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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 106 
1. — Kastamonu Mebusu Galib Deniz'-

in öldüğüne dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/524) 106 

2. — Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Si-
•rer'in öldüğüne dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/525) 106 

3. — Sayın Mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/526) 106:107 

4. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh
san Sâbis'in teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkındaki tezkerenin geriveril-
mesine dair Başvekâlet tezkeresi (3/501, 
527) 107 

5. — Gelir, Kurumlar, Vergi Usul ka
nunlarında değişiklik yapılması ve 5 
Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Ka
nununun 17 nei maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkındajki üç kanujp, lâyi
hası ile altı kafaın teklifinin •görl^ülmesi 
için €^gci KoÜsyon kurulması (1/414, 
1/415; r4/457, 2/157, 2/162, 2/366, 2/408, 
2/528,2/532) 107:108 

4. — ftsrular ve cevaplar 
A — SİMü sorular 
1. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın, 

süngerci ve balıklılara yardanda bulu
nulmasının düşünülüp düfüaıülmediğine 
dair Eteonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü 
sorusu (6/899) 

2.—İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
Türkiye | t i | i Talebe Federasyonu tara
fından yabancı memleketlere tertiplenen 
seyahatlere ve Talebe Federasyonuna şim
diye kadar yapılan para yardımının mik
tarına dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu .^956) 

3. -^Çanakkale Mebusu ıSüreyya Ene
dik'in, iSöikesir ve Çanakkale'de vuku-
bulan zelzeleyi Hükümetin ne zaman ha
ber aldığma ve ölenlerin sayısına, yapılmış 
olan kurtarma ve yardım faaliyetinin \&& 
görülüp görülmediğine, önümüzdeki ay
larda bu mıntakahın imar edilip edilemi-
yeeeğine dair tçişleri Vefeiünd^-sözlü sor 

trusu (6/992) 
;; 4. — Seyhan ^ b u s u Sinan X«fe*îîög-
4ü 'nun, Kore savacı Revani ettiği müd
detçe asker göndermek mecburiyetinde 
olup olmadığımıza, bu münasebetle yapı-
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Sayfa 
lan masrafların . 'kimin tarafından öden
diğine v© diğer devletlerin Kore'deki kuv
vetlerinin miktarına dair Millî Savunma 
Vekilinden sözlü sorusu (6/994) 108 

5. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Gülhane Tıp Akademisi Başheki
mi hakkında iddia olunan suiistimal işi
nin doğr'u olup olmadığına ve Akademi 
çevrelerinde vâki diğer dedikodulara dair 
Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/996) 108:109 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri '-
nin, Bandırma 'daki aslkerî birliklere 1952 
senesinde mütaahhit tarafından verilen ko
yun etinin şartnameye aykırı olduğu ve 
muayene komisyonunun vazifesini suiisti
mal ettiği hakkındaki şikâyetler dolayı-
siyle tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1002) 109 

7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'-
nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Kuman
danı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Savunma Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/1010) 109 

8. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, 
•iktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan işçi ücret sistemine, Makine Kimya 
Kurumunda yeni ücret s/istemi ihzar olu
nunken 'emsal müesseselerden mütaf^a alı
nıp alınmadığına ve bir iş yerinde muhte
lif ücret sistemleri tatbikinin doğru olup 
olmadığına dair sorusuna Çalışma Vekili 
Hayrettin Enkmen ve İşletmeler Vekili 
Sıtkı Y ı r c a l ı W sözlü cevaplan (6/1014) 109:110 

9. — Malatya Mebusu Hikmet FıraJ^jv 
Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muh
tarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfî.ola
rak son, yeren Besni Kaymakamı ile göre
vini kötüye kullanan jandarma komutanı 
hakkında yakı müracaat üzerine ne mu
amele yapıldığına dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6 /^15) 110 

10. — Balıkesir.Mebusu Aid Fahri İşe
ri'nin, vazifesini ihmal v^; suiistimal ettiği . 
söylenen Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Arif Hiikmıet Uçar hakikmda yâ;]b şi-
(kâyetler. üzerine ne. muamele yapıldığına .• 

Sayfa 
dair Millî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/1018) 110 

11. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kuman
danı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı 
Müştak Matsu hakkında vâki şikâyetlerin 
doğru olup olmadığına dair Millî Savun
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1019) 110 

12. — Balıkesir Mebusu Ali Fahni İşe
ri'nin, Bandırma iskele meydanında tay
yare alayı gediklileri ile siviller arasında 
vuikubulduğu söylenilen hâdisenin doğru 
olup olmadığına dair Millî Savunma Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1020) 110 

13. — Muğla Mebusu Zeyyıat Manda-
linci'nin, 10 rüsum tonilâtodan aşağı to
najdaki balıkçı ve süngerci motörleriyle 
diğer deniz nakil vasıtalarını idare eden 
kaptalarda aranmakta olan lehliyatname-
ılere, küçük deniz nakliyatı ile balıkçılık ve 
süngerciliğin inkişafı için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştır
ma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü cevabı 
(6/1025) 110:112 

14. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğ-
lu'nun, Denizli'nin ana demiryoluna bağ
lanması, istasyon binası ile ambarları ve 
rampalannm ihtiyaca göre genişletilmesi, . 
merkez kazası ile diğer kazalarında bele
diye tarafından ayrılan arsalara posta ve 
telgraf binalannm inşası ve telefon şebe
kesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde büyü
tülmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu (6/1026) 112 

15. — Samsun Mebusu Muhittin özke-
f eli'nin, Samsun Belediyesinin Belediye Ge
lirleri Kanununun bahşettiği haklara da
yanarak Denizcilik Bankasından haciz yolu 
ile tahsilini istediği para dols<yisiyle çıkalı 
ihtilâfın hâili hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Ulaştırma Vekili Yüm
nü Üresin'in sözlü cevabı (6/1032) 112:114 

16. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, bâzı gazete ve mecmualarda cemiyet 
ahlâkını bozaeak şekilde yapılan, neşir ve 
teşhirlerin men'i hususunda ne düşünül
düğüne dair Başvekilden olan sorusuna 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı "nm sözlü ce
vabı (6/1035) 114:115 
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Sayfa 
17. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işe

ri'nin, Keşan'da 1952 yılında yapılan göç
men evlerinin sayısı ile maliyetlerine ve 
inşa için sarfedilen tuğla miktarına dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/1036) 115 

18. — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo-
ran'm, Reisicumhur ile Başvekilin seya
hatleri hakkında Başvekilden olan sorusu
na Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nin sözlü 
cevabı (6/1038) 115:117 

19. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, kimsesiz kalmış kız ve kadınları
mızın himayeleri hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın stözlü cevabı (6/1039) 117:121 

20. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşe-
ri'nin, İstanbul'da Ramiz'de yapılan göç
men evlerinin sayısı ile maliyet ve tiplerine, 
şartnameye uygun olarak inşa edilip edil
mediklerine ve' bir kısmında suiistimal ya
pıldığı hakkındaki iddiaların doğru olup 
olmadığına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1042) 121:122 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşe-
ri'nin, memlekette irtica ve gerilik hare
ketleriyle vicdan ve din hürriyetlerinin 
mevcut olup olmadığına, bâzı vatandaşla
rın emniyet ve hürriyetlerinin ihlâl edil
diği hakkındaki şikâyetlere dair Başvekil
den sözlü sorusu (6/1043) 122 

22. — Mardin Mebusu M. Kâmil Bo-
ran'm, Adalet Vekilinin Meclisteki bir be
yanına dair sorusuna Adalet Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'm sözlü cevabı (6/1045) 122:125 

23. — Tokad Mebusu Zihni Betil'in, 
münhal bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekâ
leti Müsteşarlığına şimdiye kadar tâyin ya
pılmaması sebebine dair Ekonomi ve Ticar 
ret Vekilinden sözlü sorusu (6/1054) 125 

24. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, 
Türkiye ile Suriye arasındaki arazi ihti
lâflarının halli hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Dışişleri Vekilinden sözhı? soru
su (6/1058) - :,--.. 125 

25. -^Mard in Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'in, Reisicumhurun son seyahati ve 
bu seyahatte iradettiği nutuklar hakkında I 

Sayfa 
Başvekilden olan sorusuna Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm sözlü cevabı (6/105Ö) 125: 

120 
26. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-

oğlu'nun, bâzı gazetelerin memleket birli
ğini bozan müteeavizane neşriyatı hakkın
da bir tahkikat yapılıp yapılmadığına da
ir Adalet ve içişleri vekillerinden sözlü so
rusu (6/1063) ^ ^ L j 126 

27. - , Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Hsim Mardin adındaki bir vatanda
şa Türk Ticaret Bankası tarafından kredi 
verildiğinin doğru olup olmadığına, Petrol 
Ofisin , hangi maksatla avans verdiğine 
ve bu hususta bir tahkikat açılıp açılmadı
ğına dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
vekillerinden sözlü sorusu ('6/1068) 126 

28. — Kars Mebusu S i m Atalay'm, 
Arpaçay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım 
Kredi Koperatifi seçimlerinin ne sebeple 
bozulduğuna dair Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1070) 126 

29. — Iznıir Mebusu Tarık Gürerk'in, 
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyiha
sının ne için ve hangi sebeplerle geri alın
dığına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü sorusu (6/1076) 126 

30. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu'nun, dış piyasalarda diğer 
memleket üzümleriyle rekabeti güçleşen 
çekirdeksiz M r u üzümlerimizin himayesi hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1077) 126:127 

3 1 . — Balıkesir Mebusu Ali Fahri 
işeri'nin, ilkokulların bâzı sınıflarında 
okutulmakta olan din ve ahlâk derslerinin 
en yüksek''tahsile kadar bilûmum mek
teplerde okutulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1081) 127 

32. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Iş-
eri'nin, askerî kantinler ve istihlâk koope
ratifleri hakkında Millî Savunritâ Vekilin
den sözlü sorusu (6/1082) 127 

33. — Ordu Mebusu Atıf Töpaloğlu'-
nun, Karadeniz bölgesfeıde Tarım Satış 
kooperatifleri tarafından halka satılmak
ta olan mısırların ihtiyacı karşılamadığı 
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ve çürük olduğu yolundaki şikâyetlere da
ir Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1083) 

34. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'm, 
Ovacık Kazasının Havaçor, Merho ve Mun-
zur sulan ile sulanması ve bu bölgenin elek
triklendirilmiş! hususunda ne düşsnüldü-
ğüne, 1951 yılından itibaren Tunceli Vilâ
yeti dahilindeki nahiye ve köylerden kaçma 
yol yapıldığına ve bu yıl köy yolları için 
ne miktar tahsisat ayrıldığına dair Bayın
dırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/1091) 

35. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hak
kında Millî Eğitim Vekilinden sözlü soru
su (6/1094) 

36. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, Ankara, istanbul ve İzmir gibi bü
yük vilâyetlerde teşekkül eden gecekondu 
mahallelerine dair İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1106) 

37. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Denizcilik Bankası tarafından yolcu 
tarifelerine yapılan zam hakkında Ulaştır
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1107) -

38. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıldö
nümünü kutlama programına dair Başvekil
den sözlü sorusu (6/1108) 

39. — Trabzon Mebusu Cahid zâırian-
gil'in, hayat pahalılığı ve memur statüsü 
ıslahatı hakkında Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/1113) 

40. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'-
nun, ihtikârla mücadele ve hayat yahalılı-
ğını önlemek maksadiyle Millî Korunma 
Kanununa istinaden çıkarılmış olan Koor
dinasyon Heyeti kararlarının bugünkü işle
yiş tarzlarına ve daha bir müddet yürürlük
te bırakılacaklarsa yeniden bir revizyondan 
geçirilip geçirilemiyeceklerine dair Ekono
mi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1117) 

41. •— Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, hüdut'harici edilmek isteiıen Ciz
re'li Türk vatandaşları hakkında İçişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1115) 127 

42. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Sayfa 

127 

127 

127 

127 

127 

127 

127 

127 

128 

Sayfa 
Boran'm, cami inşası maksadiyle kurulmuş 
olan derneklere yapılan yardımın miktarı
na ve Ankara Belediye hudutları içindeki 
cami ve mescit sayısına dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/1116). 

43. — Zonguldak Mebusu Muammer 
Alakant'm, Toprak mahsullerimizin kıy
metlendirilmesi prensibinin önümüzdeki 
mevsimde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzü
me ne şekilde teşmil edileceğine dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1123) 

44. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Kıbrıs Adası hakkında Hükümetimizin gö
rüşünün ne olduğuna dair Dışişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1124) 

45. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, otomobil ve lüks eşya ithalinin 
tahdidi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/1125) 

46. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğünün kadro, hizmet ve masrafları 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1126) 

47. — Sinob Mebusu Muhit Tümer-
kan'ın, ilmî buluş, inceleme ve sanat ese
ri sahiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik 
edildiklerine dair Millî Eğitim ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım vekillerinden sözlü so
rusu (6/1132) 

48. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat '
ın, Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında 
mevcut Trahom Hastanesinde yapılan silâh 
araması esnasında vukubulan dövme hâdi
sesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında ne 
muamle yapıldığına dair İçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1134) 

49. — Çankırı Mebusu Kemal Ata-
kurt 'un, temditli jandarma onbaşılarının 
durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1142) 

50. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, ilköğretim çağı dışındaki vatan
daşlara okuma yazma öğretmek için ne 
gibi tedbirler alındığına ve alınacağına 
daL- Millî Eğitim Vekilinden sözlü so
rusu (6/1156) 

128 
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128 
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Sayfa 
5. — Görüşülen işler 128 
1. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 

ncü maddesi şümulüne girenlerin 5434 
sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi hük
münden istifade edip edemiyecekleri husu
sunun tefsir yoliyle halledilmesi hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Geçici Komis
yon raporu (3/491) 128:129 

2. — îş Kanununun 37 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ge
çici Komisyon raporu (3/437) 129 

3. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenliklerinde geçen hikmetlerin, 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sinde bahsedilen «aylık ücretli sürekli va
zifeler» meyanında bulunup bulunmadı-

Sayfa 
ğının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Geçici Komisyon raporu (3/489) 129:130 

B — Yazılı sorular 131 
1. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 

1950 - 1953 senelerinde istanbul Umumi 
Meclisi Bütçesine mevzu içtimai muavenet 
tahsisatı miktarları ile bu tahsisattan kim
lere ne miktar tediye yapıldığına dair so
rusuna içişleri Veküi Etem Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1127) 131:200 

2. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-
in, gündeme alınan sözlü soruların taliki 
ve yazılı soruların da. cevaplandırılma-
ması sebebiyle Meclisin murakabe vazife-
sini ne şekilde kullanabileceğine dair Bü
yük Millet Meclisi Reisliğinden olan .so
rusuna Ifceısvekili Fikri Apaydın'm yazılı 
cevabı (6/1207) 200201 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Almanya Federal Parlâmentosu adma Parlâ

mento Riyaseti tarafından gönderilen ve Cumhu
riyetin kurulusunun 30 ncu yıl dönümü müna
sebetiyle Türkiye hakkındaki iyi temenni ve 
dostluk hislerini tebarüz ettiren telgraf okun- : 
du ve Riyasetçe lâzımgelen cevabın verileceği 
beyan olundu. 

Komisyonlar seçimi için reyler toplanıldı. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Komisyonlar segiminin neticesi bildirildi. 
11. XI . 1953 Çarşamba günü saat 15 te top-

lanılmak üzeçe Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 



BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Fünusan Tekil (İstanbul), Ömer Mart (Çanakkale) 

2. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 

(Bursa seçim çevresi mebuslarına kadar yok-
lama yapıldı.) 

1. — Kastamonu Mebusu Galib D eniz'in öl
düğüne dair Başvekalet tezkeresi (3/524) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek: Reisliğine 
(Kastamonu Mebusu Galib Deniz'in 6.X.1953 

tarihinde öldüğü, İçişleri Vekâletinden alınan 
4 . XI . 1953 tarih ve 23302-64/12650 sayılı tez
kerede bildirilmiştir . 

(Teessürle arzederim. 
(Başvekil 

A. jM^rıderes 
REİS — Arkadaşımızın •hâtırasına hünmeten 

iki dakika saygı duruşuna davet ediyorum. 
(İki dakika ayakta saygı duruşu yapıldı.) 

2. — Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer'in 
öldüğüne dair Başvekâlet teskeresi (3/525) 

REÎS — Tezkereyi1 okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer'in 2.X. 

1953 tarihinde öldüğü, İçişleri Vekâletinden alı
nan 4 . XI . 19Ö3 tarih ve 23302-64/12648 sayılı 
tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle airzıederim. 
Başvekil 

lA. Menderes 

REİS.—- Arkadaşlarımızın hâtlrasına hürme-
ten iki dakika ihtiramı duruşuna davet ediyo
rum. 

(İki dakika ihtiram durusu yapıldı.) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Başkanlık sunuşlarını ikmal ede
lim, ondan sonra söz vereyim. 

3. — Sayın Mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/526) 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı Saym üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset Di
vanının 6 . XI . 1953 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 

Refik Koraltan 

Ankara Mebusu Osman Talât Iltekin 2 ay, 
hasta olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden iti
baren. 

Edirne Mebusu Hasan Osma 14 gün, hasta 
olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

İstanbul Mebusu Senihi Yürüten, 1 ay, hasta 
olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

Kars Mebusu Veyis Koçulu 20 gün, maze
retine binaen, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Ayrı ayrı reyinize arzediyorum. 
Ankara Mebusu Osman Talât Iltekin 2 ay, 

hasta olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden iti
baren. 

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

Edirne Mebusu Hasan Osma 14 gün, hasta 
olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

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

İstanbul Mebusu Senihi Yürüten, 1 ay, hasta 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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olduğu için, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kars Mebusu Veyis Koçulu 20 gün, maze
retine binaen, 1 . XI . 1953 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Afyon Karahisar Mebusu AU İhsan 
Sâbis'in te§riî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi (3/501, 527) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Güzin ve Rezan Gürgen taraflarından Ali İh

san Sâbis aleyhine İstanbul 10 ncu Asliye Hu
kuk Mahkemesine açılan tazminat dâvasının ya
pılmakta olan muhakemesinde, taraflar arasında 
vukua gelen hâdise dolayısiyle evvelce tanzim 
edilmiş olan hazırlık tahkikatı evrakının celbine 
karar verildiğinden bahisle mezkûr evrakın ia
desi, Adalet Vekâletinin sureti bağlı 3.XI.1953 
tarih ve 34046 sayılı tezkereleriyle istenilmek
tedir. 

25 . VI . 1953 tarih ve 6/2 -1429/6 -1930 sa
yılı tezkere ile yüksek makamlarına sunulmuş 
olan bahis konusu evrakın geri gönderilmesine 
müsaadelerini sayıglarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 

5. — Gelir, Kurumlar, Vergi Usul kanunla
rında değişiklik yapılması ve 5 Ağustos 1325 ta
rihli Tahsili Emval Kanununun 17 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki üç ka
nun lâyihası ile altı kanun ieklifinin görüşülmesi 
için geçici komisyon kurulması (1/414, 1/415, 
1/457, 2/157, 2/162, 2/366, 2/408, 2/528, 2/532). 

REİS — Efendim bir geçici komisyon kuru
lacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair (1/414), 

Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve bu kanun bâzı maddelerine fık
ralar eklenmesin^ dair (1/415), 

Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun 5815 sa
yılı kanunla değiştirilen bâzı maddelerinde 
değişklik yapılmasna ve bu kanuna bâzı madde 
ve fıkralar eklenmesine dair (1/457) 

Antalya Mebusu Ahmet Tekelioğlu'nun, Ge
lir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı maddeler eklenmesi hakkında (2/157) 

Kocaeli Mebusu Ekrem Aliean'm, Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair (2/162) 

Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, Gelir 
Vergisi Kanununun 10 ncu ve 11 nci maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında (2/366) 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki' 
arkadaşının, 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Em
val Kanununun 17 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında (2/408) 

Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, Ge
lir Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının tadiline dair (2/528) 

Sinob'Mebusu Muhit Tümerkan'm Gelir Ver
gisi Kanununun 24 ncü maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında (2/532) 

3 kanun lâyihasiyle 6 kanun teklifini görüş
mek üzere geçen sene Adalet, Bütçe, Ekonomi, 
Maliye ve Ticaret komisyonlarından mürekkep 
bir geçici komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun 
henüz îşi bitmemiştir. Bu itibarla mezkûr ko
misyona Adalet, Bütçe, Ekonomi, Maliye ve Ti
caret komisyonlarından seçilecek beşer üyeden 
mürekkep olmak üzere yeniden kurulmasını re
yinize arze^fyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul'bilmiştir. 

Efendim, şifahen bize gelen habere göre Ba
rutçu arkadaşımız konuşmak istiyorlar mı? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
E v e t . > ' • • • : . 

REİS — Hangi husus hakkında? 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Geçen otuıfamda yapılan komisyon seçimlerine 
Grupumuzun iştirak etmemesi sebebini Yüksek 
Meclise arz^deceğim. (Soldan istemiyoruz ses
leri). 

REİS — Efendim, gündem dışı bir konuşma 
talebini tazammun eden bu isteğinizi düşündüm. 
Grup kararlarının görüşme yeri Meclis olma
dığına göre yüksek müsaadenizle... 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Müsaade buyurun. Usul hakkında arzediyorum. 
Grup, Meclisin bir uzvudur. 

REİS — Şüphesiz. 
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — I 

Bu uzvun vazifesi olan namzet gösterme mevzi:-
unda reye iştirak etmemenin sebebini izah etmek | 
istiyorum. (Soldan gürültüler). I 

REÎS — Çok rica ederim, Mecliste iki türlü 
konuşma vardır: Biri gündem dışı, biri de gün 
demle ilgili olar. Arkadaşımız söz istediler, se
bebini sordum, izah buyurdular. Niçin komis
yon seçimlerine geçen celsede C. H. P. Grupunun 
iştirak etmediğini izah edeceklerini söylediler. 
(Soldan «ne lüzum var?» sesleri). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aynı zamanda Riyaset Divanından bir şikâyeti
miz demek olacağı için Riyaset bitaraf kalarak I 
söz hakkının takdirî Meclise bırakılsın (Soldan 
gürültüler). 

REÎS — Çok rica ederim, cevaplandırılacak
tır. 

Riyaset Divanından şikâyeti tazammun ede
cek bir talebiniz varsa soru müessesesi açıktır. 
Komisyon seçimlerine O. H. Partisi Grupunun 
neden iştirak etmediğini izah için istediğiniz | 

A — SÖZ1 

1. — Huğla Mebusu Ceıtöal Hünal'ın, sünger
ci ve balıkçılara yardımda bulunvlmj&sıntn düşü
nülüp düşünülmediğine dair EkonWfCi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Cemal Hünal buradalar mı?. (Yok 
sesleri) Gelecek Birleşime kalmıştır. 

2. — İsparta Mebusu Said Bügiç'in, Türkiye 
Mülî Talebfi Federasyonu tarafınd£$ yabancı 
memleketlere tertiplenen seyahatler? ve Talebe 
Federasyonuna şimdiye kadar yapılan para yar
dımının miktarına dair Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/956) 

REÎS — Said Bilgiç buradalar mı?. (Burada 
»esleri) Millî Eğitim Vekili burada olmad^arı 
için gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Çanakkale Mebusu Süreyya Endnk'in, 
Balıkesir ve Çanakkale'de vukubulan zelzeleyi 
Hükümetin ne zaman haber aldığına ve ölenle
rin sayısına, y§pılnuş olan kurtarma ve yardım 
faaliyetinin İcâfi görülüp görülmediğine, önü-
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sözü nizamnameye uygun görmediğim için söz 
vermiyeceğim efendim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — So-
lîtu jcLe|il, izah ,içija söz istiyorum. 

RElS — öyle değildir efendim. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Zaptı sabık hakkında konuşacağım. 
REÎS — Gündeme geçiyorum efendim. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Zaptı sabık hakkında konuşacağım efendim. 
REÎS — Zaptı sabık hakkında iki türlü ko

nuşma olur: Zabıt hilafı hakikat bir hususu ih
tiva ettâği zaman. Böyle bir şey mi var?. (Sağ
dan var sesleri) 

Seçim yapılmıştır, netice arzedilmiştir. Bu 
itibarla... (Soldan «gündeme devam edelim» ses
leri) 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) 
Meclis huzurunda konuşmak imkânını verin. 

REÎS — Talepler nizamnameye uygun olma
dığı mü<âdet<je Riyaset Divanı söz vermekte ma
zurdur. Gündeme devam ediyoruz. (Soldan al
kışlar) 

SORULAR 

müzdeki aylarda bu mmtakanm imar edilip edil-
miyeceğine dair İçişleri Vekilinden sözlü soru
su (6/992) 

REÎS — Süreyya Endik buradalar mı?. (Yok 
sesleri) Soru sahibi arkadaşımız bulunmadıkları 
için gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

4. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kore Savaşı devam ettiği müddetçe asker gön
dermek mecburiyetinde olup olmadığımıza, bu 
münasebetle yapılan masrafların kimin tarafın
dan ödendiğine ve diğer devletlerin Kore'deki 
kuvvetlerinin miktarına dair Millî Savunma Ve
kilinden sözlü sorusu (6/994) 

REİS— Millî Savunma Vekili bulunmadıkla-
ları için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Malatya Mebusu Nuı4/Q&iççtoğlu'nunf 
GMhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkında id
dia olunan suiistimal işinin doğru olup olmadı
ğına ve Akademi çevrelerinde vak%. diğer dediko-

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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duîara dair Mülî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/996) 

REÎS — Millî Savunma Vekili burada bulun
madıkları için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Bandırma'daki askerî birliklere 1952 senesinde 
mütaahhit tarafından verüen koyun etinin şart
nameye aykırı olduğu ve muayene komisyonunun 
vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâyetler 
dolayısiyle tahkikat yapılıp yapümadığına dair 
Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1002) 

REÎS — Ali Fahri îşeri burada mı?. (Bura
da, sesleri) 
;•••' Millî Savunma "Vekili burada bulunmadıkla
rı için gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Bandırma Uçaksavar Alayı Kumandam hakkın
da vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1010) 

REÎS — Bu soruyu da aynı sebep dolayısiyle 
gelecek birleşime talik ediyoruz. 

8. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan işçi 
ücret -sistemine, Makine Kimya Kurumunda ye
ni ücret sistemi ihzar olunurken emsal müessese
lerden mütalâa alınıp alınmadığına ve bir iş ye
rinde muhtelif ücret sistemleri tatbikinin doğ
ru olup olmadığına dair sorusuna Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen ve İşletmeler Veküi Sıtkı 
YırcaU'nm sözlü cevapları (Ç/1QÜ) 

REÎS — Fuad Seyhun buradalar mı?. (Bu
rada, sesleri) Çalışma Vekili de hazır oldukları 
için soruyu okutuyorum. 

6 . IV . 1963 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki söalü sorumam İşletme ve Çalışma 

vekilleri tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arzederim. 

Ankara Mebusu 
Fuad Seyhun 

1. Memlekeıfeimizin iş sahalarında, hususiyle 
îktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan iş
çi ücret sistemi nasıldır, Bakanlık bu hususta is
tikbale muzaf olarak ne düşünmektedir? 

2. Makina, Kimya Kurumunda son defa tat
bik olunan yeni ücret sistemi ihzar edilirken 
emsal müesseselerden mütalâa alınmış mıdır? 

3. Bir iş yerinde iki çeşit talimatnameye 
dayanan muhtelif ücret sistemlerinin tatbiki 
doğru mudur? Rantabilite, iş gücü ve adaleti 
bakımından mahzurlu görülmez mi? 

4. Çalışma Bakanlığının sarih emrine rağ
men Makine, Kimya Kurumunun, yeni talimat
nameyi muhtelif tazyik vasıta ve yollarla eski iş
çilere tatbik etmek istediği doğru mudur? 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK
MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, arka
daşım Fuad Seyhun'un suallerinden vekâletime 
taallûk eden hususlara arzı cevap ediyorum: 

1. Memleketimizin iş sahalarında, hususiy
le Îktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbik olu
nan işçi ücreti sistemi nasıldır? 

İş yerinde tatbik olunan ücret sistemi üç şe-
• kilde tezahür etmektedir: 

A) Saat başına ücret, 
B) Parça başına ücret, 
C) Günlük veya aylık ücret, 
İş yerlerinin büyük bir kısmında oldı^u gi

bi, Devlet İktisadi Teşekküllerinde de saat başı 
ücret sistemi tercih edilmektedir. Bâzı sınai mü
esseseler ve bilhassa dokuma sanayiinde parça 
başı (akort) sistemi kullanılmakta ve ustabaşı, 
usta, kontrol, bekçi, kapıcı ve hademe gibi işçi
lere de yevmiye veya aylık sistemi tatbik olun
maktadır. 

Arkadaşımın arzu ettiği yeknesaklığın temi
ni mevzuunda vsekâletterarası bir komisyon ça
lışmaktadır. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ücret 
sistemine taalluk eden hususları İşletmeler Ve
kili arkadaşım cevaplandiraeaktır. 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Maikine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunda yeni bir işletime sisteminin tesbiti es
nasında eA v̂eke orada çalışan arkadaşlarımızın 
hakkı mükteseplerine halel gelmemek üzere hu
susi btir hüküm konmak suretiyle, böyle bir 
ikilik mevcuttu. Bilâhara gerek işçi sendika
ları ve gerek işçi mümessilleriyle "ve Çalışma 
Bakanlığımızın da bize yardım etmesi suretiy
le müştereken yaptığımız bir protokolle-bu ikd-
lik ortadan kalkmış ve tamaımen karşılıklı bir 
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anlaşma ile tefe bir ücret sistemi yoluna gidil
miştir. Bu bakımdan kanunda yeniden değiş
tirmeyi gerektirecek bdr şey yoktur. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim, bu 
suali sekiz ay evvel sormuştum. O zaman ha
kikaten Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
munda ücrete taallûk eden yeni bir ni
zamname yapılmakta olduğundan, bu ücret 
nizamnamesi yüzünden on bin işçiyi ça
lıştıran bu müessese içinde geniş mikyasta hu
zursuzluk bulunuyordu. O zaman bilhassa iş
letme ve Çalışma bakanlıklarının faaliyeti ile 
bu mesele tamamen halledilmiş bulunmaktadır. 
Esasen bugünkü vaziyette aktüalitesini de 'kay
betmiştir. Çalışma ve İşletme bakanlarına, 
gösterdikleri büyük -alâkadan dolayı bilhassa 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

9. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, Ma
latya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muhtarı Ömer 
Erhenekli'nin işine keyfî olarak son veren Bes
ni Kaymakamı ile görevini kötüye kullanan jan
darma komutanı hakkında vâki müracaat üze
rine ne~ muamele yapıldığına dair İçişleri Veki-
Und6fi4özlü sorusu (6/1015) 

- Hikmet Bey, İçişleri Vekilini bura-
rada göremiyorum, onun için sorunuzun görüşül
mesini gedecek Birleşime talik ediyorum. 

10. — Balıkesir. Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği söylenen Ban
dırma Tayyare Alayı Kumandan Arif Hikmet 
Uçar hakkında vâki şikâyetler üzerine ne mu
amele yapıldığına dair Millî Savunma Vekilin
den $öüü sorusu (6/1018) 

REİS — Arkadaşımızın Millî Savunma Ve
kiline müteveccih bulunan bu sorusunu, Millî 
Savunma Vekili bulunmadıkları için, gelecek 
Birleşime italik ediyorum. 

11. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Bandırma, Tayyare Alayı Kumandanı Albay 
Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müştak Matsu 
hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadı
ğına dair Millî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/1019) 

REİS — Arkadaşımızın bu sorusunu da aynı 
veçjhile gelecek Birleşime talik ediyorum. 

.1953 O : 1 
12. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 

Bandırma iskele meydanında tayyare alayı ge
diklileri ile siviller arasında vukubulduğu söy
lenilen hâdisenin doğru olup olmadığına dair 
MUM Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1020) 

REİS — Ali Fahri İşeri arkadaşımızın bu 
soruları da, Millî Savunma Vekiline müteveccih 
olup Vekil burada 'bulunmadıkları için gelecek 
Birleşime talik ediyorum. 

m 

13. — Muğla Mebusu Z eyyat Mandalinci'nirı, 
10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki balıkçı 
ve süngerci motörleriyle diğer deniz nakil vası
talarını idare eden kaptanlarda aranmakta olan 
ehliyatnamelere, küçük deniz nakliyatı ile balık
çılık ve süngerciliğin inkişafı için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma 
Vekili Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/1025) 

REİS — Cevaplandıracak mısınız efendim'? 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Biledik) — Evet. 
REİS — Soruyu okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 
Aşağıdaki sorulanının sözlü olarak cevap

landırılmasını saygılarımla rica ederim. 
'Muğla Mebusu 

Zeyyad Mandalinci 

T. B. M. M. Ba§kanhğma 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Vekâle

tince sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

1. 10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki ba
lıkçı ve süngerci motörleriyle diğer deniz nakil 
vasıtalarını sevk ve idare eden kaptanlardan 
aranan ehliyetnameler nelerdir? 

Bu ehliyetnameleri icabettiren esbabı muci
be nedir? Tatbikatta alınan neticeler tatmin
kâr mıdır? 

2. İmtihan şartlarının tesbitinde esas itti
haz edilen kıstaslar nelerdir? 

3. (Küçük dente nakliyatının, balıkçıli'k ve 
süngerciliğimizin inkişafı için alınması düşünü
len tedbirler 'var imidir ve varsa'nelerdir? 

Muğla Mebusu 
(Zeyyat Mandalinci 

ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Muhterem arkadaşlar, Muğla Me-
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busu sayın Zeyyat Mandalinci'nin sorularına 1 
cevap arzediyorum : 

1. Bu kaptanlardan aranan ehliyetnameler, 
(ıgeçen Devrede sayın Mahmut Ooloğlu'nun su
allerinde verdiğim cevapta, da arzettiğiım gibi) 
«Liman ve kıyı kaptanlığı ehliyetnamesidir.» 
Bu ehliyetnamenin aranmasını icabettiren es
babı unucibe 4922 sayılı (Denizde Can ve Mal 
Emniyeti) Kanununa dayanılarak meydana ge
tirilen nizamnamedir. ı 

Tatbikattan alınan neticelerin tatminkâr ol
madığı anlaşılmış ve 18 gros tonilâtodan küçük 
makineli ve makinesiz gemilerin bu iş için de
nize çıkmaları halinde liman veya kıyı kaptanı 
yerine bir usta gemici idaresinde bulunabilmesi 
yapılan nizamname tadili ile mümkün kılınmış
tır. 

Kezalik 5 gros tonilâtodan küçük makineli 
yük tekneleri sahiplerinin lehine olarak Ilımla
rı idare edenlerin ehliyetleri de ıbirer derece in
dirilmek suretiyle mağduriyetleri önlenmiştir. 

Gemi adamlarımın yeterliği ve sayısı hakkın
daki nizamname tadilâtı 24 . VI. 1953 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanmış ve bu tarihten iti
baren de yürürlüğe girmiştir. 

Vekâlet bu tedilâtla iktifa etmiyerek nizam
namenin heyeti umumiyesinin tetkik ve tadili
ne lüzum görmüş ve bunun tasarısını da hatır
lamıştır. Bu tasarıda yük tekneleri için cari 
olan 5 gros tonilâtoluk had 10 gros tonilâtoya 
çıkarılmaktadır. Bu tasarı Devlet Şûrasına 
sevk edilmek üzeredir. 

2. İmtihan şartlarının tesbitinde esas itti
haz edilen kıstaslar 1440 sayılı Deniz Ticaret 
Kanunu ile Denizde Can ve Mal Koruma hak
kındaki 4922 sayılı Kanunun vecibelerini yeri
me getirebilmektir. Ezcümle, bir deniz kazası 
vukuunda kaza raporu düzenliyebilmek, gemi 
jurnali tutabilmek, her türlü hava şartlarında 
emniyetle seyrüsefer yapabilmek için okuma, 
yazma, gemicilik ve basit pusula ve haritadan 
anlamak, denizde çatışmayı önlemek gibi kaide
lerin bilinmesi, imtihan programlarının ve şart
larının tesbitindıen bu iki kanunun emrettiği as
gari ölçülerdir. 

3. Motorlu ve yelkenli deniz nakil vasıta-
lariıyle liman dâhilinde ve limanlar arasında ya
pılan küçük deniz nakliyatının inkişafı için ye
ni hazırlanmakta olan «Vekâlet Teşkilât Ka- ] 
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nununa» bunların teşkiılâtlandırüması, kalkın
dırılması ve deniz kredisinden pay sağlamması 
gibi hükümler konmaktadır. 

Çalışma Vekâletince hazırlanmış ^an De
niz tş kanunu tasarısiyle de bunların sosyal 
İhtiyaçlarının temini dikkate alınmıştır. 

2239 sayılı Denizyolları İnhisar Kanunu, 
5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanunu ile yü
rürlükten kaldırılmış olduğundan «İstanbul ve 
İzmir'deki şehir ve körfez hatları inhisarı ha
riç olmak üzere» yurdumuz kıyılarına bütün 
deniz teşekküllerinin ve şahısların yoleu ve yük 
nakliyatı yapmaları mümkün kılınmıştır. 

Balıkçılık ve süngerciliğimizin inkişafı için 
bu işlerle ilgili olan Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letince bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Bü
yük Millet Meclisine sunulmuştur, komisyonlar
dadır. 

ZEYYAT MANDALİNCİ (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar; evvelâ huzurunuzda soruma 
geniş malûmat ve izahatla cevap veren Sayın 
Bakana teşekkür etmek isterim. Gönül isterdi 
ki, sadece teşekkür etmiş olayım; çünkü ben bu 
sorumu bundan yedi ay evvel vermiştim,. Bunun 
için bizzarure burada birkaç noktayı'belirtmek 
isterim. Bu suretle zannederim benim bu söz
lerimi not etmek için hazırlanmakta oÜafo Sayın 
Bakan müstakbel nizamnamelere biraz sermaye 
ve biraz da esas elde etmiş olacaklardır. Sözlü 
sorumun esasını teşkil eden balıkçılık, sünger
cilik ve küçük nakliye vasıtalarını idare eden
lerin şahadetname mecburiyetinden muaf tutul
maları, aradan yedi ay geçtiği halde, kısmen 
halledilmiş olmakla beraber bu mesele yine kıs
men aktüalitesini henüz muhafaza etmektedir. 

Kısmen diyorum çünkü, Sayın Bakanın bu
yurdukları gibi, 24 Haziran 1953 tarihli Res
mî Gazetede çıkan Gemi Adamları Nizamname
sinin sekizinci maddesini tadil eden kısımda, on 
tonilâtodan az gemilerdeki gemi kaftanlarını 
kaptan şahadetnamesi mecburiyetinden muaf tu
tuyor. 

Bu hususta kendilerine teşekkür ederim. 
Ancak diğer taraftan yineyaynı yönetmeliğin 

altıncı maddesinin üçüncü fıkrasına ilâye^edilen 
bir not var ki, bu not küçük deniz ?nakil yasıta-
larından beş gros tonilâtodan aşağı olanlarını 
bile liman kaptanlığı şahadetnamesine tâbi tu
tuyor. Burada büyük bir tezat vardır. & 

Muhterem Bakan buyurdular, beş tonluk 
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miktarı on tona çıkaracağız diye. Bu takdirde J 
de bu mevzuatın kifayetsiz olacağını zannedi
yorum. Ve bunu da şu suretle arzetmek isterim, i 
Bu, elbette büyük bir hata değildir, fakat bir ka
rışıklık neticesi bu hali doğurmuştur. Sünger
ci ve küçük deniz nakliyecisi arasındaki çok 
sıkı ve hayati münasebetin gözden kaçmış oldu- I 
ğu kanaatindeyim. Bu vesile ile arzetmek iste
rim ki, süngerci ve balıkçı küçük deniz nakli- ; 
yecisinden ayrı şahıs değildir. Umumiyetle sün- ! 
gerçi ve balıkçılar karada bir tek dikili ağacı 
bulunmıyan insanlardır. Bunlar senenin muay-
yen samanlarında balıkçılık yapar, bunun di- ) 
şında küçük sahil kasabaları arasında naklij^e-
cilik yaparlar. Yani ekseriyetle civar köylerden, ı 
vapur uğrağı bulunan küçük kasabalara nakli-

; yat yapmak suretiyle ölü mevsimlerde iaşeleri
ni temin ederler. 

Şimdi yapılan tadil ile meydana gelen hâ
dise şudur : Kaptan aynı kaptan, kayık aynı 
kayık olduğu halde uzunluğu binlerce mil mesa
fe teşkil eden sahillerimizde on rüsum tonilâto
dan aşağı olan bir tekne işe çıkıyor, dolaşıyor. 
avcılık yapıyor; fakat aynı kaptan on, on beş 
millik mesafeye kömür veya palamut nakletme
ye kalkarsa, kendisinden adetâ büyük bir gemi 
kaptanından, meselâ Ankara Vapuru kaptanın
dan istenen şahadetname aranıyor. 

•Sayın Bakan buyurdular ki, Denizde Mal 
ve Can Emniyetini Koruma Nizamnamesi bu
nun esbabı mucibesini teşkil etmektedir. Ben bu 
esbabı mucibenin sakat olduğu kanaatindeyim. 
Mesele malın korunması ise, bir süngerci kayı
ğını mazotla, mayi mahrukatla, gıda maddesi 
ile doldurarak üç dört aylık sefere gidiyor, ki-
loşu kırk liradan yüzlerce kilo süngeri stok edi
yor, aylarca sahilden uzak yerlerde yaşıyor. Ne
tice itibariyle binlerce mil uzaktan gelmek zo- i 
runda bulunuyor... Buna müsaade ediyoruz, us- j 
ta gemici vesikası ile bu kıymetli malı taşıması
na müsaade ediyoruz da Çanakkale ile Gelibolu 
arasında kömür veya palamut taşıyacağı za- j 
man müsaade etmiyoruz. Palamutun kilosu ; 
sekiz kuru, süngerin kilosu kırk lira olduğuna 
göre. burada mal emniyeti bakımından büyük 
bir tezat kendisini gösteriyor. Gan emniyeti ba
kımından da yine burada bir tezat görülmek
tedir. Can emniyeti mevzuubahis ise, aynı mo
tor içinde çalışan aynı adamın canı mevzuuba-

ı 

14. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu'nun, 
Denizli'nin ana demiryoluna bağlanması, istas
yon binası ile ambarlan ve rampalarının ihtiya
ca göre genişletilmesi, merkez kazası ile diğer 
kazalarında belediye tarafından ayrılan arsalara 
posta ve telgraf binalarının inşası ve telefon şe
bekesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde büyütül
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Ulaştır
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1026) 

REÎS — Alî Çöbanoğlu burada mı? (Yok 
sesleri) 

Soru sahibi burada bulunmadığından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Samsun Mebusu Muhittin Özkefeli'nin, 
Samsun Belediyesinin Belediye Gelirleri Kanu
nunun bahşettiği haklara dayanarak Denizcilik 
Bankasından haciz yoliyle tahsilini istediği pa
ra dolayısiyle çıkan ihtilâfın halli hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Ulaştırma Vekili 
Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/1032) 

16 . IV . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Vekilliğince 
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histir ve binaenaleyh bu esbabı mucibe de sa
kattır. I 

Arkadaşlarım, sualimin ikinci kısmına geçi
yorum; bu da kaptan şahadetnamelerine taal
lûk etmektedir : Bunu işaretteki maksadım ni
zamnamelerin hazırlanışında nazarı itibara alın
sın diyedir. Sayın Bakanın bunu yapacağına, 
kendisinin hüsnüniyetine ve süngerci ve balıkçı
ların dert ortağı olduğuna emin bulunmaktayım. 
Bu hususta esasen huzurunuzda söz vermiş bu
lunmaktadırlar. Yalnız bunu söyledikten sonra 
küçük bir tavsiyede bulunmak ihtiyacını duy
maktayım. Çok rica ederim, ekonomik ve sosyal 
hayatımızın denizcilik sektörünü memleket rea
litelerini göz önünde bulundurarak halletmek 
yoluna girelim. Bunun için de bu işi yine aynı 
yere ve aynı personele yaptırmıyalım ve bir 
kongre teşkil ederek bu kongrede en küçük de
nizciden en büyük denizciye kadar bu işle meş
gul vatandaşları toplıyalım, deniz ve denizciliği 
muammalıktan kurtarmak suretiyle bu işin halli 
yoluna gidelim. Bu kongrede alınacak kararlara 
ve vaz'edilecek prensiplere göre nizamnameler 
yapılsın. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Samsun Mebusu 
Muhittin özkefelı 

5237 sayılı Kanunun belediyelere bahşettiği 
haklara dayanarak alınması gereken (tarifesi bel
li bütün nakil vasıtalarından) alınacak paydan 
müterakim alacağını Denizyolları İşletmesinden 
mükerreren istiyen Samsun Belediyesi alacağını 
bir türlü tahsil edemediğinden haciz yoliyle tah
siline gittiği için mezkûr Denizyolları İşletme 
Müdürlüğü alacaklı Samsun Belediyesine gönder
diği bir yazı ile tahakkuk ve tahsil edilmiş para
nın % 75 inin iade edilmediği takdirde vapur se
ferlerinin azaltılacağını bildirmektedir. 

îki resmî daire arasında kanun yoliyle talep 
edilen bir resmin, bir hakkın tahakkukunu berta
raf etmek için yazılan bu tehdidamiz yazı muh
tevası itibariyle ne dereceye kadar doğrudur. 
ladesini istedikleri miktar ile ayrıca talep ettik
leri mâkul hadde indirme işi yapılmazsa (Halen 
Karadeniz'de seyrüsefer yapan gemilerin azlığın
dan esasen müşteki bulunan limanlarımız ve bil
hassa Samsun limanının her gün mutlak bir inki-
şaffmı ve çoğalan hareketlerini) takyide bir 
Umum Müdürün böyle bir müdahalesi nasıl tec
viz edilebilir ve bunu nasıl tatbik edecektir? 

Saym Ulaştırma Vekilinin mevzuu tetkikini 
ve izahat lütfetmesini tekrar rica ederim. 

ULAŞTIRMA VEKÎLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Samsun Mebusu Sayın Muhittin öz-
kefeli'nin sorusuna cevaplarımı arzediyorum: 

5237 sayılı Kanunun belediyeler için temin 
ettiği gelirlerin birçoğunun nispetleri muayyen 
iken liman işgaliye resminin takdirinin, mahallî 
belediye meclislerine bırakılmış olması bâzı bele
diyelerin fahiş telâkki edilebilen miktarda resim 
tarhetmelerihe imkân vermiş ve bu suretle bâzı 
ihtilâflara yol açmıştır. 

Mülga Denizyolları İdaresinin Karadeniz ve 
Akdeniz'de yaptıkları posta seferlerinde uğra
dığı iskeleler belediyelerince- istenmiş olan rüsu
mun mecmuu üç milyon lirayı bulmuştur. Bu 
para evvelce mülga idareden istemiş fakat öden
memiş ve Devlet malı olduğu için de haeiz yoliyle 
tahsili. cisetine gidilememiştir. - -' • 

Denizcilik Bankası Kurulunca birçok beledi
yeler bu yeni hususi kuruluşun imkânlarından 
istifade ederek liman işgaliye resimlerini, 1948 
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I senesine kadar rücu ederek haciz yoliyle tahsil 

etmek istemişlerdir. 
3 milyona yakın bu paranın hemen tediye-

sindeki müşkülât hasebiyle, Denizcilik Banka
sınca belediyelerle uzlaşmaya çalışılmış ve fakat 
tahakkuk etmiş olan bu resimlerin kısmen olsun 
terkini imkânsızlığı karşısında banka bu borçları 
taksitlere bağlamak suretiyle ödemeye tevessül 
etmiş bulunmaktadır. - Vekâletimiz mezkûr ka
nunun 19 ncu maddesinin arzettiği tatbikat ölçü
süzlüğünü nazarı dikkate alarak İçişleri Vekâ
letiyle mutabık kalınmak suretiyle de kanunun 
bu hükmünün yeknesaklığını sağlamak için, 
tadili üzerinde gerekli ihzarata geçmiş ve bu 
arada İçişleri Vekâleti de alâkalı belediyelere 
valilikler kanaliyle bu resmin mâkul hadde indi
rilmesini tamim ettirmiştir. 

Mâruz şartlar karşısında Denizcilik Banka
sının belediyelerle temasa geçmesi ve onlarla 
anlaşmaya çalışması ne kadar lüzumlu ise, ka
nunun had tâyin etmemesinden bilistifade fahiş 
resim tahakkuk ettiren belediye limanlarına 
sefer adedlerini azaltacağı şeklinde müracaatta 
bulunulmuş olması da o kadar yanlıştır. 

Gferçi bu müracaat bâzı liman belediye mec
lislerini ;" isteklerini mâkul hadde ifrağ için 
bankanın düşündüğü bir tedbirdir. Fakat bu 
şekil vekâletimizce uygun görülmediği gibi, 
âmm'e hizmetinin aksamasına müsaade edilemi-
yeceği de tabiîdir. 

Esasen Denizcilik Bankası da bilhassa izdi
hamı azaltmak için gayrikâfi olan Karadeniz 
nakliyatının imkân buldukça genişletmek yol
larını aramakta ve fiilen de bu yola gitmektedir. 

Nitekim Samsun limanına geçen sene yapı
lan sefer adedi, biri sürat ikisi aralık olmak 
üzere üç iken, inkişafı yakından takip olunan 
bu limana bu sene ikisi sürat, üçü aralık olmak 
üzere haftada 5 sefer yapılmaktadır. 

I Binaenaleyh sefer adedinin azaltılmış olması 
varit değildir. 

MUHİTTİN ÖZKEFELI (Samsun) — 
Efendim, ben de derhal belirteyim, malûmu-
âlileri olduğu veçhile verdiğim sual takriri üze
rinden hayli zaman geçti, zaruretler icabı bugü-

- ne kadar uzadı. Amma, şuhu da arzedeyim ki, 
] 'mesele de halledilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Bakana izahlarından dolayı teşekkür 
| ederim. Ancak samimî olarak bir noktayı ken-
i dilerinden rica edeceğim: Bir umum müdürün va-



B : 3 11.11 
zifesini ifa ederken kendi mali zatîsinin lüzum ve- ı 
ya ademilüzumuna kail olarak hareket etmemesi
ni ve yazılarında daha dikkatli olmasını, bir vilâ
yete dşğil, vatandaş kitlesine, hattâ bir ferde 
hitap 'ederken biraz muaşeret kaidelerine uyar 
şekilde hareket etmesi gerekir. Bunu hatırlatır 
Sayın Bakana vermiş olduğu izahlardan dolayı 
teşekkür ederim. 

16. — Balıkesir Mebusu AU Fahri îşeri'nin, 
bâzı gazete ve mecmualarda cemiyet ahlâkını bo
zacak şekilde yapılan neşir ve teşhirlerin men'i 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan sorusuna Devlet Vekili CelM Yardımcı'nın 
sözlü cevabı (6/1035) 

REÎS — Soruyu okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türk ve Müslüman ahlâkına uymıyan ve ce

miyetin ahlâkını bozan (Güzellik müsabakası al
tında) bâzı gazetelerde ve mecmualarda Türk 
kızlarının en mahrem yerlerine varmcrya kadar 
neşir ve teşhirler yapılmaktadır. Bu hal birçok 
vatandaşları mütessir ettiği gibi halk üzerinde 
de çok kötü tesirler yapmaktadır. Ahlâkı, iffeti 
ve cemiyeti korumak bakımından bu gibi neşir ve 
teşhirlerin men'i hakkında Hükümet ne düşün-
mektedirl 

Sözlü olarak Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den Sayın Başvekil tarafından cevaplandırılma
sını rica ederim. Balıkesir Mebusu 

Ali Fahri îşeri 
REÎS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Türk umumi 
ahlâk ve edebine karşı işlenecek veya işlenmiş 
suçlar, Türk Ceza Kanununun müeyyidesi altın
da bulunmaktadır. Bu itibarla Ali Fahri tşeri 
arkadaşımızın sormuş bulunduğu sual, eğer ce
miyet ahlâkma mugayeret teşkil etmişse elbet- I 
teki buna karşı ceza hükümleri dairesinde müd- J 
deiumuiiftılik harekete geçirilmiştir. Kaldı ki, 
böyle bir hareketin ve böyle bir takibatın vu
kuuna biz de şahit olmuş değiliz. 

Şu itibarla Ali Fahri tşeri arkadaşımızın bu 
hususta lüzumsuz^ yere bir endişeye kapılmış ol
duğuna bejimekte fayda mülâhaza etmekte
yim. ; '••-

REÎS — Ali Fahri tşeri. 
ALÎ FAHRt ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlarım; Matbuat Kanununun 31 nci | 
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maddesi, Ceza Kanununun 426, 427, 428 nci 
maddeleri bunu tamamen menetmektedir. Mad
deleri yııkardaki zabıtlardan aynen aldım, oku
yorum. 

«Neşir ve tevzi edilmek üzere müstehcen ve 
hayasızca kitap, makale, varaka ve ilân yazan
lar ile bu kabil makale, yazı ve resimleri ihtiva 
eden gazete ve mecmua müdiri mesulleri hakkın
da da balâdaki madde hükümleri tatbik olunur. 

Bu geçen madde ile işbu maddede mezkûr 
evrak ve eşya müsadere ve imha olunur. 

Bir aydan iki seneye kadar hapis ol nar r, İn 
liradan 500 liraya kadar da ağır para cezasına 
çarptırılır» denilmektedir. 

Kanun vaktiyle ne güzel düşünülmüş, çok ye
rinde bir kanun yapılmış. Şu halde icraat yok, 
tatbikat yok; kabahat Hükümetindir. Hükümet 
ne için mevcut ve iner'i kanunları tatbik etmi
yor! Avrupa ve Amerika'nın bilhassa turistik 
ve eğlence merkezleri olan şehirlerinde kâr ga
yesiyle güzellik kraliçesi müsabakası adı altın
da müsabakalar tertip olunmaktadır. Hakikat-
ta bu müsabaka olmaktan ziyade, vücutlarının 
en mahrem yerlerini teşhirden zevk alan kadın
larla, onların teşvikatına kurban giden zavallı 
masum kızların içinden jüri heyetinin şehvani 
hislerini en fazla tahrik edenin seçilmesidir. 
(Gürültüler) 

Şurasını da ilâve edeyim ki, Avrupa ve 
Amerika 'daki temiz aile muhitleri kızlarını 
umumi ahlâk esaslarına aykırı olan bu menfur 
müsabakalara sokmamakta, içinde bin bir tür
lü rezaletin döndüğü bu işle mücadele etmek
tedir. îşin hakikati müsabaka yapmaktan ziya
de . erkeklerin şehvetini tahriktir. (Gürültüler, 
ayıp sesleri, «yeri burası* değil» sesleri) 

ALÎ FAHRt IŞERt (Devamla) — Ayıp 
olan bir şey yok. 

REÎS — Son defa ihtar ediyorum, sözünüzü 
keseceğim. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bacak-
larmış, şehvetmiş, ayıp değil mi bu? 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — îşine gel
miyor senin, fakat Türk Milletinin ve efkârı 
umumiyenin arzusu ile bu soruyu Meclise getir
dim, yoksa senin arzunla değil. * 

Arkadaşlar teşhir edilen hayvan cinsleri için
de . . . (Gürültüler) 

REÎS — Ali Fahri Bey siz Devlet Vekilinin 
konuşmasından ve size cevabından f-onra anladı-
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lan yazdığınız şeyi mutlaka okumak istiyor 
sunuz. Bu itibarla sözünüzü kesiyorum. Rica 
ederim aşağı ininiz. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Aradaş-
lar.... (Gürültüler) 

REÎS — Ali. Fahri Bey sözönüzü kesiyorum 
dedikten sonra konuşamazsınız. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — İniyorum 
zaten biz buraya konuşak için değil, konuşma
mak için gelmiş milletvekilleriyiz. 

17. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Keşan'da 1952 yılında yapılan göçmekı evlerinin 
sayısı ile maliyetlerine ve inşa için sarf edilen 
tuğla miktarına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1036) 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, sualin ne kadar uzun tahkik 
ve tetkiki icabettirdiğini takdir buyurursunuz. 
Bütün bu işlerin birer birer incelenmesi suretiyle 
cevap verilmesini mutazamnıın, mahalline yazı
lan tezkereye henüz cevap gelmemiştir. 

İRFAN AKSU (îsparta) — ne kadar za
man geçmiştir? 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Geldiği zaman cevap vermemize 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

REÎS — Daha yazılan tezkereye cevap gel
mediği için cevap veremediler. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Bir se
neyi geçti,.üç tane bakan değişti. 

REÎS — Cevap gelmemiş. 
Vekil Bey, cevabın ne kadar zamanda gele

ceğini tahmin buyurursunuz1? ona göre talik 
edelim. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — îki haftaya kadar gelir zannediyo
rum. 

R E Î S — 15 gün sonraya talik ediyoruz. 

1*. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, 
Reisicumhur ile Başvekilin seyahatleri hakkında 
Başvekilden olan sorusuna Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/1038) 

REÎS — Soruyu okuyoruz. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Söz 

istiyorum. r
 : 

REÎS —Şimdi sorunuzu okuyacağız ve cevap 
verilecektir. Sözlü sorulara Hükümet başkanı 
ister bizzat cevap verir, isterse cevap vermesi 
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için birisini tevkil eder. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Bendeniz usul bakımından arzetmtek istiyorum. 

REÎS — Yani Başvekilin bizzat cevap ver
mesini mi istiyorsunuz? Eğer söyliyeeeğîniz bu 
ise nizamname başkasını tevkil etmesine müsa
ittir. • • • ' • • < 

Usul hakkında konuşmak istiyorsanız buyu
run. } 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — ' 
Ben suali Başvekilden sordum, ya Başvekil ya
hut yardımcısının, cevap vermesi gerekirdi. Ka
binede başyardımcı olmadığına göre arkadaşı
mın bu meseledeki sıfat ve salâhiyetini anlıya-
madım. Arkadaşımız îçtüzük hükümlerini ga
yet iyi bilecek durumdadır. Suali cevaplandır
mak vazifesini asıl sahibine bırakmasını rica 
ediyorum. 

REÎS — Efendim, nizmaname sarihtir. Hü
kümet sözlü soruyu, gerek alâkalı vekil vasıta-
siyle, gerek Başvekil vasıtası ile, gerek Hükü
met erkânından Başvekilin tensip edeceği zat 
vasıtası ile cevaplandırabilir. Bu itibarla ni
zamnameye aykırı bir hareket yoktur. 

Celâl Yardımcı, Devlet Vekili sıfatı*-Mm bu 
soruyu cevaplandırma vazifesini aldığını beyan 
ettiğine göre, cevabı o verecektir. Eğer buna 
kani değilseniz sorunuzu geri alıp almamakta 
muhtarsınız. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Bendenizin sualine lütfettiğiniz cevap, bir cevap 
teşkil etmemiştir. Ben içtüzükten bahsettim. 

REÎS — Sorunuzu Hükümet cevaplandıra
caktır. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Hükümet cevaba salâhiyeti olup olmadığını ken
disi ifade etmelidir, Başkanlık değil. 

Soruyu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet ve Hükümet Reislerinin seyahatleri

ni münavebeye koymamaları ve her ikisinin 
aynı zamanda Hükümet merkezinden uzakta 
bulunmaları sebebinin Başvekil tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. Mardin Mebus^. 

M. Kâmil Boran 

REÎS"— Devlet Vekili. , 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, daha ilk cel-
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sede muhalefetin tuttuğu yolda ne gîbd bir yolu 
ihtiyar etmiş, olduğunu anlamış bulunmaktası
nız. Emin olunuz ki biz sıfat ve mesuliyetimi
zin icabettirdiği vakar ve ciddiyetle isimize de
vam edeceğiz, onların bizi sürüklemek istedik
leri yoldan yürümiyeceğiz. Bu itibarla sıfatımı 
salâhiyet ve mesuliyetimi, her halde muhterem 
Mehmet Kâmil Boran'dan ç,ok daha iyi müdrik 
Hükümetinize mensup bir azayım. Bu idrakin 
çerçevesi içinde arzederim ki, Başvekille Cum
hur Reisinin seyahatleri, her birinin memleket 
çapında kendi takdir ve görüşleri dairesinde 
tertlüp ve = tanzim ettikleri zamana inhisar et
miş ve böylece vukua gelmiştir. Hattâ bu şe
kilde bir sualin sözlü soru olamıyacağım dahi 
belirtmekle vazifemi ifa ediyorum. Hürmetle
rimle. ; (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET. KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, bu sualle şu anda haki
katen vaktinizi iteraf ettiğime kaniim. (Soldan, 
bravo sesleri). 

Sözlerimin sonuna kadar bravolarınızm te
madisini rica ederim Sayın Mükerrem Sarol. 

MÜKEftREM SAROL (İstanbul) — Ben bir 
şey demıedim. Bıanıa hitap ''etmeyin. 

REÎS — Mükerrem Bey; rica ederim, çıkış 
yapmayın. Sesler, hatibin kulağına yanlış ak
setmiş. . 

Kâmil Biey; zaman ile mukayyet olduğunu
zu bildirımelk isterim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
O halde arkadaşların müdahalesini önlemenizi 
temenni ederim. 

Yedi ay evvel sorduğum bu sualin cevabını, 
İçtüzüğün emrettiği zaman içinde, yani beş gün 
içinde alabilseydim bir müspet netice belki hâ
sıl olabilirdi. 

Belki diyorum. Çünkü muhalefetin ikazla
rından;-iktidarm istıifade ettiğine dair her han
gi bir alâmet maalesef yoktur. 

Suali 23 Nisan 1953 tarihinde "'sorduğuma 
göre ve henüz ilga etmeyi düşünmediğiniz için 
hâlâ yürürlükte bulunan İçtüzük hükümlerine 
nazaran Başkanlık tezkeresini aldıktan en geç 
iki birleşim-sonra, yani beş gün içinde mesul 
vekilin Meclis kürsüsünden cevap vermesi ica-
betmeikte' idî.' İçtüzüğün' bu icabını evvelce bu 
vesile ile brir defa daha söylediğim üzere, mo-

,1953 0 : 1 
| dası geçmiş ve soysuzlaşmış memleketlere ait, 
I ki - memleketimi bundan tenzih ederim - par

lâmento taktikleriyle mesele bugüne kadar sü
rüklenmiş ve her nasılsa ekseriyet insafa gele
rek soysuzlaşmış bu meseleyi ele almıştır. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kışehir) — Soysuzlaşmış 
ne demektir? 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Zaptı okuyunuz. 

AKİF SARIOĞLU (Antalya) — Boş şeyler
le uğraşmaya vaktimiz yok, işimiz çok. 

REÎS — Hatibin sözünü «kesmeyin rica ede-
rinı. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Sizin bu acaip sualinize «mukabele edeceğim, fa
kat yaşınıza hürmet ediyorum. 

AKÎP SARIOĞLU (Antalya) — Merak et
me, ben senden gencim. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Yani insafa gelerek sual'in konuşmasına mü
saade ve müsamaha buyurulmuştur. Bu yolla 
muhalefetin elindeki yegâne «murakabe ve ten-
kid vasrtasmın işlemez hale getirildiğini, .me
suller hakkında en salahiyetli merci olan tari
hin karar vermesini kolaylaştırmak üzere ka
yıtla iktifa ediyorum. 

REİS — Kâmil Bey, Meclisin Dahilî Nizam
namesi hükümleri dairesinde soru müessesesi 
işlemektedir. Hilafı hakikat beyanatta bulun
manıza Riyaset müsaade edemez. Soru mües
sesesi devam «ediyor. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Yedi ay evvel sorulan bir sualin cevabını Mec
lis Riyaset Divanı iki birleşimde yani beş gün
de temin etmesi icabederken etmemiştir. Yani 

I vazifesini yapmamıştır. 
REÎS — Her celsede tehir sebebi, esbabı mu-

cibesiyle bildirilmiştir. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

! Mevzuun ehemmiyeti ve hararetini bu manevra 
ile kaybettiği ve maşerî vicdanda lâyık olduğu 
şekilde ınâkes bulamıyaeağı ıgibi hanı bir ha
yale kaprlmıssanız aldandığınızı kısa bir za-

I manda müşahede edeceksiniz. Bu mecburi mu-. 
I kaddemeden sonra esas meseleye geçiyorum. 

Sayın Devlet Bakanının sözlerini sükûnetle 
I dinledim. Başvekili dinlemek zevkmdan mah-
! rum kalmak pahasına da olsa cevabı çok gecik

tirilmiş olan bu sualin daha fazla sürüncemede 
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kalmasını istemediğim için ısrar etmiyecegim. 
Başvekil mademki kendisini temsile lâyık gör
müştür, münakaşayı uzatmak istemiyorum. 

Karşımda öelâl Yardımcı değil de Başvekil 
bizzat kendisi imiş gibi müzakereyi 'kabul ediyo
rum. (Sağdan yaşa ... sesleri) 

Bu sualden maksadım şudur : Şu levhayı he
piniz görüyorsunuz. Hâkimiyet milletindir, di
yor? Ama ne yazrk ki, ne Devlet Reisi, ne Hü
kümet reisi, bizlere bu levhayı asmak imkânını 
veren büyük günün yıl dönümünde Hükümet 
merkezinde bulunmadılar. Halbuki yerleri bu-
rasıydı. Ancak bugünü Ankara'da tesit etmek 
suretiyle bütün memleketin sevincine, bayra
mına katılmış olabilirlerdi. İştirakleri ne ya
zık ki bulundukları yerlere münhasır kaldı. 
(Soldan, gürültüler) Böyle bir günde olmasa 
dahi Devlet Reisine, Hükümet Reisine aynı za
manda Hükümet merkezinden ayrılmalarını doğ
ru bulmam. Bunun bir münavebeye konulması 
mümkün ve zaruridir. Bu gibi hallerin halk ef
kârında maneviyat kinci tesirleri olur. Halk 
efkârı tasavvur edemiyeceğiniz kadar hassastır. 
Halk başsız kalmak istemez; bunu benden iyi 
bilirsiniz. Halk Devlet Reisine, Hükümet Reisi
ne hattâ valiye baba der. 

Devlet Reisi, Hükümet Reisi, Hükümet mer
kezinden uzaklaştı mı, halk kaptan gemiyi ter-
ketmiş sanır. (Soldan, öyle şey olur mu sesleri) 
îşler yüzüstü kaldı zanneder. Dümenin ba
sında ehliyetli yardımcılarının bulunduğunu, 
Devlet işinin görünmeye devam ettiğini idrak 
edemez. Devlet Reisinin gayrimesul durumu 
ve mahdut riyaset vazifeleri hakkında da hal
kın bir fikri yoktur. Büyüklerinin Ankara'dan 
uzaklaşması halk nazarında tâ can evinden du
yulan bir eksikliktir. Böyle bir hal kendisini 
kimsesiz hisseder. 

Arkadaşlar, demokraside en nazik ve mü
him nokta, halk haleti ruhiyesini yakından ta
nımak ve onun icaplarını yerine getirmektir. 
Halka bir an için dahi olsa terkedilmiş hissini 
asla vermemeliyiz. 

DEVLET VEKÎLl CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Arkadaşlar, ben zannettim ki, Kâmil 
Boran arkadaşımız cevabıma cevap irat buyu
rurken hakikaten öğrenebileceğimiz, istifade 
edebileceğimiz bir fikir ileri sürecek. Bu se
beple dikkatle kendisini takip ettim. Fakat 
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ileriye attığı mevzulara ve mütalâalara bakılır
sa onun gibi burada saatlerce biz burada konu
şabiliriz. Fakat lüzumsuz mevzularla buradr. 
sizleri yormaktan hazar ederim. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Kürsüye ikinci defa çıkıyorum. Affmızı istir
ham ederim. Zira Sayın Yardımcı'nın tecavüz 
hareketine karşı cevap vermeye mecburum, bu 
sözleri söylemeye. (Tecavüz yok sesleri). 

Arkadaşlarım; vaktiyle bu yüksek kürsüden 
Sayın Yardımcı bir kanunun müzakeresinde 
bir konuşma yaptı, bunu hepiniz hatırlarsınız. 
Memuru hizmet akdiyle bağlı bir insan şeklinde 
larif ve tavsif edecek kadar hukuk ilminden ne 
kadar bîbehre olduğunu hepiniz bilirsiniz. (Gü
lüşmeler). 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Benim nasıl bir hukukçu olduğumu 
bütün Türk Milleti bilir. Senin gibi cahil de
ğilim. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Ama bu mevzuda benimle karşılaşmaya cesaret 
edebileceğini hiç de aklıma getirmemiştim. Ben 
hiçbir vakit şahsiyat yapmadım ve şahsiyat 
yapmayı da bilenlerden değilim. Ancak ken
disi yukarda bir misalle arzettiğim gibi bütün 
Türk efkârı huzurunda hukuk ilmi sahasındaki 
bilgisini yeter derecede göstermiştir. Bunu da 
Meclis zabıtlariyle ispat ediyorum. 

7,9. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
kimsesiz kalmış hız ve kadınlarımızın himayeleri 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ek
rem Hayri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/1039) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sözlü sorumun, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Vekili tarafından cevaplandırılması hu
susunu, saygı ile tensiplerine arzederim. 

Kastamonu Mebusu 
Ziya Termen 

Soru : Ailesi inkıraz bulmuş veya çeşitli se
beplerle Türk içtimai hayatında tamamen kim
sesiz kalmış kız ve kadınlarımızın, Anayasamız 
mükellefiyetleri ve vekâletiniz kuruluş gayeleri 
gereği olarak himayeleri mevzuunda, Bakanlı
ğınızca bir tedbir düşünülmakte midir? 

Devlet (ve dolayısiyle Hükümet) olarak, bu 
gibi hamiye muhtaç vatandaşları, hakiki haya-
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tın fena ve çirkin neticeler yaratan tehlikelerin
den masun kılmak için, islâmiyetin sabık mües
seselerine müşabih ve iş esasına müstenit mü
esseseler açmak suretiyle barındıramaz, mesut 
kılamaz mıyız? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (tzmir) - - Sa
yıp. arkadaşımız Ziya Termen'in sorduğu suali 
cevaplandıracağım. Fakat cevabım gayet kısa 
olacaktır. îk i satırla arzedeceğim : 

Sefalette kalan kimsesiz genç kız ve kadın
larımızın himayesine ait, Sağlık Bakanlığı Teş
kilât Kanununda bize tahmil edilen hiç bir salâ
hiyet yoktur. Bütçede de buna dair bir tahsisat 
yoktur. Bu, başka bir meseledir. Yeniden 'ale 
alınıp hangi vekâlet iştigal edecek ise o vekâ
lete Meclisin bu işi tevdi etmesi icabeder. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Türk içtimai hayatında birçok va
tandaşları öteden beri teessürle düşündüren bir 
mevzu ile tamamiyle alâkadar bulunan bu sözlü 
soruyu, evvelemirde kime sorayım diye hayli 
düşündüm. 

Muhterem arkadaşlar, biraz sonra izah ede
ceğim şekilde, bu sözlü sorunun ait bulunduğu 
makamın, icra organları sistemimizde, sadece 
ve sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
olması lâzımdır. 

Çünkü-; «Sağlık» tâbirinden sonra gelen «ve 
Sosyal Yaddım» mevzuu, hakikatta gayet iha
talı; bir. konudur ve tamamiyle sosyal bir mâna 
ifade-eden, ailesi inkıraz bulmuş veya çeşitli 
sebeplerle Türk içtimai hayatında tamamiyle 
kimsesiz kalmış genç kız ve kadınlarımızın ko
runması konusunu da ihtiva eder. 

İçtimai muavenet kelimesinin kanuni vazi
feler yönünden, mânasını, evvelâ Cumhuriyetin 
ilânından sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş Kanununda aradım ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kuruluşuna ait hususlar bu
lunduğunu bizzat müşahede ettim. Bu konu, ta
mamen değilse de yine bir Devlet vazifesidir ve 
içrai vasıta olarak evvelemirde Sağlık ve Sos
yal ;Yardım. Bakanlığına ait bir husustur. 

Bea : bu husustaki şu kısıa izahtan sonra, bu 
sözlü sorulun hangi yönden iyilikler getirece
ğine ve nasıl iy i bir takım şartlara sebep olaca
ğına dair mâruzâtta bulunacağım ve bu mâru-
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j zatımın sonunda Muhterem Vekil Beyden, bu 

konuda küçük bir himmet istirhamında buluna
cağım. 

j Arkadaşlar, Cumhuriyet rejimi Türkiye'de 
teessüs ettiği tarihte, tamamen Cumhuriyete has 
metotları ve anlayışları kanunlaştırdı. İmpara
torluğun içtimai mânada ve kanuni şek'ilde ku-

I rulmuş veya. içtimai mânada hayat bulmuş bâzı 
müesseseleri vardı. Cumhuriyetin ilânından son
ra, b'iz, imparatorluğun kurmuş olduğu müesse
selere yeni isimler altında ve yeni bir ruh içinde 
tekrar hayatiyet kazandırdık ve Türk Devlet ha
yatında onlara birer isim verdik. Fakat kanunsuz 
olarak, yani kanuna muhtaç olmaksızın içtimai 
konular üzerindeki müesseselerin çoğunu, içtimai 
olgulara terkettik ve bunları ele almadık, impa
ratorluk devrindeki yetimhaneler, dulhanelerı mi
safirhaneler mevzuu, Cumhuriyetin ilânından 
sonra, vatandaşların insanlık anlayışlarına, me
deniyet anlayışlarına terkolundu. 

imparatorlunun, lüzum görerek asırlar boyun
ca ihya ettiği bu müesseseler, Cumhuriyet devri
mizde, yeni rejimin tamamen benimsediği bir ha
leti ruhiye içinde, yeni Türk milletinin hamiye-

I tine terkolundu. 
I Arkadaşlar; mevzuun tam bu noktasında, şu 
I kısma da temas etmek mecburiyetindeyim : İm

paratorluk devrinden müdevver bu gibi hayır 
müesseselerinin hangilerinin lüzumlu olduğu hak-

I kında hükümetler elbette oturup bir karara var
mışlardır. Yalnız bugün ihyasını şiddetle ihtiyaç 
halinde hissettiğimiz bu konuda, bir karara varıl
mamla olmasını, yirmi yedi yıl müddetle bu 
memlekette hüküm süren bir noksan anlayışın 
neticesi olarak ifade etmek de yerinde olacaktır. 
Dulhaneler, aşhaneler, misafirhaneler gibi, va
tandaşlar için cemiyet tarafından hayat buldu
rulan çeşitli barınakların, Cumhuriyet devrinde 
daha ziyade cemiyetler kurma yoliyle hallolunma
sı cihetine gidildi. Devlet, koruyucu, içtimai vas
fını ve vazifesini bu nevi cemiyetlerden esirgedi. 

I Konuşmamın başında, sosyal yardım vasfının 
bu nevi işlere şâmil bulunduğunu arzetmiştim. 

I Şimdi teşrih ediyorum : Türkiye'de, kimsesiz 
I kalmış, bir kaza ve bir kader neticesi her hangi 

bir sebeple tamamen hamisiz bir duruma düşmüş 
bir genç kadın tasavvur edelim Realiteler önü^ 

I müzdedir arkadaşlar; bugün Türk içtimai ha-: 
yatında ve hattâ Devlet hayatiyeti bulmuş bilû-

I mum yer yüzü devletlerinin hudutları içinde, 
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bu nevi şartlar altında yaçıyan bir kadının, ne \ 
şekilde bir hayat mücadelesi yapmak zonöîda 
bulunduğu aşikârdrr. Ben vatandaş hukukumu 
öne sürerek ve meselâ bir Türk kadmı o"îâraîr 
Devlete: «Sen, Devlet? baba! vatanda#r'Himaye' 
etmek zorundasın î ben isek kaldım, sokağın çfe; 
şitli tehlikeleriyle nrajcadele endişesi içindeyim, 
bir iş bulmak, çalışmak zorundaytn» ^ e , Dev
letin burada vazifesi aşikâr oîtfr. Türk içtimai 
hayatında, insafla itiraf etmek lâzımdır ürf* Dev
letin bu himaye vazifesini yapamaması yüzlü
den, pek çok vatandaşlar sayısız denecek kadar 
çok genç kız ve kad'mlarMnrz, maalesef insafsrz' 
hayatla karşı ikarşıya ve çeşitli çirkin istikamet
lerde mücadele halindedirler. 0 hadde bize dü
şen vazife nedir? Muhterem arkadaşlar, ben bu' 
sözlü sorumu, yapıcı olması dileğiyte, muhte
rem Vekile arzettim. Bunun çaresi zâ ffllûnea' 
kolaydır. Bu konudaki bunca yıtlıık başka an
layış, otuz sene sonra da olsa, geç de kalınmış 
olsa, telâfisi mümkün bir manzaraya maliktir. 
Şöyle ki : Bu> nevi vatandaşların Devlete aynen* 
diğer müracaatlar misillû yapacakları dilekçeli 
müracaatların, Sıhhat Bakanlığında çok küçük 
kadrolu, iki, üç memur ile idare olunan" bir bü
roda biîrleftiriİTn!©leri' ve hakikaten himayeye 
lâyık durumda bulunanların, belediyelerin de ' 
yardımı ile bir neticeye varılmasını derpiş rede7i 
bir şekille veya kanuna lâyihasınr Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletinin ele almasını: ve Doğu''-
da bir, Batılda bir, ortada* bir olmaik üzere 
üç vilâyette birer barınak vücuda getirmesi ve 
bu mütedavil sermayeli işletme müesseseleri ha
linde olacak olan bu yerlerde anaları, geaıç kız
ları bizzat çalıştırarak, mesaileri karşılığında i 
verilecek ücretlerden 'kesilmek suretiyle bun-
larm himayeleri, mümkündür. Bunu ister bir ' 
kanun mevzuu olarak ele alınsın,- isterse ba* ı 
[kanlığın belediyelerle iş birliği yaparak teşkil 
edecekleri bir müessesede himayesi mümkün ol
sun, ıstıraplarının giderilmesi yerinde olur. 

Evvelâ Devlet olarak, 1945 yılında, Birleş
miş Milletler Anayasasına imza koymuş bir , 
Devlet olmamız hasebiyle, bu gibi bir himaye
yi yapmak mecburiyetimiz varilır. Zira Birieş-
miş Milletler Anayasasımın alâkalı maddesi, bu 
hususta sarih hüküm koymuştur: -(Devlet, vatan-
daşrn; şu §u hususlarını himaye etmekle ınrükei-
leftir) demektedir. Bu sarahat karşısında ve- • 
bugünkü vâsıl olduğumuz medeni seviyenin 
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gtrtktiröiği icifflaf .toıtvaeeîreâfiide; rrfûTıterem 
VfekSH&îmte&rbti Konuya'elâtinası zamanı gel-
miçtîfc 

RBİS;^ 3 dafeitftmif&aldı. 
Z£¥& ?mmm. (Deyainlâ) - - Evet eferi-

ditf* 
Btf »i* bîr ımeSra*değildir.' 'Bear/ yapıcı 61-

maÂ «Kfefigjte fenâififif bû sözrü soru i-Ie mem-
le*et^ bt* ç«P0k iiftü<İİe#eJçî<m ycrKhı-ğ\l yüzüt-
deft ıMitûp-ÇMıı-sessitiphimayesiz ve bu 'dünya
d a taröâmıe^ bSköiiş. '= bö* psikoTöjf içinde yaşâ-
mMBb&r bııtaatf •' zavallı Whler©6'' .g-eriç krc ve 
ktfdmifeııtfttîifirfayeSmif Bakanlık icraatında', 
m«ml^pe*m n^^af^b^oitflTi&tf İ$err; esefleri; 
baş*#a«*kîy«fce«!i E&ram"Hayri Beyefehdfrı' n, 
bı*-mftlsSeseyte ^dtefemyet yermesftif dileîne'' 
m f̂easâî̂ e-hâr«4r©l*Tet<5ırf.: 

' ıO«^fe v*r«m;mliGİıder©rfni yattık adedi'ola-
rak,- girefâfe ŝîhhalr müasfeöseMini muazzam bi-
nalfe» o!ar^c bapfefo4 'Efcr&h HayM F^yiiı; ay-
rw^miilî sevaptan ıgayfıj bir insansı" muhtaç' 
btüunduğir ve İM 4li-jtbım&'ffidi$Lr-ztâa&-'îE'' 
zafrffia' konalalf ^ sevaplardan bulunduğu: için"; 

. bunu ^a* iny^-eliı^isuretfylâ'h^ 
ca ediyorum. 

RBtS—~Saghk ve Sosyat Yârdım Veftttî: 
SAÖ&ffî.VBLr SOSYAL YARDİM VElöfJt 

EKREMHAYRİ ÜSTÜÎtfBA^-(İfoffir) — Eîen-
dİB^-ffiyft'-B^f İfk»M9iftızr«özleMnae çofe*haS-
lıdır. Hf&Sftrtetr-bkiKvekâletin •tfdr-Sağtifc vk 
Sosya^Yardâff Vefi&Mtidir. Bundaıl atfseilrev-' 
ve^illri!eei«wr^Mği- zaöfeıf «Sağlık: Vekaleti» 
ad»m' sonuna- bir dfc* îçtimaf Yardmr Vefeâleti: 

diye bir^ilftte yapılmıştır. Bü mevcuda, yani sos
yal yaddım mevzuları" üzeriıfde nasıl çalışâcaği* 
hakkında bir tdlimatnânie hazırlanmışıdır ve Bü-" 
yük Millet Mec&sbıfaTBütçe Komisyonuna gitti
ği: zaman hû meselede 15 bin lira senevi tahsisat 
vermek sıuretiyle s"o%yal yardım dâvalkrınınta-
mametf hafl«âaraeaiai isf<ömişWrdi; Ifalbûki bü' 
para kör, sakat, fakir, ayağı kopmuş adamlara" 
birer yardım yapîlmasYiıı temin etmekten ziya-
d'e bir şeye yakamaz* Bu yardim şahsi oluyor. 
Sosyal meselelerden çıkıyor. "Bü son* zaniattlarâ 
kadar böyle devam etti. Geçen sene Mecliste ve 
Bütçe-Komisyonunda, f& Bakarnliğın isminden, 
«Sosyal Yardımı» kaldırın, yaltut mademki'böy
le bir unvaa vardır o haKle bunun için lâzımge-
lenin^â^aMtemia edin, dedik. Ve bâzı misâl
ler verdik. Mes%lâ • memleket" dâhilinde' îşta^stik 
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Umum Müdürlüğünün yaptığı bir araştırmaya 1 
nazaran ve neşrettiği bültende tasrih ettiği gi
bi memleket dahilinde sakat olarak yani eli ve 
ayağı sakat, çalışma kabiliyetinden mahrum 135 
bin kişinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunlar 
sosyal yardım mevzuuna giren meseleler ve dâ
valardır. Binaenaleyh bu meseleyi ele aldığımız 
zaman, bunun azameti karşısında nasıl bir ha
reket hattı tâyin etmek lâzım geliyorsa biz de 
o şekilde hareket etmek mecburiyetindeyim 
Çünkü bu büyük meseleyi ve dâvayı kısa bir 
zamanda tahakkuk ettirmeye imkân yoktur. Hiç 
olmazsa bu dâvayı hal için nüvesinden başlamak 
suretiyle bu işin tahakkukuna kadar yavaş ya
vaş tesislerini meydana getirmek icabetmekte-
dir. Ve hakikaten bu memlekette sosyal bir te
sisin vücuda getirilmesinde zaruret vardır. Biz 
de bu zarurete kani bulunduğumuz için hiç ol
mazsa sosyal yardım için ayrılan 15 bin liranın 
bir milyona iblâğ edilmesini istedik. Bu tesisle
ri meydana getirmek için evvelâ eleman yetiş
tirmek lâzımdır. Bunun için de herşeyden evvel 
bir enstitü vücüde getirmek icabeder. Sağlık 
Bakanlığının istediği bir milyonluk tahsisat ya
rım milyon olarak verilmiştir. Fakat şu kayıt 
ve şartla : Memlekette yardıma muhtaç birçok 
malûller vardır bunları nazarı dikkate almak; 

Meselâ : Tüberkülozlu hastaneden çıktiffiâü 
sonra ya cemiyete veya ailesine yük oluyor. Onun 
için biz size bu parayı veriyoruz, siz bu para 
ile enstitüler kuracaksınız dediler. Biz de bu pa
ranın 400 bin lirası ile bir tanesi İstanbul'da l§İş-
li'de olmak üzere bir «rehabilitasyon» enstitüsü
nün temelini attık. Bu müesseseler 1954 MaM 
ayında bitmiş olacaktır. Hastaneden çıkîp da 
çalışma kabiliyetini kaybetmiş olan adamların 
orada hem müşahedeye tâbi tutulmalarif %em 
de kaybetmiş oldukları sanatlarına kendilerini 
adapte edebilmek veya yeniden sanat sahibi 
olabilmek için imkân sağlanması mümkün olacak
tır. 

Biz sosyal yardımın ilk nüvesi olarak bu 
500 bin lira ile iki tane müessese kuruyoruz; bu 
müesseseler önümüzdeki sene işe bağlıyacaklar
dır. 

Bunun haricinde şimdiye kadar memleketi
mizde kurulmamış olan ve fakat yeni yeni teşek
kül etmekte bulunan yardımsevenler müesseseleri 
vardır. Ben, bu yardımsevenler müesseseleri ile 
yakından alâkadar oldum. Onlardan faydalan- I 
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dım, hattâ ilham aldım. 

Meselâ, İzmir'de bulunan bir yardımseven
ler cemiyeti bir bina kiralamıştır, Bu binaya 
10 - 20 - 30 dikiş makinesi koyarak beyefendinin 
buyurdukları, sokakta kalmış kadın ve kızları, 
yahut başından birkaza geçerek arızaya uğra
mış kimsesiz bir kızı sokakta bırakmıyorlar, alı
yorlar, dikiş öğretiyorlar, muntazam çalıştırı
yorlar. İstihsal ettikleri şeylerle bir sermaye te
min ediyorlar. Altı ay, bir sene çalıştıktan son
ra toplamış olduğu sermayeyi de eline vererek 
bir iş sahibi yapıyorlar. Doğrudan doğruya mil
let bu ihtiyacı takdir etmiştir ve teşebbüse geç
miştir. İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da 
Yardımsevenler cemiyetleri bunu yapmakta
dırlar. 

Bizim aldığımız 525 bin lira tahsisattır. 
Eehabilitasyona dört yüz bin lira tahsis edil
miştir. Geri kalan 125 bin lirayı da yardımse
venler cemiyetlerine rehabilitasyona tahsis et
mek üzere ve Bütçe Kanunu müeddasmın hari
cine çıkmamak şartiyle birer yardım yaptık. 
Ankara'ya otuz bin, İstanbul'a otuz bin ve İz
mir'e de otuz bin lira tahsis ettik. Ancak 400 
bin lira ile de arzettiğim gibi iki müessese kuru
luyor. Bunun haricinde, bu mühim dâvayı ha
kikat sahasına isal etmek için doğrudan doğruya 
Bakanlıklarası bir komisyon topladık; Çalışma 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Maarif 
Baknlığı, mümessillerini getirdik. Bu sosyal em
niyet mevzuu üzerinde uzun uzadıya tetkikat 
yaptık. Bir program hazırladık. Ecnebi mütehas
sısları da davet ederek bu programı onlarla da 
tetkik ve müzakere ettik, bâzı kararlara vardık. 
Bu kararları bir kanun halinde meydana çıkar
mak için şimdi yeni bir komisyon teşekkül etmiş
tir. 1954 Malî yılı Martından evvel bütçe ile 
alâkadar olduğundan, bunu Yüksek Meclise tak
dim edebilmek için bütün hazırlıkları ikmal et
miş bulunuyoruz. Yani, bakanlık ve Hükümet 
bu işi ehemmiyetle ele almıştır. Bütün Türkiye'
ye şâmili olmak üzere bu merkezî müessesenin 
kurulması lazımdır. Buna Hükümet kani olmuş 
ve teşebbüse geçmiştir. 

ZİYA TERMEEN (Kastamonu) — Bu nevi 
müessese kız ve kadınlarımızın himayesine ma
tuf olacak mıdır?* 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Hepsini içine alıyor. İşsiz ve güçsüz, geri kal-
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nıış, yani kabiliyeti olmayıp da geri kalmış ço- i 
cuklar, zayıf, nahif, hasta, malûl, ayağı kop
muş insanlar, hepsi bunların içine girmekte
dir. Bunları birden tesis etmek için en aşağı 
senede 200 - 250 milyan liraya ihtiyaç vardır, 
tabiî bunlar birden yapılmaz. Avrupa'daki 
mevzuatı ve bu esasları da tetkik ettikten sonra 
bu neticeye vardık. Gayemiz bunun esasını kur
maktır. Evvelâ bunun esasını kuralım sonra 
da kabil olacak nispet dâhilinde ilerletelim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Efendim, 

Muhterem Vekil Beyefendi bu konu ile ilgili, 
asıl büyük sosyal yardım konusunu alâkalandı
ran bilmediğimiz tedbirleri izah buyurdular. 
Kendilerine, bu işi ilk defa ele almış bulunma
larından dolayı müteşekkiriz. 

Yalnız asıl dâva, Türkiye'de kolsuz, bacak
sın, kör, şu veya bu şekilde malûl olarak bulu
nan vatandaşlara yardım, Devletin mecburiyeti 
dâhilinde bir yardım değildir. O, zamaı?ı geldi
ğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince halle
dilmesi lâzımgelen bir iştir. 

Bendenizin asıl,maruzatım, bunun dışında 
kalan, dul ve kimsesiz kadınları, ki yekûnu yüz 
binleri bulur, kendi sermayesini kendisi yara
tacak bir şekilde bir teşekküle bağlamaktır. 
Muhterem Vekil Beyden Bakanlık olarak bunu 
bir kanun şeklinde huzurunuza getirmesini rica 
ediyorum. Bunu da vadettiler. Bu mevzu üze
rinde ben kendi hisseme düşeni yaptım. Bundan 
sonra bu işi beklemek ve bü işin başarılmasını 
dilemek hepimiz için bir vadedir. Bunu müs
pet bir neticeye vardırmak ise Vekil Beye ait bir 
husustur. 

20. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
İstanbul'da Ramiz'de yapılan göçmen evlarinin 
sayısı ile maliyet ve tiplerine, şartnameye uy
gun olarak inşa edilip edilmediklerine ve, bir kıs
mında suiistimal yapıldığı hakkındaki iddiala
rın doğru olup olmadığına dair Başvekilden 
sözlü somsu (6/1042) 

27 , I V . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. İstanbul'da Ramiz'de kaç aded göçmen 
evi yapılmıştır1? 

2. Maliyetleri nedir? Kabulü katisi yapıl- | 
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mış mıdır? Mütaahhitler paralarını tamamen al
mışlar mıdır? 

3. Bu evler kaç mütaahhide verilmiş ve kaç 
tip üzerine yapılmış? Şartnameye ve mukavele
nameye uygun mudur, değil midir? 

4. Bu evlerin bir kısmında suiistimal oldu
ğu, çürük ve temelsiz yapıldığı, dış sıvalarının 
döküldüğü, rutubetin duvarlardan odaların 
içerisine kadar nüfuz ettiği, zemin kısımları 
da çamur halinde olduğu söylenmekte ve görül
mektedir. 

5. Bu yüzden bu göçmen vatandaşların bir 
çoklarının hastalandıkları ve romatizmaya tu
tuldukları şikâyet edilmektedir. 

Ne dereceye kadar doğru olup olmadığı hak
kında sözlü olarak Muhterem Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ıederim. 

' Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri İşeri 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, İstanbul'da 
Rami'de yapılan göçmen evlerinin şartnameye 
ve mukaveleye uygun olmadığı ve (bâzılarında 
da suiistimal vukua geldiği iddia ve ihbar edil
diği için, Bayındırlık, Maliye ve İskân müfet
tişlerinden mürekkep bir grupla aynı zamanda 
Teknik Üniversiteden intihap edilen üç kişilik 
bir bilir kişi heyeti bu meseleyi dört aydan 
beri tetkik etmektedir. Evlerin adedi iki bini 
mütecavizdir, her ev üzerinde ayrı ayrı tetkikat 
yapmak ve neticelerini bildirmek üzere tetki
kat el'an devam etmektedir. Netice alındığı za
man, sorunun cevabını arzedeceğim. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Bu tah

kikatın ne kadar müddet zarf nida biteceğini 
katî olarak teshit etsinler. Bir sene, bir buçuk 
sene oldu, .yamalı bohçaya döndü. Bir ev bin
lerle liraya çıkmış, bununla üç ev yapılabilir. 
Bunları üç mütaahhit yapmıştır, milletin pa
rası şuralara buralara gitmiştir. Bu tahkikat 
bitinceye kadar devre bitecektir. Yeni Meclis 
bunun üzerinde duracak midin (Tabiî duracak
tır sesleri). 

REİS — Katî bir gün verilebijlir mi efen
dim? 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, Ali Fahri Bey müsterih 
olabilirler. Kendime bir hissei tefahür çıkar-

— Mİ — 
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mak niyetinde değilim. Memleketin her tara
fında in§a edilen göçmen evleri üzerinde Dev
letin ne kadar büyük bir hassasiyetle durduğu, 
gerek mebus arkadaşların ve gerekse vatandaş
ların malûmudur. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Hassasi
yetle takip edilmektedir ama ne zaman netice 
alınacaktır? Bunlar tesellüm edilmiş midir? 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bu gibi iddialar sebebiyle katî 
netice alınmadıkça tesellüm yapılmaması hak
kında katî emirler verilmiştir. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Teslim 
almmıyan evlere iskân yapılır mı?.. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Bu, ayrı bir şey .. Efendim, 
'bâzı vilâyetlerde sokakta kalan göçmenleri, 
yağmur, kar altında bırakmamak işin yapılmış 
olan iskân işleri başka bir mevzudur Ali Fahri 
Beyefendi! 

Sonra kati tesellüm muamelesinin yapılma
ması halinde, takdir edersiniz ki, devletin za
rarlarının ödenmesi, tazmin ettirilmesi gibi bâ-
z1 hu «uslar vardır ki, bunlar düşünülecek me&a-
i] tendir, müsterih olmanızı rica ederim. 

REÎS — Devlet vekiline hitaben : 
Bu suretle soru bitmemiş oluyor Be^e|endj, 

ne kadar bir mehil istiyordunuz ? 
DEVLET VEKÎLÎ GBLİL YATORfgl 

— Bir ay sonraya ta lk ım rica e.d,ece£İm. 
REÎS — Bu Soruyu tyv. ay.spnraya ,taj$ ejiji-

yoruz. 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
memlekette irtica ve gerilik hareketleriyle vic
dan ve din hürriyetlerinin mevcut olup olmadığı
na, bâzı vatandaşların envniyet ve hürriyetlerinin 
ihlâl edildiği hakkındaki şikâyetlere, dair Başve
kilden sözlü sorusu (S/1043) 

REÎS — Soruyu o^utuyprjım. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı (5) maddeden ifcaret olan so

rularımın sözlü olarak B. M. Meclisi Kürsüsün
den Muhterem Başvekil tarafından cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

1. Memlekette irtica yar mıdır, yok m»çlur? 
2. (jeriJik var mıdır, yok mu^ur? Vasşa şe

bekleri nelerdir? 
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3. Vicdan ve din hürriyeti var mıdır, yok 

mudur? 
4. Lâikliği nasıl telâkki 'etmekte ve demok

rat memleketlerde olduğu gibi memleketimizde 
de tatbik edilmekte midir? 

5. Memlekette huzur ve sükûn olduğuna 
göre memleketin muhtelif yerlerinde bâzı vatan
daşların emniyet ve hürriyetleri ihlâl edildiği 
hakkında şikâyetler yapılmaktadır. Bunun ne 
dereceye kadar doğru olduğu; 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri îşeri 

REÎS — Buyurun Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, bu suale gelecek celsede ar
zı eevap edeceğim. 

REÎS — Gelecek Birleşime kalmıştır efen
dim. 

22. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Adalet Vekilinin Meclisteki bir beyanına 
dair sorusuna Adalet Vekili Osman Şevki Çiçek-
dağ'tn söz\ü cevabı (Ç/1045) 

REÎS — Soruyu okuyoruz efendim. 

Adalet Vekilinin Meclisteki 
bir beyanına dair. 

yüksek Başkanlığa 
Şüyük Millet Meclisinin 16 . IV . 1953 tarihli 

oturumunda ve Tutanak Dergisinin 408 nci sa-
hifesinde yazılı olduğu veçhile Adalet Vekili ta
ralından, (îsveç gemisi kaptanının tedbirsizliği
ne müntehi olacak şekilde hazırlanan evrak) sö
zü ne mânada ye ne maksatla söylenmiştir. 

Bu sorunun Adalet Vekili tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Şamil Boran 

REÎS — Adalet Vekdli. 
ADALET V33KÎLÎ OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-

DAÖ .(Ânşkara) — Mıardin Mebusu Kâmil Bo
r a l ı n , Büyük Millet Meclisinin 1 6 . I V . 1953 
tarihli oturumundaiki izahatım meyanında ge-
oen sözlerimin ne mânada ve ne maksatla söy
lendiğini soran 26. IV . 1953 tarihli sözlü soru
suna eeya^my urzjediyorum: 

K-âmil Boran'in mâna ve maksadı sarfının 
tavzihini istediği sözler, Dumlupınar denizaltı 
gemisi*ün batması dolayısiyle ölenlerin şehit, 
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dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sa- . 
yılmasına mütaallik kanun teklifinin görttşttl- I 
mesi sırasında, kazada ihmal veya hata bulu- I 
ntip bulunmadığı hususunda Hükümetten malû
mat talep edilmesi üzerine o anda verdiğim iza-
hatrn bir kısmını teskdl eylemektedir. 

Hepimizi derîn bir millî mateme bürüyen 
felâketin teessür ve heyecanı içinde cereyan 
eden ve kanun teklifinin müzakeresi hududunu 
aşarak kaza sebeplerine intikal ettirilen o gün
kü görüşmeleri tabiî mecrasına irca eylemek ve 
aynı zamanda adliyenin, vaka karşısında ge
rekli hassasiyeti gösterdiğini Yüksek Meclisiniz 
önünde tebarüz ettirmek suretiyle haklı endi
şelerinizi telâfi etmek için verdiğim mezkûr 
izahat, şüphe ve tereddüde götürecek bir mâna 
sayılmayıp adlî tahkikat safhasının şu açık ifa
desinden ibaret bulunmuştur. (Adalet cihazı
mız kaza üzerine derhal harekete geçmiş ve 
DüoalupHİar'la çarpışan İsveç gemisi kaptanı
nın tedbirsizliğine müntehi olan yani bu tedbir
sizliği meydana çıkaran hazırlık ve ilk tahki
kat neticesinde mumaileyh kaptan hakkında, 
tedbirsizlikle deniz kazasına ve can kaybına se
bebiyet maddesinden son tahkikatın açılmasına 
Ibarar verilmeik suretiyle mesele mahkemeye in
tikal eylemiştir. Ve duruşma da Nisanın 29 
unda başlıyacalktır.) demiştim. Ve hattâ ogün-
kü Ulus, Dünya ve Cumhuriyet gazeteleri de 
bu beyanatımdan evvel bu ciheti böylece tesbit 
etmişlerdi. 

Dâvanın mahkemeye tevdiini mütaakıp vu-
Ikubuian bu izahatım, Yüksek Meclisinizi key
fiyetten haberdar etmek maiksadiyle ve Adalet 
VökiH sıfatiyle verilmesinde her hangi kanuni 
bir mahzur bulunmadığı gibi açıklanan mahi
yetinden gayrı bir mânaya gelmesine de imkân 
tasavvur edilemez. * 

Kâmil Boran arkadaşımızın, bu hakiki şek
linde anlaması gereken sözlerimden bâzı mâna
lar vehmederek, onları bir soru mevzuu yap
ması sadece Türk adliyesinin istiklâlini ve bi-
tarafTığını şüpheye düşürmek gibi bir neticeye 
müncer olmaktadır ki derin teessürümüzü mu
cip bulunan böyle bir vaziyetin ihdasına ken
disinin asla hakkı yoktur. 

Sözlerime, bu teessürü ifade etmek ve siyasi 
münasebet ve murakabede hüsnüniyet ve sami
miyetin en kuvvetli teminat olduğunu hatırlat
makla son veriyorum, aziz arkadaşlarım. 
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. &EÎS — Kâmil Boran. 

İ p H ^ l ' ' t Ö Ö L BORAN p M & ) -
Muh'tefem arkâ'daşİar; bu sofu dolajasiyhe üze
rinde durduğum mesele, ne DÜyuk facianın ce
reyan tarzı, ne facianın mesuliyeti ne bu husus
taki tahkikat ve takibat ve suali sördugSn Sa
rihten çok sonra alınan dâva neticesi necîe 1 3 a 
İsveç gazetelerinin bu mevzu üzenüdeki nakffz 
neşriyatı değildir. Türk adaletinin pak ve "Ilı 
vicdanı hâsıl ettiği kanâate göre suçluyu ortaya 
koymuş ve mahkum* etmiştir. JBeniîn uzerinS'e 
durduğum daha başka fakat Deİki Bunların hep
sinden daha ehemmiyetli bir meseledir. . . 

Arkadaşlar; birçok Vatandaşîârnıîâan mek
tuplar aldıin. Bu mektuplarda «İsveç gemisi 

kaptanının tedbirsizliğine müntehi olaicak şeklîcle 
hazırlanan evrak ibaresinden adeta tahkikatın 
böyle bir gayeye vâsıl olacak şekilcte tertiplen
diği mânası çıkmaktadır. (Soldan Allah, Allan 
sesleri). 

Bir Adalet Vekili böyle bir sözü nasıl söyler 
ve adalet makanizmamız böyle bir sui tefenliüme 
nasıl mâruz bırakılır,» diye hayret ve teessür
lerini izhar ediyorlar. (Soldan yaa sesleri). 

Ben, Adliye Vekilinin bu sözleri, böyle Cır 
mânada söylemediğine kaniim. Olsa olsa Mec
lis kürsüsü konuşmalarındaki tecrübesizliği^ fcuna 
sebep teşkil etmiştir. Ancak umumi efkarda 
yani gazete ve vatandaşlarda tahassul eden/te
reddüt ve yanlış anlaşılmayı izale ve riieseleyi 
tavzih imkânını verebilmek için bu soruyu sor
dum. Zamanı da çoktan geçti. Ama vebali be
nim değildir. Meclisteki kahir iktidar ekseriye
tinin her şeye kadir olduğu gibi sakat ve tenlî-
keli bir zihniyete kapılarak sözlü soru gibi en mü
him bjr murakabe meselesini işlemez bir nâte ge
tirmesi bu gecikmeyi doğurmuştur. 

CEMAL REŞİT EYÜBÖĞLU (Trabzon) — 
Bravo Kâmil. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Vekil arkadaşımdan işgal ettiği çok yu&MS. ve şe
refli mevkii dolayısiyle ağzından çıkacak lıer sö
zün efkârı umunijyede çok. bföyûk akisler uyan
dıracağını düşünerek konuşmalarında daha inTı-
yatlı olmasını bilhassa rica ederim, 

REİS — Adalet Vekili büyürün. . . 
ADALET VEKİLİ Ö^ÜTÂN | İ v f i \ <Şf-

ÇEKDAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşla
rım, Kâmil Boran arkadaşımın izaha
tıma karşı verdiği cevabı dMeoınîz. 
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Kâmil Boran, benim buradaki izaha
tımdan sonra, birçok vatandaşlardan yani, 
kendisi gibi düşünen vatandaşlardan bir 
gûna mektuplar alarak, benim buradaki beyanı
mın bâzı suitefehhümlere ve telâkkilere meydan 
verdiğini anlatmış bulunmakta ve bana, Türk 
adaleti namına, bu ciheti tavzih etmek imkânını 
hazırlamış olduğunu ifade eylemektedir. Bundan 
başka, buradaki beyan ve izahatının hedef ve 
maksudunu demin açıkça belirtmiş bulunmakta
dır. Yalnız arkadaşımın kendisi gibi düşünen, 
'içte ve dışta, insanlar varsa bana, buradan on
lara hitap etmek fırsatını verdiğinden dolayı 
bilhassa kendilerine teşekkür ederim. Türk hâ
kimi âdil, Türk Mahkemesi müstakildir. Türk 
hâkimi, memleket içinde ve dışında, hürmete şa
yan faaliyetini, temiz, asîl kararlariyle, bitaraf 
varlığı ile daima tebarüz ettirmektedir, bunu da
ima ispat etmiş bulunmaktadır. Türk hâkiminin 
adaletinden hiç kimsenin şüpheye düşmesine hak
kı yoktur. (Bravo sesleri) Türk hâkimine hiçbir 
kudret ve kuvvet tesir etmek imkânına malik de
ğildir. Türk hâkimi yalnız ve yalnız vicdanının 
emri ile hükmünü verir. Bize düşen vazife, bu 
karların önünde sadece hürmetle eğilmek ola
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

MEHMET KÂMİL ıRORAN (Mardin) -
Arkadaşıtmın ikinci sözleri olmasaydı tabia-
tiyle huzurunuza tekrar çıkmazdım. iSayın Ba
kan eğer bunu cümleleri teşkil eden kelimele
rin ifade -ettiği mânada anlarsak çok korkunç 
olur. Ben bunu kendisine yakıştıramadım da 
bir zühule ve Meclis kürsüsünden konuşmak 
hususundaki tecrübesizliğine atfettim ve tenzih 
imkânını vermek için sordum. Şimdi de özrü 
kabahatinden büyük. (Sağdan gürültüler). 
Bana ayrıca ders vermeye kalkıyor. (Sağdan 
gürültüler, sen dem vermeyle kalkıyorsun sesle
ri.) Arkadaşlar, bu kadar mühim bir mevkie 
saik a i kaderle olsa dahi gelmiş bulunan bir za
tın ('Sağdan niçin saikai kader olsun? kendi il
mî kudretiyle geldi sesleri, gürültüler). Türk-
çemize daha düzgün bir şekilde tasarruf et
mesi şarttır. Aksi halde netice bu olur. 

(Ben, Türk hâkimlerini müdafaa ediyorum ve 
Türk adliyesinin şerefini vikaye ediyorum. Hâ
kimlerin, sayın Bakan Çiçekdağ'ın müdafaası
na ihtiyaçları yoktur. 

iÇiçekdağ, hâkimliğin mânasını da, mahiyeti
ni de maalesef kavrıyamaımıştır. (Gürültüler). 
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REİS — Kâmil Bey, işi şahsiyata döküyor 

sunuz, sonra da şahsiyat yapmam diyorsunuz. 
Tekrar rica ederim, şahsiyat yapmayın, yalnız 
mevzu üzerinde konuşun. Kâmil Bey, bir şüp
he uyandırdı, demedi. 

MEHMET KÂMİL- BORAN (Devamla) - -
Kelimeleri zaptettim, okuyorum. 

REİS — Hepimiz dinliyoruz. 
iMEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) -----

Binaenaleyh yeni Adalet Bakanımız hâkimleri, 
maalesef, dama taşına çevirmek istiyen bir ar
kadaştır. (Gürültüler, sıra kapaklarının, vurul
ması). Türk Milleti sizi sıra kapaklarını vur
ma tuz için'buraya getirmedi. (Gürültüler). Size 
bu millet kürsüsünden aynı eskilde mukabele 
etmek istemem. Yazıklar olsun. 

REİS — Ölçülü konuşun. 
ADALET VEKİLİ OSMAN SEVİCİ Çl-

OEKDAÖ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Kâmil Boran, hakikaten sizce ve bütün memle
ket efkârı umumiyesince belirmiş bulunan kara 
ve kötüleyici zihniyetini, bu mukaddes kürsü
den, Adalet cihazına tevcih ederek tekrarlamış 
bulunuyor. Gözüne bir kara gözlük takmış, ikti
darın bütün icraatını ve Yüksek Meclisin karar
larını bu kara gözlük arkasından görüp aksettir
meye çalışıyor. 

Arkadaşlar b'iz, Türk adaletinin burada nıev-
zuubahis olmasını dahi caiz görmeyiz. (Bravo 
sesleri) 

Ben de zatiâlileri gibi, yirmi sene adalet kür
süsünde kafa yormuş, adalet yolunda yol yürü
müş bir insanım. En aşağı sizin kadar hukuk 
ilminin b'ir müntesibiyim. Sizin burada tecavüz-
kârane bir yol tutmuş olduğunuzu bu kürsü mu-
allâdan esef ve teessürle ifade etmek isterim. 
Hâkimlerin mukaddes varlığı, mahkemelerin mu
kaddes mefhumu üzerinde hassasiyetle durmakta 
ve takip etmekteyim. Hâkimleri dama taşı yapmak 
değil, b'ilâkis onun şerefli mevkiini yaratmak pe
şindeyim. 

Bu kürsüden bütün hâkimlerimin "vicdanına 
hitap ediyorum, bu arkadaşın yalan söylediğini, 
bilhassa ona gönderecekleri açıklamalarla tekzip ' 
etsinler ki ben hâkimlerimizin istiklâlini, hâkim
lerimizin varlığını ve onların emniyetini her 
şeyin üstünde telâkki etmiş bulunuyorum. Bina
enaleyh vaziyet bundan ibarettir arkadaşlarım. 

Ben hâkimlerimizin meslekî hayatı üzerinde, 
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mukadderatı üzerinde o kadar hassasiyetle, o ka
dar titiz ve o kadar âdilâne duruyorum ki, bütün 
hâkimlerimizce malûm olan bu ciheti, maalesef 
arkadaşımız örtbas etmek, karartmak istemekte
dir. 

Biz; hâkimlerimizin ve mahkemelerimizin is
tiklâline, onların vicdani kanaatlerine, onların 
kararlarının adaletine yürekten inanmış insan
larız, arkadaşlarım. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) ~- Ar
kadaşımın tecavüzlerini ve birbiriyle tezat ha
linde olan sözlerini dinlediniz. 

Bendeniz tekrar arzediyorum. Sayın Çiçek-
dağ hâkimlere değil, Başvekiline lâyık bir Ad
liye Vekilidir. Sadece emir kuludur. (Soldan 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

REÎS — Müsaade buyurun. 
OSMAN KAPANÎ (îzmir) — Sen de Halk 

Partisine lâyık bir milletvekilisin. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Halk Partili olmakla iftihar duyuyorum. Halk 
Partisi saflarında bulunmakla da gurur duya
rım.... 

REÎS — Tamamen şahsiyata giriyorsuhUB. 
Başvekilin bunda ne alâkası var. Rica ederim, tah
rik «diyorsunuz. Yalnız cevabım veriniz. (Gürül
tüler) Rica ed|eriın devam ediniz. 

MEHMET ^ÂMÎL BORAN (Devamla) — Yi
ne arkadaşımız muazzam bir kayıptan bahsettiler. 
Bunu hepimiz müdrikiz. Telâfisi imkânsızdır ama 
ikinci bir millî (cayba uğramak üzereyiz. Hiç değil
se bunun telâfisi ümidi henüz kaybolmamıştır. 
Çünkü Adliyemin şerefi gidiyor. (Soldan, gürül
tüler, ayıp ediyorsun sesleri) 

Tavzih imkânını verdiğim için bana Adliye 
Vekilinin ve hattâ ondan evel iktidar partisinin 
teşekkür etmesi icabederken sıra kapaklariyle 
karşılaşıyorum. Bu manzara çok hazindir. 

23. — Tokad Mebusu Zihni Betü'in, münhal 
bulunan Ekonomi ve Ticaret VekâlettiMüsteşar
lığına şimdiye kadar tâyin yapümaması sebebine 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekümden sözlü soru
su (6/1054) 

REÎS — Zihni Betili (Yok sesleri) Soru ge
lecek Birleşime kalmıştır. 

24.— Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Türkiye 
üe Suriye arasındaki anm İhtilâflarının faAU 
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hususunda ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1058) 

REÎS — Dışişleri Vekili bu celsede yoklardır. 
Soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

25. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmü Bo-
ran'm, Reisicumhurun son seyahati ve bu seya
hatte iradettiği nutuklar hakkında Başvekilden 
olan sorusuna Devlet Veküi Celâl Yardımcının 
sözlü cevabı (6/1059) 

REÎS — Soruyu okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Reisicumhur Hazretlerinin hudut bölgesinde

ki son seyahati ve bu seyahatte söylediği nutuk
lar dolayısiyle daha önceden kendisiyle îcrave-
killeri Heyeti arasında bir görüşme ve mutabakat 
olmuş mudur?. 

Bu sorunun Başvekil tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

DEVLET VEKÎLÎ OELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Arkadaşlar, İçtüzüğün soaÜ&r hak
kındaki hükümleri, t i r mesele hakkında edini
lecek bilgilere ve bilhassa Hükümeti mterakabe-
y'e matuf bilgilere inhisar etmektedir. Kâmil 
Boran'ın bu sofusuna evet veya hayır demek 
kolay bir şeydir. Fakat mademki bdlr mesele 
soruyorlar, bunu İçtüzük hükümlerine göre 
açıkça bildirmesi lâzımdır. Cumhur Başkanının 
konuşmalarında Hükümeti murakabe mevzuun
da hangi cihetlerin sorulması icabettiğtitni ve 
bu hususta Hükümeti sözlü sorulariyle niçin mu
rakabeye teşebbüs ettiklerini bildirmelidirler 
ki, o zaman Hükümetin, Heyeti Celile ve âmme 
efkârı önünde gereken cevapları vermesini sağ
lamış olsunlar. Bütün bu hususlara Kâmü Bo
ran arkadaşımızı davet ediyorum. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Efendim, Sayın Cfamhurnaışkıanının sözlerini 
yazan gazete üzerimde olmadığı için gelecek 
oturuma kalsın. 

REÎS — Efendim, soru sahibinin mehil is
temesi hususunda İçtüzükte bir hüküm yoktur. 

:, MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Efendim, Reisicumhur Hazretlerinin sözterinin 
soruda, bulunmasını istediler, "bendeniz de o ga
zeteyi getireyim, okuyayım dedim. Bakan ce-

1»-
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vap versin, ondan sonra benim de cevap hak
kımdır. 

içtüzük bunu emrediyor. İçtüzüğü bilmi
yorsanız okuyun. 

RElS — Anlaşıldı. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Arkadaşlar, içtüzüğün hükümlerine 
göre, sözlü soru takririnde sorulması istenen 
bütün hususların derpiş edilmesi lâzımdır. So* 
rulmıyan bir husus için cevap istenemez. Kâ
mil Boran Bey Cumhurbaşkanının konuşması 
sebebiyle Hükümetten sormak istediği sualleri 
takririnde belirtmek mecburiyetindedir. 

Bu itibarla bu takrir usul bakımından cevap 
verilmemesi gereken bir takrirdir. Kâmil Bey 
arkadaşımız bu mevzu üzerinde Cumhurbaşka
nının konuşmalarını ihtiva eden ve noktai na
zarlarını belirten bir takrir verirse elbette ki hu
zurunuzda cevap arzetmeye amadeyiz. (Soldan 
bravo sesleri, geri aldı sesleri). 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — iç
tüzük hükümleri sarihtir; Devlet Bakanı cevaptan 
istinkâf ediyor. (Soldan gürültüler) O halde suali 
sorduğum asıl sahibinin cevap vermesi icabedev. 
Görülüyor ki, başkası yerine karşıma çıkan sa-
lâhiyetsiz Bakan ya yeni mevkiini anlamamış ya
hut hazmetmemiş olmasıdır. (Soldan gürültü
ler). Başka bir şey değildir. 

RElS — Kâmil Bey sözü başka vadiye gö-
türmeyin rica ederim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —Ar
kadaşlar, içtüzük gereğince sorum gündeme alın
mıştır. Cevap vermiyecek ise Başkanlık Divanı ba
na cevap vermeye Bakanı mecbur eder. Cevap 
verdikten sonra mâruzâtta bulunacağım. Ben 
tetkikatımı geniş mikyasta yapmış ve Anayasa
nın bütün hükümlerini okumuş ve hazırlanmış 
vaziyetteyim. Cevap bekliyorum. 

DEVLET VEKlLl CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Arkadaşlar bir kere daha müşahede 
buyurdunuz; bütün âmme efkârı şahit oldu, 
bizim kaçınmak istediğimiz yola onlar bizi sü
rüklüyorlar. Ben şahsiyattan bahsetmem diyor, 
halbuki, şahsiyat yapmaktan başka bir şey bil
miyor bu adam. Cevap vermekten kaçmıyormu-
şuz... Neden?.. Cumhurbaşkanının beyanatında, 
Hükümeti murakabe noktasından sorulacak bir 
cihet varsa gelsin huzurunuzda anlatsın, ben de 
ona göre cevap vereyim. Aksi takdirde zilletin 
kimde kaldığı belli olur. 
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REİS — Soru bitmiştir efendim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Sor

duğum suale cevap vermediği için bitiremezsiniz. 
Cevaptan kaçmış vaziyettedir. 

RElS — Bu soru bitmiştir efendim. Günde
me devam ediyoruz. 

26. —• Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, bâzı gazetelerin memleket birliğini bozan 
mûtecavizane neşriyatı hakkında bir tahkikat 
yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri 
vekillerinden sözlü sorusu (6/1063) 

RElS — Yusuf Azizoğlu buradalar mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi arkadaşımız bumda bu
lunmadıkları için gelecek birleşime -bırakılmış
tır. 

27. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
it asim Mardin adındaki bir vatandaşa Türk 
Ticaret Bankası tarafından kredi verildiğinin 
doğru olup olmdığına, Petrol Ofisin hangi 
maksatta avans verdiğine ve bu hususta bir 
tahkikat açılıp açılmadığına dair Ekonofni ve 
Ticret ve Maliye vekillerinden sözlü sorusu 
(6/1068) 

REİS — Atıf Topaloğlu buradalar mı? (Yok 
sesleri) Arkadaşımız burada bulunmadıkları 
için gelecek birleşime talik edilmiştir. 

28. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Arpa
çay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kredi Ko
operatifi seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru
su (6/1070) 

RE.ÎS — Sırrı Atalay buradalar mil (Yok 
sesleri) Soru sahibi arkadaşımız burada bulun-
mtdıklan cin gelecek birleşime bırakılmifcfır. 

29. — îzmir Mebusu Tarık Gürerk'in Tü-
tün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyihasının ne 
için ve hangi •sebeplerle geri atıldığına dair 
Ekonomi ' vı Ticaret Vekilinden sözlü sorum, 
(6/1076) • 

REİS —- Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek birleşime talik ediyorum. 

30. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu'nun, dış piyasalarda diğer memleket 
üzümleriyle rekabeti ğüçîeşen çekirdeksiz kuru 
üzümlerimizin himayesi hususunda ne gibi ted-
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bitkr düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Veküinden sözlü sorusu (6/İ077) 

REÎS — Fevzi Lûtfi Karaosmano'ğlu arka
daşımız burada bulunmadıklarından gelecek bir
leşime talik ediyorum. 

31. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
%fik^lafi^ *?4$» sw$}&r'wLQ> okutulmakta alan 
din, ve ahlâk derslerinin en yüksek tahsile kadar 
bilûmum mekteplerde okutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1081) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili bulunmadığı için 
gelecek birleşime talik ediyorum. 

32. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
aşken kantinler ve istihlâk kooperatifleri hak
kında Mülî S\avunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1082) 

REÎS — Millî Savunma Vekili burada bu
lunmadıklarından gelecek birleşime talik ediyo
rum. 

33. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ka
radeniz bölgesinde Tarım Satış kooperatifleri ta
rafından halka satılmakta olan mısırların ihti
yacı karşılamadığı ve çürük 'Olduğu yolundaki şi
kâyetlere dair Ekonomi ve-Ticaret Vekilinden 
söalü sorusu (6/1083) 

REÎS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız burada 
bulunmadıklarından gelecek birleşime talik edi
yorum. 

34. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'm, Ova
cık Kazasının Havaçor, Merho ve Munzur suları 
ile sulanması ve bu bölgenin elektriklendirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne, 1961 yikndan iti
baren Tunceli Vilâyeti dahilindeki nahiyece köy
lerden kaçına yol yapıldığına ve bu yıl köy yol
ları için ne miktar tahsisat ayrıldığına dair Ba
yındırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/1091) 

REÎS — Hıdır Aydın arkadaşımız burada 
bulunmadıklarından gelecek birleşime talik edi
yorum. 

35. — Mardin M&bum Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkında 
Milli Eğitim Vekilinden sözlü sorusu (6/1094) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili bulunmadıkla-
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rından gelecek birleşime talik ediyorum. 

36. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'-
un, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük vilâ-

I yetlerde teşekkül eden gecekondu mahallelerine 
dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1106) 

REÎS — Halil Sezai Erkut arkadaşımız bu-
| rada bulunmadıklarından gelecek birleşime talik 

ediyorum. 

37. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından yolcu tarifelerine 
yapılan zam hakkında Ulaştırma Vekilinden söz
lü sorusu (6/1107) 

REÎS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız bulun
madıkları için bunu da gelecek Birleşime talik 
ediyoruz. 

38. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ranin, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıldönümünü 
kutlama programına dair Başvekilden sözlü so
rusu (6/1108) 

REtS — Başvekil ve Devletvekili bulunma
dıkları için bu soruyu da gelecek Birleşime talik 
ediyoruz. 

39. — Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, 
hayat pahalılığı ve memur statüsü ıslahatı hak
kında Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerin
den sözlü sorusu (6/1113) 

REÎS — Cahîd Zamangil arkadaşımız bulun
madıkları için bu soruyu da gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

40. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, İh
tikârla mücadele ve hayat pahalılığını önlemek 
maksadiyle Millî Korunma Kantonuna istinaden 
çıkarûrns olan Koodinasyon Heyeti kararlarının 
bunünkü işleyiş ta.rzlarına ve daha bir müddet 
vürürlülite bıraküacaldarsa yeniden bir revizyon
dan rteçirilip necirÜemiyeceklerine dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1117) 

REÎS — Arkadaşımızın bu sorusunu, Ticaret 
Vekili arkadaşımız bulunmadıkları için gelecek 
Birleşime talik ediyoruz. 

41. — M-ardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
j ran'ın, hudut harici edilmek istenen Cizre'li 
ı Türjç vatandaşları hakkında İçişleri Vekilinden 

sözlü sorusu (6/1115) 
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Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro, hizmet ve masrafları hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1126) 

B : 3 1İ.İ1 
ÎIEİS — Arkadaşımızın soruları içişleri Ve

kâletine müteveccihtir. Vekil Bey arkadaşımız 
bulundukları için gelecek Birleşime talik ediyo
ruz. 

42. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'in, cami inşası maksadiyle kurulmuş olan 
derneklere yapüain yardımın miktarına ve An
kara Belediye hudutları içindeki cami ve mescit 
sayısına dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1.116) 

REÎS — Bu soru da Başvekile müteveccih
tir. Başvekil ve Devlet Vekili arkadaşımız bu
lunmadıkları için bu soruyu da gelecek Birleşi
me talik ediyoruz. 

43. — Zonguldak Mebusu Muammer Ala-
kant'ın, toprak mahsullerimizin kıymetlendiril
mesi prensibinin önümüzdeki mevsimde pamuk 
ve kuru çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edi
leceğine dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1123) 

REÎS — Ticaret Vekili arkadaşımız bulun
madıkları için bu soruyu da gelecek Birleşime 
talik ediyoruz. 

44. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kıbrıs 
Adası hakkında- Hükümetimizin görüşünün ne 
olduğuna dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1124) 

(Yok sesleri). 
REÎS — Soru sahibi bulunmadığı için gele

cek Birleşime talik ediyorum. 

45. - — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1125) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili bulun
madığı için gelecek Birleşime talik ediyorum. 

46. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri tşeri'nin, 

1. — Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesi şümıdüne girenlerin 5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesi hükmünden istifade 
edip edemiyec ekleri hususunun tefsir yöliyle 
halledilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

REÎS — Vekil bulunmadığı için gelecek Bir
leşime talik ediyorum. 

47. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 
ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sahiplerinin 
ne şekilde taltif ve teşvik edildiklerine dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekillerin
den sözlü sorusu (6/1132) 

REÎS — Sıhhiye Vekili burada bulunmadık
ları için gelecek Birleşime talik ediyorum. 

48. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, 
Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında mevcut 
Trabzon Hastanesinde yapılan silâh araması es
nasında vukubulakı, dövme hâdÂsesi dolayısiyle 
müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına 
dair içişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1134) 

REÎS — Hikmet Fırat arkadaşımızın bu su
ali içişleri Vekilinin burada bulunmaması dola-
yısiyle gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

49. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
temditti jandarma onbaşılarının durumu hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1142) 

(Yok sesleri). 
REÎS — Soru sahibi bulunmadığı için gele

cek Birleşime talik ediyorum. 

50. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, ilköğretim çağı dışındaki vatandaşlara 
okuma yazma öğretmek için ne gibi tedbirler 
alındığına ve alınacağına dair Millî Eğitim Veki
linden sözlü sorusu (6/1156) 

REİS — Vekil bulunmadığı için gelecek Bir
leşime talik ediyorum. 

Geçici Komisyon raporu (3/491) |1] 

REİS — Tefsir fıkrasını okuyoruz. 

fi] 240 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

nun geçici 28 nci maddesinin tefsiri 

Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi 
şümulüne girmiş olanlardan 1.1 1950 tarihin
den sonra ölen memurların dul ve yetimlerinin 
de 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi. 
hükmünden faydalanması lâzımgelmektedir. 

REİS — Fıkra hakkında söz îstiyen var mı? 
SÖz istiyen yok. Fıkrayı reyinize arzediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — tş Kanununum 37 nci maddesinin tef si 
.rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Geçici Komis
yon raporu (3/437) [1] 

RE IS — Tefsir fıkrasını okutuyorum. 

3008 sayıh tş Kanununun 37 nci maddesinin 
tefsiri 

Kanunda başka sarahat bulunan ahval müs
tesna olmak üzere, haftada 48 saatlik normal me
sainin dışındaki hukuki ve fiilî her türlü mesai, 
fazla mesaiden olup işçiye de bu sebeple fazk 
ücret ödenmesi icabeder. 

REİS — Söz istiyen var mı? Komisyonun 
tefsir fıkrasını reye arzediyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 2624 sayüı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen orta tahsil yardımcı bğretmenlik-
lerinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun 
geçici 65 nci maddesinde bahsedilen «aylık üc
retli sürekli vazifeleri» meyanmda bulunup bu
lunmadığının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Geçici Komisyon raparu (3/489) [2] 

REİS — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

REİS — Komisyon raporu hakkında söz is
tiyen.. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Muhalefet 
şerhi var mı efendim? Zira ekseriyetle deimiş. 

REÎS — Mecdet Alkin (Muhalifim) demiş. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 

«Aylık ücretli sürekli vazifeter» ifadesi; ücretle 
muayyen olmıyan bir devre, senelerce sürmüş 

[11] 252 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 237 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ve bu devre boyunca çalışmış olanlara şâmildir. 
Bütün aylıkların dâhil olduklarına şüphe yok
tur. Burada raporda bir zorlama bulunmaktadır. 
Aksi bir mâna anlaşılması için yapılan bu zorla
mayı ben uygun bulmadım. Raporun bir yerinde 
evvelâ «Aylık ücretle sürekli vazifelersin dâhil 
olduğuna dair bir mâna da vardır. Arkasından 
sayılacağına dair bir mâna buldum bu hükümde. 
Onun için burada bir zorlama görülüyor. Bence 
tefsire ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya 
«Aylık ücretli sürekli vazifeler» tâbirine bunlar 
dâhildir. Sekiz sente, on sene ücretli vazifelerde 
bulunanların dâhil olduğuna kaniim. Birer yıl
lık «D» cetveline dâhil olanlar gibi. Binaen
aleyh raporun bu mütalâa tarzının reddiyle 
kanunun bu bakımdan tefsirine mahal bulun-
ladığma dair bir takrir veriyorum , kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Rapor esasen «Tefsire mahal yok
tur» diyor. 

MUHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Rapor 
aksi mânada anlaşılacağını tasrih 'ettikten sonra 
(Tefsire mahal yoktur) diyor. Halbuki aksi mâ
nada anlamak için rapor bizi zorlamakladır. 
Tensip buyurursanız bir daha tetkik edilir ve 
okunur. Görülecek ki, mâna zorlanmış ve «Bu 
husus tashih edilmediği için» denilmek sure
tiyle menfi mânaya alınmıştır. Bu yanlışlığı 
takririnize arzederim. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Düşüns'elı 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, buna komisyonun cevap vermesi lâ
zımdır. Yeni içtima devresi bağladığı için yeni 
komisyonun bunu tekabbül etmesi lâzımdır, bir 
muhatap bulunması lâzımdır. Arkadaşımıza 
kim cevap verecektir? Rica ederim, bunu usulen 
komisyona iade etsinler, komisyon takabbül et
sin veya etmesin, yani bir muhatap bulunsun, o su
retle müzakere cereyan etsin. Nazik bir mese
ledir. 

REİS — Feridun Fikri arkadaşımızın sözü 
yanlış telâkki edilebilir. Bu, geçici bir komisyon
da tezekkür edilmiştir. Yani geçen toplantı dev
resinde teşekkül eden Geçici Komisyon vazifesi
ni bitirmiş olduğu için bu mesele hakkında yeni 
bir Geçici Komisyon kurulmasına mahal yoktur. 
Bu itibarla komisyon vazifesini bitirmiştir. 

Buyurun Vasfi Mahir Bey. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu hususta konuşmak üzere söz istiyorum. 
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REİS — Size de söz vereceğim. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar; Geçici Komisyon rapo
runun ifadesini bendeniz hakikata uygun bul
maktayım. 

Hakikaten bu yardımcı öğretmenler muvak
kat bir memur sıfatiyle Devlet hizmetinde uzun 
zaman kullanılmışlardır. İlk defa çıkan kanun 
bunları bir sene müddetle kullanmak içindi. Bir 
sene müddetle, muvakkaten çıkarılan bir kanun
la, kullanılacak memurun haklarının ve evsafı
nın tâyin ve zikredilmemesi gayet tabiî idi. Fa
kat memleket ihtiyacı bu bir senenin ikinci sene 
için temdidi zaruretini gösterdi, temdit edildi, 
oldu iki sene. Mütaakıp senelerde mütemadiyen 
temditle 15 sene bu vaziyet devam edince birçok 
vatandaşlar 10-15 sene devamlı olarak memuriyet 
yapmış, Devlet ve millet hizmeti görmüş duru
ma girdiler. Eğer bir senelik çalışacağını, katî 
olarak kanun vâzıı bilmiş olsaydı muhakkak ki 
bu yeni hükme lüzum yoktu Buna mukabil 
10-15 sene çalıştırılacağı evvelden düşünülmüş 
olsaydı bu kanun hükümleri içine girmesi icap 
ederdi. Realite bunu karşımıza getirip vatandaşı 
10-15 sene Devlet ve millet hizmetinde çalıştır-
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dığma göre adalet cihazı bunların da Devlet hiz
metinde çalışan diğer memurlar gibi bir hakka 
sahip olmasını kabul eder, nitekim on sene bun
ların içinde çalışanlar vardır ki sonradan ehliyet
leri asıl öğretmenlere tamamen muadil görüle
rek asıl kadrosuna alınmışlardır. 10 senelik eh
liyeti, asıl evsafını haiz bulunup kadroya alman 
memurun, bu kadar Devlet hizmetinde bulun
duktan sonra, diğer Devlet memurları gibi, bü
tün haklardan istifade etmesi gayet tabiîdir. 
Ama raporun zikrettiği gibi, birtakım devamlı 
ücretli vazifelerde bulunanların Emekli Kanunu
na tâbi tutulacakları tasrih edildiği halde bu çe
şit memurlar hakkında kanunda bir sarahat ol
madığından dolayı bu parayı verememektedir
ler. Bu da kanunun maddi icaplarmdandır. Bi
naenaleyh Meclisçe tefsir edilerek ve verilmesi
nin icabını gösterir şekilde ifadesi gayet muva
fıktır. 

REİS — Efendim; daha söz alan arkadaşlar 
mevcuttur, vaktin ademimüsaadesine binaen 
13 Kasım ("uma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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B — YAZILL SORULAR 

1. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İ950 -
1953 senelerinde İstanbul Umumi Meclisi Büt
çesine mevzu içtimai muavenet tahsisatı mik
tarları ile bu tahsisattan kimlere ne miktar te
diye yapıldığımı dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1127) 

23 . VI . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
1950, 1951, 1952, 1953 senelerinde İstanbul 

Umumi-Meclisi Bütçesine mevzu içtimai muave
net tahsisatı miktarlariyle bu miktarlara sene 
sonuna kadar münakale veya munzam tahsisat 
temini suretiyle yapılan ilâveleri ve bu mevzu 
tahsisattan 25 liradan fazla miktarda yardım 
yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa sarih adres
leri ve hüviyetleri gösterilmek suretiyle kimlere 
ne miktar tediye yapıldığını, mesnet ve mucip 
sebepli daimî komisyon karar örnekleriyle bir
likte yazılı olarak İçişleri Vekili tarafından ce
vaplandırılmasına delâlet buyrulmasını rica ede
rim. 

Sinob Mebusu 
Muhtar Acar 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 

Mahalli 1. G. M. 
I. D. R. H. Ş. M. 

Sayı : 612-210-63, 19124 

özü : Sinob Mebusu 
Muhtar Acar'ın yazılı 
sorusu Hk. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24 . VI . 1953 tarihli ve Genel Kâtip, Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 6-1127/5482-12136 
sayılı yazı karşılığıdır : 

Sinob Mebusu Muhtar Acar tarafından vazı-

h olarak cevaplandırılması istenilen; 
İstanbul Umumi Meclisi 1950 - 1953 seneleri 

bütçelerine mevzu içtimai muavenet tahsisatı 
ile bu tahsisata aynı senelerde yapılan ilâvele
ri ve mezkûr tahsisattan 25 liradan fazla olmak 
şartiyle tediye edilen para miktarlariyle ödenen 
şahıslar adedini gösterir cetvellerle bu husus
taki 179 adedden ibaret daimî komisyon karar 
örneklerinin ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

7 . IX . 1953 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

| 1950, 1951, 1952, 1953 senelerinde Umumi Meclis 
I Bütçesine mevzu sosyal yardım miktarlariyle sene 

içinde ek olarak gösterilen tahsisatları gösterir 
cetvel 

Senesi B. 
Bütçe Ek olarak 

M. ile konan gösterilen Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 

110 
110 
112 
79 

9 
— 
— 
— 

30 000 
30 000 
30 000 
40 000 

35 000 
41 000 
65 050 
10 000 

65 000 
71 000 
95 050 
50 000 

Not : 1953 Malî yılı devam etmekte olduğun
dan Haziran sonuna kadar yapılan tediyeler na
zarı itibara alınmıştır. 

25 liradan yukarı olarak 
Senesi ödenen şahıs adedi 

1950 24 
1951 81 
1952 122 
1953 46 

ödenen para 

4 143,33 
17 504,05 
21 923,85 
5 671,80 

49 243,03 
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1950 yılında sosyal yardım tertibinden 25 liradan fazla miktarda ilce saymanlıklaıınca yapılan 

yardımlara ait 
Cetvel 

Miktarı Daimî Komisyon kararı 
Lira K. Adı ve soyadı Adresi Tarihi Numarası Tediye Merkezi 

118 80 Veysel Araç îlce mutemedi (Üsküdar 
Belediye Tahsil Şubesi 
Tahsildarı Tahsin Genç-
er'in eşi Saliha Gençer'-
in ilâç parası olarak) 19 . IX . 1950 10623/10712 Üsküdar Saymanlığı 

İstanbul Genel Meclisi , 
Daimî Komisyonu 21. IX . 1950 
Sayı : 10623/10712 .• • * 

Ü-siküdar Belediye Tahsil Şubesi tahsildarlarından Tahsin Gençer'in eşi Saliha Gençer'in müp
telâ olduğu kemik veremi hastalığının Balta Limanı Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesine yatı
rılmak suretiyle yapılan tedavisi liçin lüzumu olan evraka bağlı reçetelerde yazılı bulunan 60 gram 
Streptomisinin (118,80) 118 lira 80 kuruştan ibaret bedelinin bütçenin 110 ncu faslının 9 ncu sos
yal yardım gideri maddesine mevzu tahsisattan mahallen tâyin olunacak mutemede avans olarak 
verilip bu avanstan sarfiyat icrası suretiyle mubayaası hakkındaki hesap işleri müdürlüğü -tek
lifinin kabulüne Daimî Komisyonun 19. IX. 1960 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye Üye Üye 
Suat Kutat Asım Engin B. Bağcıoğlu ü. Arslangiray E. Tur 

Üye Üye Üye Üye 
Dr. Ali Turhaîi M. Ali Gökçen M. Avın. Sözen H. R/asim Bütün 
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1951 yılında sosyal yartkaı tertibinden 25. liradan fazla miktarda ilce saymanlıklarınca yapıla 

Miktarı 
Lira K. Adı ve soyadı 

37 20 Ömer Esen 
105 Duran Benderli 

88 70 (Kâmil kütükoğlu 
2 O00 Süleyman Basara 

2 000 

Adresi 

Erenköy Tahsil Şubesi Tahsildarı 
Belediye mutemedi (Üsküdar Saymanı Necip 
Güngör'ün eşi Kadriye Güngör'ün tedavi be
deli kartşılği olarak) 
Sarıyer Tahakkuk Şubesi Kâtibi 
Sarıyer Belediye Mutemedi (Sel felâketi dola-
yisiyle halka Verilen mısır bedeli olarak) 
(Aşağıda isim ve adresleri yazılı Kemerburgaz 
ve Rami Bucağına bağlı bâzı köylerdeki sel fe
lâketine uğrayan köylü vatandaşlara 50 şer lira 
yardım olarak) 

'50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50: 
50 
50 

Ali Üstün 
Refiye Akoğlu 
Emin Darı 
Halil Yüce 
Ramazan Kartal 
ıHatice Yüce 
•Fatma Eren 
Hatice Eren; 
Sami Kaya 
Mustafa Erdoğan 
(Mustafa Tezcan 
Recep Güder 
îsanail Meydan 
İsmail Tarakçı 
Şaziye Çelik 
(Hasan Kurt 
Dahyal Taşdelen 
Osman Ünlü 
iSül'eyman Koçak 
Kadir Gezgin 
Ümmühan Çam • 

Arnavutköyünden 
Haraççı Köyünden 

» 
Çilingir 
Bolluca 

'» 
Ayazma 

' • » 

îmrahor 
» 
» 
» 
» 
* 

Hacınnaçlı 
» 

Burgaz 
" » • • ' ' 

» 
Kemerburgaz 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

v » 
» 
> 

Daimî Komisyon 
Tarihi Nu 

31.10.1951 1354 

24 
11 

1951 
1951 

507 
422 

9.. 7 .1951 829 

14.8 S.1951 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
* 
» 
> 
» 
> 

1042 
» 
> 
» 
» 
» 
* 
» 
* 
» 
> 
> 
» 
* 
> 
» 
> 
> 
> 
» 



Miktarı Daimî Komisyon 
Lira K. Adı, ve soyadı Adresi Tarihi Nu 

» 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
750 
750 
48 

l 989 
24 
m 

Hatice »Mandal 
Asiye Tuğcu 
Erdoğaın Kaynak 
Haydar Elibol 
Aliye Yıldız ! 

HayruUlah Arnbacı 
Huriye 3£oç. 
IsnıaM Atan 
Ali Yaslı 
Belim .Koksal : 
Hüseyin Öörüıı t 
Ziya Bayraktar 
Mehmet %tmas 
Ahmet ^kyol 
Yaşar Sulun 
'Bahtiyar Doğan 
Ahmet "Saçan 
Hanife örs 
Fatma Batu 
İzzet Ergene 
Ayet Ergene 
Ahmet Aksoy 
Zak) Papaya ııopulos 

Kemerburgaz Köyünden 14. 8 . -1951 10420 

1 500 Kemal Sünnetcioğhı 

47 m Bitki Candas 

Pirin^çi 
» 

Detnehor » 
»' » 

Kısırmandıra » 

Amaçlı:' 
• • . . . ; " > ' 

Odayeri 
» 

Çiftalan 
> '" ' 

Akpınar 

> 

Kemerburgaz Bucağı Orfitalaü Köyü 19 

» • 
» • ' " ' -

» ' 
»"•' 
•»•>• 

»"' 
»' 
» 
> 
>> 
» 
1.1952 

4 .1951 

> 
> 
> 
> 
>-
»: 

»• 
» 
» 
» 
» 
S 

50* 

87 

5069 Beykoz Belediye Tahsil Şubesi Veznedarı 24 
Beşiktaş değirmeni sahibi(Beykoz? 'îlee!si dâhi
linde yiyecekleri bulunmıyan 'köylülere dağıtı
lan un bedeli olaraık) 30.6 .1951 542 
Galata Fermeneciler No. 143 (Akbaba 'Köyüne 
alınan su motörü bedeli olarak) 20 . 8 . 1951 10676 
Şehremini Tahsil Şubesi Aidatlı Tahsildarı 3 .4 .1951 4176 

11 316 29 
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T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 8. XI . 1961 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 13546/14399 
Erenköy Belediye Tahsil Sübeği Tahsildarı 

Ömer Esen'in çocuğunun, hastalanması üzerine 
Erenköy Mevki Tabipliğince yapıla» muayene
si sonunda görülen hızuma mebni Haydarpaşa 
Numune Hastanesince sevkedildiğd ve anıezkûr 
hastanede yapılan tedavisi sırasmda ilişik reçe
telerde yazılı ilâçların tdtbikına ihtiyaç görül
düğü ve bu ilâçların adr geçen tahsildar tara
fından dışardan temin ecfâldiğdnden, tutarı 37 
lira 20 kuruşun kendisine verilmesini talep et
mekte olduğundan Belediye Memur ve Müstah
demleri Nizamnamesinin 73 ncü maddesinde 
lüzumuna mebni belediye müstahdemlerinden 
başka yerlerde yapîlan tedavi bedellerinin öde
neceğine dair bir hükmü bulunmadığından ta
lep olunan paranın (bütçeden ilâç bedeli olarak 
ödenmesine imkân görülememiştir. 

Ancak hastanenin, belediye hekimldğinee en 
yakın olması dolayısiyle ımezkûr hastaneye sev-
kedilmesi neticesinde lüzum gösterilmiş olan 
bu ilâçların temin ve tedariki zımnında adı ge
cen tahsildar tarafından bir masraf ihtiyarı 
mecburiyetinde kalındığı ve az ücreti bir müs
tahdem olan mumaileyhe malî bakımıdan «mz-
dar bir vaziyette bırakıldığı göz önüne alma-
rak kendisine bu miktar paranın bütçenin 11Ö 
ncu (sosyal yardım) bölüklünden bir yardım 
olmak üzere tediye edilmesi hususunun tetkik 
ve bir karara bağlanması hakkındaki hesap iş-
leri müdürlüğü teklifinin kabulüne Daimî. Ko
misyonun 31 Ekim 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Üye Üye 
Ali Çekdç Selim Erengil 

Üye • Üye 
Muhitten Genç Seyfettin- Gögen 

Üye Üye 
Ziya Mehmet Kuran 

Üye 
Cevdet özgür 

T. C. " " 
İstanbul Genei-Meelisi 25.IV.Î% 

Daimî Komîiyonu 
Sayı : 507O/5371 
Üsküdar Belciye Saymam Necip Güngör'ün 

eşi Kadriye Güngör'ün müptelâ olduğu hastalı
ğın Cerrahpaşa Hastanesinde yapılan muayenesi 
neticesi hastanede yatırılmak suretiyle tedavisi 
lüzumu tahassul ettiğinden klinikleri henüz tef
rik edilmemesi hasebiyle üniversiteye adt yatak
larda tedavi gedilen mumaileyhanMi tahakkuk eden 
(105) yüz beş liradan ibaret tedavi masrafının 
ödenmesi lâzımgeleceği üniversite Saymanlığı ta
rafından bildirilmiş olmakla meblâğı mezkûrun 
bütçenin 110 neu sosyal yardım gideri tertibin
den üniversite saymanlığına tesviyesi hakkındaki 
Hesap İşleri,Müdürlüğü teklifinin kabulüne Dai
mî Komisyonun 24 Nisan 1951 tarihli toplantı
sında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Cahit Evrenos 

Üye 
Yeftta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4525/4776 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köfctürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğiu 

^rSteliPK^ 
12 . W . 1951 

Hastalanarak sevkedildiği Cerrahpaşa Has
tanesinde bir müddet ayakta tedavi ve müta-
akiben de ^ameliyata tâbi tutulduğundan ve 
halen Guraba Hastanesi Radyoloji enstitüsün
de tedavisine devam olunduğundan bahsile her 
türlü masrafından sarfınazar tevadisi için veri
len reçeteler bedelinin ödenmesi istendiği halde 
tedavi durumunun şeklen mevzuata tetabuk et
memesi Neticesi dileğinin kabul edilmemesi 
kendisini tedaviye devamda zor bir duruma sok
tuğundan hiç olmazsa ilâç bedellerinin ödenmesi 
suretiyle tedaviye devam imkânlarının sağlan
ması hakkındaki Sarıyer Belediye Tahakkuk 
Şubesi memur muAvini llyas Kâmil Kütükoğlu'-

cnun dilekçesi ve bu dilekçe ile istenilen ilâç be-
fJd'İllerlnin mevcut ^mçjzuat muvacehesinde büt

çeden tesviyesine ^mkân görülemediğinden 88 
lira 70 kuruştan, ifearet bu bedelin, hastalık se
bebiyle müşkül buruma giriftar olduğu-anlaşılan 
mumaileyhe bütçenin içtimai muavenetler tsir-
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tibinden tesviyesi suretiyle mali ihtiyacının 
mehmaemkeıı tehvini hususunun ^fr karara 
raptı hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü tez
keresi okundu. 

Duçar* olduğu hastalığın tedavisi için verilen 
ilâç bedellerinin ve yapılan ameliyat sqnunda 
Radyoterapiye lüzum hissedilmesi neticesi tah
mil "ettiği masrafları bugünkü kazanciyle kar-
şılıyamıyan Sarıyer Tahakkuk Şubesi .mamur
larından llyas Kâmil Kütükoğlu'nun gösterilen 
lüzumu tıbbi üzerine tedarik ettiği ilâç bedeli 
88 lira 70 kuruşun kendisine yardım olmak 
üzere bütçenin Sosyal yardım tertibinden tes
viyesine daimî komisyonun 11 IV . 1951 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

Başkan Üye 
Oelâl îzgi Ali Çekiç 

Üye Üye 
Cahit Evrenos Salâhattin Genç 

Üye Üye 
Yakup Kazaneıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Nisbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8296 K. 

9 . VII . 1.951 

Sarıyer İlçesi dahilindeki köylerde ve 
bu arada Gümüşdere Köyünde son yağmur
lardan husule gelen sel felâketinden mutazarrır 
olan köy halkından muhtacı muavenet olanlara 
2 000 liralık had halinde mısır yardımı yapıl
ması hakkındaki Genel Meclis ve Daimî Komis
yon üyelerinden Salâhattin Genç, Yekta Kazan
eıgil ve Cahit Evranos'un dileği okundu : 

Sel felâketine mâruz kalan mezkûr köy hal
kından muavenete muhtaç olanlara (2 000) iki 
bin liralık had halinde yardım yapılması uy
gun olacağına Daimî Komisyonun 9 Temmuz 
1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl îzgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

Üye Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazaneıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye Üye 
Kâzını Silivrili Muzaffer Şahinoğlu Misbah Uras 

.1953 O : 1 
T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 10420 

Son yağasn yağmurlar dolayısiyle Kemerbur
gaz ve Rami Bucağına bağlı bâzı köylerdeki 
köylü vatandaşların fazla zarar görmüş olduk
ları ve yardıma muhtaç bulundukları anlaşıldı
ğından bahsile bu nahiyelere yapılacak biner li
ralık had dâhilinde yardıma muhtaç vatandaş
lara yardım edilmesi ve yardımın Eyüp İlçesi 
Şehir Meclisi üyeleri ile bucak müdürleri tara
fından yapılması hakkındaki üyeden salâhattin 
Genç tarafından veerilen takrir okundu. 

Yardıma muhtaç vatandaşlara biner liralık 
had dâhilinde yardım yapılmasına ve yapılacak 
bu yardımın Eyüp İlçesi Şehir Meclisi üyeleri 
ile bucak müdürleri nezaretinde icrasına Dai
mî Komisyonun 14 . Ağustos 1951 günlü toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl Îzgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

Üye Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazaneıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye... Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu Misbah Uras 

16 . I . 1952 gün ve 717 sayılı ita emrindeki 
aslı ile karşılaştırıldı. 

T. G. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 871/1234 

21.1.1952 

Kemerburgaz Bucağının Çitalan Köyünde Iz-
,zet ve Ayet Ergene'ye ait hane ve ambarlarda 
vuku'bulan yangın neticesi mevcut hububat ve 
evrakı nakdiyelerin tamamiyle yanması neticesi 
kış mevsimi hasebiyle müşkül durumda kaldıkları 
vâki işardan anlaşılmakla 20 nüfuslu olan bu aile
nin tehvini ihtiyacına medar olmak üzere fakir 
halka kömür tevzii maksadiyle münakale sure
tiyle temin edilen tahsisattan yardım yapılması 
cihetinin tezekkür ve karara raptı hakkındaki 
Hesap İşleri Müdürlüğü tezkereci okundu. 

Yangın felâketine mâruz kaldıkları bildiri
len Ayet ve İzzet Ergene 'ye 750 şer liradan 
(1 500) bin beş lira miktarında yardım yapılma-
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19 Ocak 1952 tarihli sına Daimî Komisyonun 

toplantısında karar verildii. 
Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Salim Erengil 

Üye 
Seyfettin Göğen 

Üye 
Ziya Göktürk 

Üye 
Cevdet özgür 

12 . II . 1952 gün^e 799 sayılı ita emrindeki 
aslı ile karşılaştırıldı. 

Üye 
Ali Çelik 

Üye 
Salâhatitin Genç 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Mehmet Uran 

T. €!. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 5069/5370 

25 . IV . 1951 

Beykoz Belediye Tahsil Şubesi Veznedarı 
Ahmet Aksoy%işik dilekçe ile müracaat ederek 
hasta bulunan eşini tedavi için götürdüğü Ha
seki, Cerrahpaşa ve Guraba hastanelerinde boş 
yatak olmadığından bizzarur yatırmadığını ve 
vaziyetin âcil müdahaleyi icabettirdiği cihetle 
evinde hususi doktora tedavi ettirdiğini beyan
la satınaldığı ilâçlar bedelinin kendisine tediye
sini talebetmiş ise de, bu sureti tedavinin bele
diye memur ve müstahdemleri tüzüğüne uyma
ması hasebile hususi doktordan alınan reçete
lerde yazılı ilâçlar bedelinin tesviyesine imkân 
görülmediğinden 48 lira 24 kuruştan ibaret bu 
t «delin bütçenin 110 ncu (Sosyal yardım gi
deri) bölümünden mumaileyhe tesviyesi sure
tiyle yardımda bulunulmasının tezekkür ve bir 
karara raptı hakkındaki Hesap işleri Müdür
lüğü tekliflerinin kabulüne Damî Komisyo
nun 24 Nisan 1951 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 2 . V . 1951 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 5427 

Beykoz ilçesi dahilindeki köyler halkının 
yapılan tetkike göre yiyecekleri bulunmadığı 
anlaşıldığından un tahsisi hakkındaki mezkûr 

1953 O : 1 
ilçe genel meclis üyeleri tarafından verilen 
takrir okundu. 

Beykoz ilçesi dahilindeki köyler halkından 
yiyecekleri bulunmıyanlara tevzi edilmek üzere 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tâyin olu
nacak değirmenden resmî satış fiyatı üzerinden 
(2 000) iki bin liralık had dâhilinde un mu
bayaa edilmek üzere sosyal yardım tertibinden 
tâyin olunacak mutemet namına bankada kredi 
açılarak bu krediden sarfına ve mutemet sene
dine ıslahı lâzımgelen pul badeli ile tahakkuk 
edecek tahmil ve tahliye masrafları tutarının 
yine mutemede avans olarak verilmek suretiyle 
istihkak sahiplerine tesviyesine Daimî Komis
yonun 30 Haziran 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu. 
Sayı : 10676 

20 . VIII . 1951 

Son yağan yağmurlar dolayısiyle Beykoz il
cesine bağlı Akbaba Köyündeki köylü vatandaş
ların fazla zarar görmüş olup yardıma muhtaç 
bulundukları tesbit edildiğinden bahsile bu köy 
halkına 1 500 lira yardım yapılması hakkındaki 
üyeden Misbah Uras tarafından verilen tahrir 
okundu. 

Yardıma muhtaç oldukları tevhit tdilejı Ak
baba Köyündeki sellerden zarar görmüş gjan 
sebze bahçelerini sulamak için genel meclis 
üyeleri ile kaymakamın nezareti altında mq>tör 
mubayaa edilmek üzere bütçenin sosyal yardım 
gideri tertibinden (1 500) bin beş yüz lira car
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 20 Ağus
tos 1951 günlü toplantısında karar verildi. 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4176/4387 

4.IV.^Ş51 

Şehremini Tahsil Şubesi aidatlı tahsildarı 
Sıtkı Candaş'ın kızı Yüksel'in muhtelif yerler
de yapılan muayenesi neticesinde tedavisi için 
lüzum gösterilen ilişik reçetelerde yazılı ilâçla
rın bedelini kendisi ödemek suretiyle hariçten 
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temin etmiş ve kendisinin her ne kadar görev du
rumu itibariyle zatî ve ailevi tedavilerinde ilâç 
masrafları kanunen tediye olunan memur evsa
fından mahrum bulunmakta ise de geçimini zor
lukla; temin eden çalışkan ve vazifesine bağlı 
bir tahsildar bulunması hasebiyle 47 lira 79 ku
ruş tutan ilâç bedelinin 110 neu (Sosyal Yar
dımlar gideri) bölümünden ismi geçen Sıtkı Can-
daş 'a tediyesi hususunun karara bağlanması hak
kındaki Hesap işleri Müdürlüğü teklifinin ka
bulüne Daimî Komisyonun 3 Nisan 1951 tarihli 

toplantısında karar verildi. 
Başkan Y. 
Celâl tzgi 

Üye 
Cahit EvronaR 

Üye 
Yekta Kazaneıgil 

Üye 
Kâzım Süivrili 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu _... 

Üy 
Ali Ç 

Üy 
Sabahatt 

Üy 
Ziya K 

Üy 
Misbah 

1952^yılni(ia' sosyal yardan tertibinden 25 liradan fazla miktarda dlce saymanliklarm 

Mikta 
Lira 

84 
48 

135 

100 

100 

rı 
K. Adı ve soyadı 

A. Halim Kışlaoğlu 
Veysel Araç 

Ali Erensoy 

Hüseyin özköse 

Vşahit Karamrzrak 

yardımlara ait cetvel 

Ad resi 
Daimî Komisyon 
Tarihi Num 

Üsküdar Tephirhanesi memuru 25.2.1952 2725 
Belediye Mutemedi (Temizlik amelesi Recep 
Oülersoy'un ilâç bedeli olarak) 31 . 1 . 1#52 1395 
Beşiktaş Muhasebecisi (Annesinin ilâç bedeli 
olarak) 24. 1 .1953 604 
Beyoğlu Tahsil Şubesi Asker Ailesi Yardım 
Kâtibi 4 .7 .1952 7727 
Eyüp Belediye Başhekimliği Sağluk Kâtibi 25.9.1952 9955 



B : 3 11.11.1953 
1950 yılına ait 

O : 1 

Miktarı 
Lira K. 

200 
66 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
45 
53 73 
100 
200 
50 
100 
1480 
200 
200 
250 
100 
100 
79 80 
50 

200 

Adı, soyadı A d r e s i 

Zeki Üstün 
Necati elkorur 
Salâhattin Belekli 
Mehmet Bilgi 
Akif Aklara 
Fazlı Yakut 
Bilâl Güç 
Huriye Turan 
Mustafa Türka 
Hudaverdi Büyaka 
İst. Yüksek Okullar Talebe Birliğine 

Beyoğlu Topçek evler sokak Burda Ap. 31 - 5 
Üsküdar Selime hamam, sokak No. 4 
Beşiktaş Köyili Necip Ali sokak No. 28 
Cerrahpaşa Külhan sokak No. 34 
Kumkapı Sinan Cad. No. 34 
Karaköy Necatibey Cad. Rızapaşa otel. 
Topkapı t in değirmeni sokak No. 3. 
İsparta, .Keçiborlu asağıan 
Aksaray Balahasan mahallesi Oruç Gazi 9. 
Beşiktaş Ortabahçe Çıngıraklıbostan sokak No. 112. 

Nezihe Turanlı 
Nimet Urandağ 
Sadiye Batılı Başaran 
Hilmi Cabanoğlu 
Nefkal Erkman 
Sezai Unyola 
Tabiat Kendi 

Lâleli Nezihpaşa Cad. Azimkar No. 22, 20 
Kocamustafa Cad. 318 No. 
Samatya Muallim Fevzi Cad. No. 6 
Kapalıçarşı Tarpuççular 12/4. 
Aksaray Gençlik sokak 18/1 
Muvazene Müdürü 
Çengelköy havuzbaşı Cevzel Tapuyokuşu No. 2. 

Türkiye Malûl Gaziler Birliğine 
İsmail özyor Culumkan Gaz depoları Ambarı amele 
Güven Türker'in tevadi ücreti prevantoyrum sanatoryom 
Fatma Çoktur Nişantaşı Madalyan .sokak No. 59. 
Zehra özcan Vakit gazetesi Sermürettip nezdinde 

Tatâki 

23 . 3 
3 . 5 

23 . 5 
19. 6 
2 1 . 6 

7. 7 
14. 7 
24. 7 

2 . 8 
ıo: 8 
15. 8 
25. 8 

8. 9 
8. 9 

12. 9 
25.10 
13.12 
2 . 1 

13. 1 
3 . 2 

13 . 2 
2 1 . 2 
20. 2 

.1950 

.1950 

.1950 

. 1950 

.1950 

.1950 

. 1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

. 1950 

.1950 

.1950 

. 1950 

.1950 

.1951 

.1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951 

4024 53 1950 malî yılı sarfiyat yekunu 

- 141 — 



S : 3 İİ . 11 
T. c. 

İstanbul Genel Meclisi 17.111.1950 
Daimî Komisyonu 

Sayı: 3514/3445 

Devamlı bir surette yirmi sene Beyoğlu İtfa
iye Grup Amirliği vazifesini ifa eden dilek sa
hibi Zeki Üstün, vazifesi başında 'bulunduğu sı
rada felce müptelâ olmuş ve yapılan bütün 
müdavata rağmen ancak zatî işlerini görebile
cek kadar salâh hâsıl olmuş ve bizzarure vazi
fesinden uzaklaştırılan mumaileyhin Bahriye
den emekli olması hasebiyle belediyece emekli 
maaşı tahsisine imkân bulunamamış ve 700 ku
ruş gibi pek cüzi olan emekli maaşiyle zor du
ruma giren müstediye belediyece ancak tedavi 
ve maişetini temine medar olabilmek üzere ufak 
Mr yardımda bulunabilmiştir. Beyoğlu gibi 
İstanbul'un mühim bir mmtaka amirliğini uzun 
seneler hüsnüidare ve ifa eden ve feragatle ça
lışan bu emektar elemanın ailesi ve dört çocuğu 
ile elim bir vaziyete girift a T- olmuş bulun
ması ve bütçenin ikramiye faslında da ödenek 
kalmamış olması dolayısiyle sosyal yardım ter
tibinden kendisine muavenette bulunulması hak
kındaki İtfaiye Müdürlüğü teklifi okundu. 

Müptelâ olduğu hastalıktan dolayı vazifesi
ne son verilen müstedi Zeki Üstün'e bütçenin 
sosyal yardım tertibinden son defa olarak (200) 
iki yüz lira yardım yapılmasına Daimî komis
yonun 16 . ITT . 1950 günlü toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan V. Üye 
Suat Kuta t Asım Engin 

Üye Üye 
B. Bağcıoğlu C. Arslangiray 

Üye tiye 
E. Tur Dr. Ali Turhan 

Üye Üye 
M. Ali Gökçen M. Avni Sözen 

Üye 
H. Rasim Bütün 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 2i) . 'IV . 1050 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 5151/5218 

'Haydarpaşa Lisesi, öğrencilerinden olup fa
kir ve muhtacı muavenet bir halde bulunan 
Necati Elkırmış'm müptelâ olduğu hastalığın 

.1953 6 : İ 
tedavisi, için lüzumu olan evraka bağlı reçetede 
kıymetleri yazılı bulunan ilâçların satın alın
ması için bedeli olan 66 altmış altı liranın büt
çenin 110 neu faslının dokuzuncu sosyal yar
dım gideri maddesine mevzu tahsisattan tesvi
yesi hakkınddaki O. H. P. İstanbul îl İdare Ku
rulu Başkanlığı bildirişine müsteniden Hesap 
İşleri Müdürlüğü teklifinin kabulüne Daimî 
Komisyonun 28 . IV . 1050 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan V. Üye 
Suat Kuta t Asım Engin 

Üye Üye 
I'». Bağcıoğlu O. Arslangiray 

Üye Üye 
E. Tur Dr. Ali Turhan 
Üye Üye 

M. Ali Gökçen 
Üye 

11. Rasim Bütün 

M. Avni Sözen 

1950 
T. O. 

İstanbul (iene! Meclisi 17 . V 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 5721/5814 

Hesap İşleri Müdürlüğü Muvazene Şubesi 
Şefi iken müptelâ, olduğu verem hastalığından 
ötürü bir sene izinli sayılarak bilâhara 15 yıl
dan az hizmet; etmiş bulunmasına binaen me
muriyetle ilgisi kesilen ve muvazzaf memuriyeti 
sırasında vazifeseverliği, çalışkanlığı ve dürüst
lüğü ile temayüz ederek bütün amirleriyle ar
kadaşlarının tevccüh ve takdirini kazanmış 
olan Salâhattin Bilekli'nin hiçbir yerden hiç
bir suretle geliri bulunmaması yüzünden üç nü
fuslu ailesiyle birlikte bugünkü hayat şartları 
ve pahalılığı karşısında ağır bir sefalet ve fak-
rüzarıırete mâruz kalmış bulunduğundan ikiz 
çocuklar aylığı lertibinden her ay 50 lira yar
dım yapılmasına dair Hesap işleri Müdürlüğü 
teklifi okundu. ? 

Bir defaya mahsus olmak üzere bütçenin 110 
ncu bölümünün 9 ııcu sosyal yardımlar gideri 
maddesinden (100) yüz lira yardım yapılmasına 
vo badema daimî mahiyet arzeden aylık yardım 
yapılması hakkında teklifte bulunulmamasma 
Daimî Komisyonun Î6 . V . 1050 tarihli toplantı
sında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Suat. Kutat Asım Engin 
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Üye 
B. Bağcıoğlu 

Üye 
E. Tur 

• Üye 
M. Ali Gökken 

Üye 
H. Rasim Bütün 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6632/6900 

Üye 
O. Arslangirav 

Üye 
Dr. Ali Turhan 

Üye 
M. Avni Sözen 

İl. İİ . im 6 : İ 
talep ettiğinden bütçenin 110 ncu bölümünün 
9 ncu (sosyal yardımlar gideri) maddesinden 
sarfiyat icrası suretiyle bir suni ayak yaptırıl
ması için mumaileyhe (250) iki 'yüz elli lira 
yardım yapılması hususunun karara raptı hak
kındaki Hesap İşleri Müdürlüğü teklifinin ka
bulüne Daimî Komisyonun 19 . V I . 1950 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

14 . V I . 1950 

Aksaray'da Külhan Sokağında 34 No. lu ha
nede mukim Mihriye Koktay'm nezıdinde mu
kim, hasta ve malûl bulunmasından dolayı 
muhtacı muavenet bir halde bulunan Mehmet 
Bilir'in ölü babasından maaş tahsisine değin 
yardım yapılması İçişleri Bakanlığı işarından 
anlaşılmakla mumaileyhe bütçenin 110 ncu fas
lının dokuzuncu Sosyal Yardım gideri maddesi
ne mevzu tahsisattan tâyin olunacak miktarda 
nakdî yardım yapılması cihetinin tezekkür vo 
karara raptı hakkındaki Hesap İşleri Müdürlü
ğü tezkeresi okundu. 

Muhtacı muavenet olduğu anlaşılan mumai
leyhe bir defaya mahsus olmak üzere 50 lira 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 12 . V I . 
1950 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Suat Kutat 
Üye 

B. Bağcıoğlu 
Üye 

Dr. Ali Turhan 
Üye 

M. Avni Sözen 

Üye 
Asım Engin 

Üye Üye 
O. Arslangiray E. Tur 

Üye 
M. Ali Gökçen 

Üye 
H. Rasim Bütün 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6949/7099 

20 . V I . 1950 

Akif Akbora imzasiyle verilen ilişik dilekçe 
ile Millî Mücadelede, İstiklâl Harbinde kaybet
tiği sol ayağı için bundan beş sene evvel bele
diye tarafından suni bir ayak yaptırılmak sure
tiyle yardımda bulunulduğunu beyan ederek, 
kullanılmaz bir hale gelen suni ayağının yeni
sinin temini için 250 lira yardım yapılmasını 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı ' : 7637/7850 

4 . V i r . 1950 

Dilekçe sahibi Fazlı Yakut'un, itfaiye teşki
lâtının emektarlarından olduğu, vazife esnasın
da tüberküloza müptelâ olması üzerine bir müd
det sanatoryumda tedavi gördüğü ve itfaiyede 
çalışamıyacağına dair rapor verilerek çıkarıldığı, 
tekaüdiye olarak kesilen paraların kendisine iade
si hususunda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
ne tezkere yazıldığı, ancak halen mumaileyhin 
otelde yatıp kalkmakta olup muhtacı muavenet 
bir halde bulunduğu, memleketi olan Rize Vilâ
yetinin Pazar Kazası Hemsin Tapan Köyüne gi
debilmesi için kendisine münasip bîr yardım ya
pılması hakkındaki itfaiye Müdürlüğü teklifi 
mütalâa olundu. 

Mumaileyhin izah olunan bu vaziyetine göre 
memleketine gidebilmesi ve memleketine varın
caya kadar da yiyecek içecek tedarik edebilmesi 
için kendisine içtimai muavenet tertibinden (50) 
elli lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 
3 . VII . 1950 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Suat, Kutat 

Üye 
B. Bağcıoğlu 
Üye 

R? Tur 
Üyo 

M. Ali Gokc.cn 

Üye 
Asım Engin 

Üye 
C. Arslangirav 

Üye 
Dr. Ali Turhan 

Üye 
M. Avni Sözen 

Üye 
H. Rasim Bütün 

T. O. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7333/7614 

I .VII. 1950 

İtfaiye Müdürlüğü sicil memurluğunda 1934 
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B : 3 11.11 
%ş»$sip4&n' h§Fİ -ücretli olarak ifayı vazife -et- , 
%ekte İken aprıı̂ ptfceiıâ olduğu hastalığın tedavisi 
işin 1<5. H . 1950 tarihinden heri Cerrahpaşa 
H.asta»esinde yatmakta 'bulunan 448 sicil sayılı 
B&lâl Güç rün tedavi müddeti iki ayı tecavüz 
etmesinden dolayı Maaş Kanununun 13 mcü 
maddesine (tevfikan ücret tahakkuk ettirileme
miştir. 

Emektar ve çalışkan bir memur olan mu
maileyh ailesinin kesreti sebebiyle malî müşkü
lat içinde bulunduğundan emsali veçhile teh-
vini ihtiyacı zımnında kendisine yardımı yapıl
ması hakkındaki İtfaiye Müdürlüğü tezkeresi 
okundu. 

Bir defaya mahsus olmak üzere 50 lira yar
dım yapılmasına ve badema emsal gösterilmek 
suretiyle bu şekilde teklif yapılmamasına Da
imî Komisyonun 28 . V I . 1950 tarihli toplantı
sında fcarar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Suat Kutat Asum Engin B. Bağcıoğlu 

Üye Üye Üye 
C. Arslangiray E. Tur 'Dr. Ali Turhan 

Üye Üye Üye 
M. Ali Gökçen ;M. Avni Sözen H. Rasim Bütün 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

öaimî Komisyonu 
&suyı :;6631/6756 

13.VI.1950 

İtfaiye teşkilâtı tahrip âmiri iken berayı 
tedavi bulunduğu Cerrahpaşa Hastanesinde 
14 . X I I . 1940 tarihinde vefat eden Ali Turhan'
ın eşi olup muhtacı muavenet bir halde bulun
duğu anlaşılan Huriye Turhan'a bütçenin 110 
ncu faslının 9 ncu sosyal yardım gideri mad
desine mevzu tahsisattan nakdî yardım yapıl
ması hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü tez
keresi okundu. 

Muhtacı .muaven'et bir halde 'bulunduğu bil
dirilen mumaiîeyhaya bir defaya mahsus olmak 
üzere 50 liralık yardım yapılmasınla Daimî Ko
misyonun 12 . VI . 1950 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Suat Kutat Asum Engin B. Bağcıoğlu 

Üye Üye Üye 
C. Arslangiray E. Tur 'Dr. Ali Turhan 

Üye Üye Üye 
$L Ali Gökçen iM. Avni Sözen H. Rasim Bütün 

1953 O : 1 
T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 8707 

2 . VI I I . 1950 

Aksaray Babahasan Mahallesi Oruçgazi So
kak 9 No. da ikamet eden Mustafa Türker, has
ta kızının tedavisi için lüzumu olan ilâcı alabil^ 
mesi için (bütçenin 110 ncu bölümünün 9 ncu 
(Sosyal yardım gideri) maddesinden 45 lira yar
dım yapılmasını talep etmekte olduğu cihetle 
keyfiyetin karara raptı hakkındaki Hesap İşleri 
Müdürlüğü tezkeresi okunup incelendi. 

Fakrü zaruret içinde olup hasta kızının te
davisi için lüzum olan parayı temin edemediği 
bildirilen Mustafa Türker'e bütçenin 110 ncu 
bölümünün 9 ncu (Sosyal yardım gideri) 'mad
desinden 45 lira yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 3 1 . V I I . 1950 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Suat Kutat Asım Engin 

Üye Üye Üye 
B. Bağcıoğlu C. Arslangiray E. Tur 

Üye Üye 
Dr. Ali Turhan M. Ali Gökçen 

Üye Üye 
M. Avni Sözen H. Rasim Bütün 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8766/8926 

3 . VI I I . 1950 

Şehir Armonisi üyelerinden 4845 dosya Hû
da verdi Bunyak'm eşi Meliha Bunyak T. B. has
talığı sebebiyle Büyükada Park Sanatoryumun
da yatırılarak tedavisi yoluna gidilmişi ve yat
ma müddetini bitirerek ayakta tedavi görmek 
üzere hastaneden çıkmıştır. İki çocuk babası bu
lunan Hudaverdi müessesede yüz elli lira aylık 
ücretle çalışmakta ve hakikaten yardıma muh
taç bir durumda bulunmakta olduğundan has
tanece verilen ekli reçete de yazılı ilâcın son 
bir yardım olmak üzere verilmesinin bir karara 
raptı hakkındaki Konseryatuvar Müdürlüğü 
teklifi okundu. 

Muhtaç bir durumda olduğu belirtilen Şehir 
Armonisi üyelerinden Hudaverdi Bunyak'm 
eşi Meliha Bunyak 'a Büyükada Sanatoryomu ve 
Prevantoryumu tarafından verilen reçetenin be-
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B : 3 11. II 
deli 53 lira 73 kuruşun bütçenin içtimai iûuave-
net tertibinden ıbu miktar yardım yapılmak su
retiyle ödenmesine Daimî Komisyonun 2 . V I I I . 
1950 günlü toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. . Üye 
Suat Kutat Asım Engin 

Üye Üye Üye 
B. Bagcıoğlu C. Arslangiray E. Tur 

Üye Üye 
Dr. Ali Turhan M. Ali Gökçen 

Üye Üye 
M. Avni Sözen H. Rasim Bütün 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8276/9461 

14 . VI I I . 1950 

İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği tara
fından hasılatı Balıkesir yangın felâketzedele
rine bırakılmak üzere 12 . VI I I . 1950 Cumarte
si gecesi Yeşilköy'de Denizpark'ta tertip edi
len baloya ait biletlerden belediye adına 100 li
ralık bilet alınmak suretiyle gerekli yardımın 
yapılması hakkındaki mezkûr Birlik Başkanlığı 
mektubu okundu. 

İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği tara
fından Balıkesir yangın felâketzedeleri men
faatine tertip edilen baloya mahsus biletlerden 
100 liralık biletin satın alınmasına ve bilet be
delinin bütçenin 110 ncu faslının dokuzuncu 
maddesinden tesviyesine Daimî Komisyonun 
14 . VI I I . 1950 tarihli toplantısında karar veril
di. 

Başkan Y. Üye 
Suat Kutat Asım Engin 

Üye Üye Üye 
B. Bagcıoğlu C. Arslangiray E. Tur 

Üye Üye 
Dr. Ali Turhan M. Ali Gökçen 

Üye Üye 
M. Avni Sözen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9596 

22 . VII I . 1950 

Belediye evrak sevk memurlarından olup 
âni olarak vefat eden 931 sdcil Şükrü Turanlı'-
nın cenaze yardım sandığında üye bulunmaması 

.1953 O : 1 
hasebiyle cenaze masrafları igüı ssüyıaî ylrcliin 
tertibinden 200 liralık yardım yapılması 'feâfe-
kındaki evrak müdürlüğü tezkeresi ofemads. 

Müteveffa Şükrü Turanlı 'nın :köl4ıri$öîöAk 
cenaze masrafları için bütçenin I l ö ncu mad
desinden 200 liralık yardım yapdB*ası»a Daimî 
Komisyonun 22 . VII I . 1950 tarihld toplantısında 
karar verildi. 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9999/10056 

5 . I X . 1%0 

Kocamustafapaşa Caddesinde 318 No. lu ha
nede ikamet eden ve hiçbir yerden geliri olma
dığı gibi yaşımn ilerlemiş olduğundan çalışamı-
yacak bir durumda, olduğunu belirten ve traaia 
bağlı mahalle ilmühaberiyle tevsik eden Nimet 
Ürensoy kendisime maaş tahsisi suretiyle yar
dım yapılmasına bağlı dilekçe ile istemektedir. 

Magş şekliride yardım yapılması-na mevzuat 
müsait olmadığından bir defaya mahsus olmak 
üzere (50) Mra miktarda kendisine yardım ya^ 
pılmasına Daimî Komisyonun 4 . IX . 1960 tarih
li toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Sıl&t Kutek Asım Engin B. Bağciof lıî 

Üye 
C. Arslangiray 

Üye 
Dr. Ali Turhan 

Üye 
M. Avni Sözen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9683/9807 

Üye 
E. Tur 
Üye 

M. Ali Gökçen 
Üye 

Okun-aahadı 

Samatya'da Mualfim Fevzi Sokağında kâıin 
6 No. lu 'hanede ikamet eden ımerhum Dr. Hüse
yin Avni eşi Sadiye Bahtıbaşaran'in kimsesiz 
ve muhtacı muavenet bir halde olduğu evrakı 
müsbite ile tevsik edildiğinden merbut ditekçe 
ele 100 liralık yardım yapiknası dileğinde bülu-
man mumaileyhe bütçenin 110 ncu faslının do
kuzuncu sosyal yardım gideri maddesine mev
zu tahsilattan bu miktar meblâğın yardısA ola
rak ödenmesine dair olan 'hesap igle*i müdüre 
lüğü teklifinin kabulüne DMB&Î JKamâsy«HaiBa 
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24 . VIII . 1950 tarihli toplantısında 
rildd. 

Başkan Y. Üye 
Suat Kutek ASIDI Engin 

ÜyT 
( \ Arslangiray 

Üye 
Ih: Ali Turhan 

Üye 
M. Avni Sözen 

kn ra ı ve-

Üye 
B. Bağeıoğlu 
Üye 

K. Tur 
Üye 

Al. Ali Gökçen 
Üye 

H. Kasım ('ütün 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

J )aimî Komisyonu 
Sayı : 9942/10020 

1 . IX . 1950 

Demirci yangınında Felâkete'Ugrıyan vatan
daşlara verilmek üzere satın alınması riyaset 
makamınca tensip olunan 87 takım şayak ve 
eulâki elbisenin teinini için piyasada yapılan 
tetkikte 10-16 yaş arasındaki (Çulâki) çocuk 
elbiselerinin beher takımının 11 lira 50 kuruş, 
aynı ölçüde şayak kumaştan 16 liraya büyük
ler iç.in 46-50 beden çulâki elbiselerin beher 
takımının 15 lira 50 kuruşa ve; bu ölçüde şayak 
elbiselerin de (25) lira bedelle tedarik edilebi
leceği anlaşıldığından 87 takım elbisenin tutarı 
1 487 lira 50 kuruş çevresinde 2490 sayılı Ka
nunun 46 ncı maddesinin muaddel A fıkrası 
gereğince pazarlıkla mubayaasının ve bedelinin 
bütçenin 1.10/9 ncu sosyal yardım gideri mad
desinden tesviyesinin tezekkür ve bir karara 
raptı hakkındaki Hesap tşleri Müdürlüğü tek
lifinin kabulüne Daimî Komisyonun 1 . IX . 
1950 tarihli toplantısında karar verildi. 

Üye 
Asım Engin 

Üye 
Ali Turhan 

11. 

Başkan V. 
Suat Kutat 

Üye 
Okunamadı Dr 

Üye 
Okunanı art lı 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11140/11323 

Kumkapı Belediye Tahsil Şubesinde tahsil
dar iken 26 . VT11 . 1950 tarihinde vefat eden 
Galip Erkan'ın eşi Şefkat Erkan merbut di
lekçe ile müracaat ederek: eşinin borcunu tes-

Üye 
B. Bağeıoğlu 

Üye 
M. Ali okunmadı 

Üye 
Kasim Bütün 

13 . X . 1950 

viye etmek üzere (200) liralık bir yardımın ya
pılmasını talebettiği cihetle keyfiyetin tetkik ve 
karara raptı hakkındaki Hesap İşleri Müdür
lüğü tezkeresi okunup incelendi. 

16 %VİI1 . 1943 tarihinden beri belediyemize 
hizmet edip 26 . VI . 1950 tarihinde vefat et
miş olduğu bildirilen Galip Erkan'ın borcunun 
ödenebilmesi için ailesi Şefkat Erkan'a bütçenin 
110 ncu bölümünün 9 ncu (Sosyal yardım gide
ri) maddesinden (200) iki yüz lira yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 10 . X . 1950 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Üye Üye 

Ali Çekiç (.-ahit Evrenos 
Üye Üye 

Yekta Kazancıgil M. Sahinoğlu 
Üye 

Misbah l/ras 

Suat K. V. 
Neşet Tolgav 

Üye 
Salâhattin Hem 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 12986 

9 . X J I . 1 9 5 0 

Hesap İşleri Muvazene Şubesi Müdürü Sezai 
Ünyal'ın 2 . XII . 1950 tarihine rastlıyan Cu
martesi günü tatilden sonra bütçe işleriyle meş
gul bulunduğu sırada odasında asılı bulunan ce
ketinin iç cebinde bir zarf derıınunda bulunan 
maaşından 220 lirasının sirkat edildiği anlaşılma
sı üzerine keyfiyetten zabıta haberdar edilip ge
rekli tahkikat ve takibat yapılmakta ise de, mâ
ruz kaldığı malî müşkülât muvacehesinde muma
ileyhin. tehvini ihtiyacına medar olmak üzere büt
çenin 1.1.0 ncu faslının dokuzuncu sosyal yardım 
gideri maddesine mevzu tahsisattan 200 liralık 
yardım yapılması hakkındaki Hesap tşleri Mü
dürlüğü teklifinin kabulüne Daimî Komisyonun 
7 . XTT . 1950 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Suat Kul at 

Üye 
Cahit Evrenos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Salâhattin Gene 

Üye 
Ziya Köktü rk 
Üye 

Muzaffer Sahinoğlu 
Üye 

Misbah Uras 
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28 . XII . 1950 
T. C. 

istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 13695 

Hizmetleri tarihimize mal olmuş memleketi
mizin büküklerinden merhum Prens Sabahat
tin'in karısı ve kızı derin bir müzayaka içeri
sinde bulunduğu, her hangi bir müracaatı iz
zetinefislerini rencide edecek mahiyette telâk
ki etmeleri hasebiyle mumaileyhin yegâne hâtı
rası olarak kalan karısı Çengelköy Havuzbaşı 
Çataltıpı ypkuşu 2 No. da mukim Bayan Tâbi-
nak Kemli ile kızma bütçemizin içtimai muave
netler tertibinden bir miktar yardımın yapıl
ması hakkındaki üyeden Yekta Kazancıgil ta
rafından 14 . XII . 1950 tarihinde verilen tez
keresi, okunup incelendi. 

' Memleketimizin büyüklerinden m olan mer
hum Prens Sabahattin'im ailesi derin bir mü
zayaka içerisinde bulunduğu bildirilmiş olmakla, 
karısı Tâbinak Kendi'ye ailesi adına bütçenin 
içtimai muavenetler tertibinden 250 iki yüz elli 
lira yardım yapılması Daimî Komisyonun 
28 . XII . 1950 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan Y. Üye 
S. Kutat Ali Çekiç 
Üye Üye 

Cahit Evrano,s Salâhattin Genç 
Üye * Üye 

Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 
Üye Üye 

Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 12978 

MJ$ûl Gaziler Birliğine kayıtlı harb malûl
lerinden olup 6 . X n . 1950 tarihinde vefat 
eden Asteğmen Zekeriyya Atlı'mn cenazesinin 
kaldınlmasına ailesinin malî durumu müsait j 
bulunmadığından Beyoğlu'nda Çatma Mescit 't e ' 
Derviş Ahmet Sokağında 2 No. lu hanede bulu
nan cenazesinin 7 . XII . 1950 günü öğle nama-
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zina yetiştirilmek suretiyle kaldırılması hak
kındaki mezkûr birlik başkanlığı tezkeresi 
okundu. 

Müteveffa Zekeriyya Atlı 'mn cenaze mas
raflarına bil* yardım olmak üzere 100 liranın 
ödenmesine Daimî Komisyonun 7 . XI I . 1950 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
S. Kutat Ali Çekiç 

Üye Üye 
Cahit Evranos Salâhattin Genç 

Üye Üye 
Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 791 

23 . I . 1951 

Çubuklu gaz depoları ambar memuru iken 
anî olarak rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı 
Haydarpaşa Hastanesinde ameliyat yapılma
sına lüzum görülerek tedavi edilen 150 lira üc
retli ambar memuru İsmail özyar 'm kanunen 
tanınmış bulunan iki aylık izin müddetinin te
cavüzü sebebiyle 1 . XII . 1950 tarihinden beri 
maaş ve ücret alamadığı, on üç seneden beri 
ayni görevi ifa eden mumaileyhin dürüst ve 
vazife sever bir memur olduğu açıklanarak 
kendi ihtiyarı dışında duçar olduğu bu mağdu
riyetinin telâfisi ve üç nüfuslu ailesinin infak 
ve iaşesiyle ev kirasının temin edilebilmesi için 
sosyal yardım tertibinden bir miktar yardım 
yapılması Gaz Depoları Müdürlüğünün ilişik 
yazısiyle talep edilmekte olduğundan on üç 
yıllık fasılasız emeği bulunan İsmail özyar 'a 
bütçenin sosyal yardım tertibinden münasip gö
rülecek miktarda yardım yapılması hususunun 
karara bağlanması hakkındaki Gaz Depoları 
ve Hesap İşleri Müdürlüğü teklifi okundu ve 
incelendi. 

Mumaileyhe 100 yüz lira verilmesine Daimî 
Komisyonun 22 . I . 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 
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T. C. j 

İstanbul Genel Meclisi 5 . VI . 1950 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 6361 

Mustafa Türker imzasiyle verilen 'ekli dilek
çede istanbul Kız Lisesi orta kısmında bulunan 
kızı Güner Türker'in Gureba Hastanesinde ya
pılan muayenesinde sağ tarafında sulu zatülcemp 
hastalığı tesbit edilerek prevantoryumlardan 
birine yatırılarak tedavisine lüzum gösteril
mesi üzerine Validebağı Prevantoryumu ve Sa
natoryumda muayenesi yaptırılmış ve üki ay 
sırasız yatması gerektiği mezkûr müessese Mü
dür ve Baştabipliğinin ekli raporundan anlaşıl
mıştır. 

Fakir öğrenci olduğu bildirilen bu kızın tah-
sisatsızlık yüzünden yatırılıp tedavi edilmesine 
imkân bulunmadığından belediye bütçesinin 
içtimai muavenet faslından 90 liranın müesse
seye verilmesi suretiyle bu öğrencinin bakım 
altına alınmasının karara bağlanması hakkın
daki Millî Eğitim Müdürlüğü teklifinin kabulü
ne Daimî Komisyonun 2 . VI . 1950 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Suat Kutat Asım Engin 

Üye Üye 
B. Bağeıoğlu C. Arslangiray 

Üye Üye 
E. Tur Dr. Ali Turhan 

Üye Üye 
M. Ali Gökçan M. Avni Sözen 

Üye 
H. Rasim Bütün 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 12931/13276 

Beyoğlu temizlik işleri birliğinin marangozu 
olup 8 . XI . 1950 tarihinde Azapkapı'daki ame
le koğuşunda günlük işleriyle meşgul bulunduğu 
sırada sektei kalpten vefat eden 326 sıra No. lu 
Halit Çoktur'un muhtaç bulunan ailesine bir 
yardım olmak üzere bütçenin taallûk ettiği ter
tipten üç aylık miktarında bir yardım yapılma-
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sı hakkındaki Temizlik işleri Müdürlüğü tezke
resi okundu. 

Müteveffanın ailesine 50 elli lira miktarında 
bir yardım . yapılmasına Daimî Komisyonun 
6 . XII . 1950 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Ü^e 
S. K. Tat A. Çekiç 

Üye Üye 
Cahit Evranos Salâhattin Genç 

Üye - Üye 
Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel. Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1895/2010 

Müteveffa sahne sanatkârlarından Naşit Öz-
can'm eşi Zehra Özcan'm Şehir Tiyatrosunda 
her ay almakta olduğu 25 lira ile geçinmesine 
imkân olmadığı cihetle bütçenin içtimai muave
netler tertibinden tensip buyurulacak yardımın 
yapılması hâvi 19 . I I . 1951 günlü dilekçesi oku
nup incelendi. 

Memleketimizin sanat âleminde tanınmış sa
natkârlarından müteveffa Naşit özcan'm eşi 
Zehra Özcan'a Şehir Tiyatrosunca her ay yapıl
makta olan 25 liralık yardım ile geçinmesine im
kân olmadığı cihetle mumaileyhaya bir defaya 
münhasır olmak üzere bütçenin içtimai muave
netler tertibinden (200) iki yüz lira yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 19 Şubat 1951 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Ali Çekiç 

Üye Üye 
Cahit Evranos Salâhattin Genç 

Üye Üye 
Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 
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Miktarı 
Lira K. 

100 
85 

200 
200 • 
100 
200 
100 
100 
200 
75 

100 

300 

177 76 
300 
50 
50 

100 
50 

100 
200 
50 

2495 

125 
100 

45 

8f, 

50 
100 
50 

B 

Adı, soyadı 

Bilâl Güç 
» » 

Mehmet Göksan 
Mehmet Çoşkan 
Salih Beledek 
Fahri Somer 
İsmail Mızıraklar 
Hasan Karabiber 
Rasim Küçüksarıağ 
Malta Oğullan Mensucat 
Fabrikası 
Muharrem Rıza Çav
darlı, ölüm masrafı 
Millî Türk Talebe Bir-
ligi 

Hamal Kapkm 
Prens Sabahattin eşi 
Necdet özel 
Mustafa Kama 
Fuat Yoğuz 
Havva Yılmaz 
Basım Küçük 
Behçet Camaöz 
İlhan Alaya 
(Vahit utkun, Neşat 
Targay), (Huruser öz-
çelik, Galip Özkan) 

' Şinasi Aygüne yardım 
Emekli Taladm, cenaze 
masrafı 
Emin Yıldırım, tedavi 
ücreti 
Necmettin Sayfcerk'e 
yardım 
Halil Yıldırım 
Ziya Akgüngör 
Ziya Bayrakfcâroğlu 

300 | | Fethiye Kandı 

: 3 U.lllSöS 0 : 1 
1951 yılına ait 

A d r e s i 

îtfaiye Müd. Memur 
» » » 

699 No. lu otomobil şoförü 
94İ2 » » » 
814 » » » 
943 » » » 
Üsküdar itfaiye 433 No. lu er 
Sultanahmet Kabasakal Cad. 
Daimî Encümen memuru 

Memur ve İşçileri Yardan Derneği 

Kumkapı Tahsil Şubesi 

Masraf Şubesi memuru 
Çengelköy Çaltaltgepe yokuşu No. 2. 
Takip Bürosu medara 
Şile Çavug MahalftÜ 
Zührevi Hastanesi Müd. Disyacısı 
Haseki Hastanesi hastabatew«ı 
Kızıltoprak Şahinkaya No. 16 
Divanyolu No. 13 
Teknik Üniversite*^ fcaşaat Fakültesi 

~ - ••• » • * • 

Zalbut ve Muaimelât^üdürü Kâtibi 
Masraf Müdürü 

Kumkapı Tahsil Sobesi 
Prevantoryum müdürü 

Hesap İşleri KontrolÜfe 

Ceza Bürosu Memuru 
Lâleli Hocaragıp Sokak, i ^ ^ 1 -
Gedife^aşa Sovnigi Sokak "No. 2. 
Çengelfeöby Havuzbaşı Çataltepe No. 2. 

Tarihi 

27. 3 .1951 
29 . 3 .1951 
14 . 4 .1951 
14 . 4 .1951 
14 . 4 .1951 
14 . 4 .1951 
20. 4 .1951 
15 . 5 .1951 
16 . 5 .1951 

16 . 5 .1951 

26 . 6 .1951 

9 . 7 . 1 9 5 1 
5. 7 .1951 

21. 7 .1951 
9 . 8 .1951 

16. 8 .1951 
23 . 8 .1951 
4 . 9 .1951 

10. 9 .1951 
İ l . 9 .1951 
28 . 9 .1951 

28 . 9 .1951 
5.10.1951 

19.10.1951 
6.12.1951 

11.12.1951 

12.12.1951 
24.12.1951 
24.12.1951 
17 .1 .1952 

6187 76 Malî yılı sarfiyat yekûnu 
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12 . Tir . 1951 
T. C. 

tstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 2920/99 

İtfaiye Teşkilâtı Müdürlüğü Sicil memurla
rından 448 sayılı Bilâl Güç ile Üsküdar itfaiye 
Grupu erlerinden 433 sayılı İsmail Mızraklılar' 
in müptelâ oldukları hastalıkları neticesi yapı
lan ameliyat ve tedavilerinin uzun müddet de
vam etmelerinden dolayı 1108 sayılı Kanunun 
muaddel 13 ncü maddesi hükmüne göre tedavi 
müddetleri iki ayı tecavüz etmesinden dolayı 
hizmetlerine nihayet verilmesiyle fakrüzarurete 
giriftar olan bu memurların tehvini ihtiyacına 
medar olmak üzere yardım yapılması hakkında
ki İtfaiye Müdürlüğü tezkeresi okundu. 

Sıhhi durumları icabı ameliyat ve tedavileri 
uzayan ve binnetice bu baptaki kanuna göre va
zifelerine son verilmiş olan bu iki memura 100 er 
lira yardım yapılması uygun olacağına Daimî 
Komisyonun 7 . III . 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl İzgi 

Üye 
Cahit Evroııos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Misbah (Tras 

T. O. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2902/2842 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye ' 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahin 

9 . I I I . 1951 

İtfaiye Müdürlüğü memurlarından 448 nu
maralı Bilâl Güc'ün müptelâ olduğu hastalığı
nın Haseki Hastanesinde yapılan- muayene ve 
ameliyatı neticesi merbut raporda gösterilen 
korsenin yaptırılmasına tıbbi lüzum gösterildi
ğinden rahatsızlığı hasebiyle iki ay müddetle 
aldığı mezuniyet hitam bulması üzerine tüzük 
icabı vazifesinden ayrılması dolayısiyle fakrü
zarurete girifdar olan mumaileyhe lüzumlu olan 
korsenin mubayaası için bütçenin sosyal yardım 
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gideri tertibinden (85) seksen beş liralık yardım 
yapılması hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü 
tezkeresi okundu. 

Mumaileyhin bu durumu muvacehesinde 85 
seksen beş liralık yardımın yapılmasına Dai
mî komisyonun 7 Mart 1951 tarihli toplantısın
da karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl izgi Ali Çekiç Cahit Bvranos 

Üye Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye Üye 
Kâzım Silivrili M. Şahinoğlu Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
sayı : 4532 

12 . IV . 1951 

Genel Meclis ve Daimî .Komisyon üyeleriyle 
icra organlarının mesai saatleri dâhilinde ve 
haricinde yaptıkları tetkikat münasebetiyle tav
zif edilen 699, 943 ve 942 plâka sayılı jip mar
kalı servis otomobilleri şoförlerinin ve bu arada 
aynı işlerde seyrek de olsa çalıştırılan 814 plâ
ka sayılı servis otomobili şoförünün ekseri 
günlerde öğle ve akşam yemeklerini muhtelif 
yerlerde yemek zaruretinde kalmış bulunmala
rından- dolayı normal mesai haricinde sepkeden 
hizmetleri ve malî vaziyetleri itibariyle muh
tacı muavenet bir halde bulunmaları nazara 
alınarak içtimai muavenet tertibinden 699 sa
yılı vasıta şoförü Mehmet Göksu ile 943 plâka 
sayılı vasıta şoförü Fahri Sonaer ve 942 plâka 
sayılı otomobil şoförü Mehmet Taskan'a iki yü
zer lira ve 814 plâka sayılı vasıta şoförü Salih 
Becelen'e de yüz lira miktarında yardım ya
pılması hakkındaki Daimî Komisyon üyelerin
den Salâhattin Genç ve Muzaffer Şahinoğlu ta
rafından yapılan teklifin kabulüne Daimî Ko
misyonun 11 Nisan 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl İzgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

Üye Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye Üye 
Kâzım Silivrili M. Şahinoğlu Misbah Uras 
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Daimî Komisyonun 21. III. 1951 tarih ve 

2920/1899 sayılı k a r a r ı suret idir . 

İtfaiye Teşkilâtı Müdürlüğü sicil •memurla
rından 448 sayılı Bilâl Güç ile Üsküdar itfaiye 
Grupu erlerûnden 433 sayılı ismail Mızraklılar'-
in müptelâ oldukları hastalıkları neticesi yapı
lan ameliyat ve tedavilerinin uzun müddet de
vam 'etmelerinden dolayı 1108 sayılı Kanunun 
muaddel 13 tıcü maddesi hükmüne göre tedavi 
müddetleri ilki ayı tecavüz •etmesinden dolayı 
hizm etlerine nihayet verilmesiyle fakrüzarurete 
giriftar olan bu mamurların tehvini ihtiyacına 
medar -olmak üzere yardım yapılması hakkında
ki itfaiye müdürlüğü tezkeresi okundu. 

Sıhhi durumları icabı ameliyat ve tedavı'leri 
uzayan ve binnetice bu baptaki kanuna göre 
vazifelerine son verilmiş olan !bu iki mremura 
100 er lira yardım yapılması uygun olacağına 
Daimî Komisyonun 7 Mart 1951. tarihli toplan
tısında karar verdldi. 

Başkan Y. Üye Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3597/3550 

Üye 

Üye 

Ü ye 

26 Mart 1951 

Fakir ve muhtacı muavenet bir halde ve ve
rem hastalığiyle muztarip olup on bir çocuk ba
bası bulunan Hasan Karahisar'ın bu husustaki 
Ikarara tevfikan yapılan tahkikat neticesi tev
sik olunan mumaileyhe bütçem'n sosyal yardım 
tertibinden tâyin olunacak miktarda yardım 
yapılması hakkındaki hesap işleri müdürlüğü 
tezkeresi okundu. 

Fakir ve muhtacı muavenet bir halde malûl 
ve on bir çocuk babası olduğu tahkikatla ten
sik edilmek suretiyle bdldirilen mumaileyhe 
(100) yüz'liralık bir yardım yaTVİrT^n^0 •"' . ı 
Komisyonun-23 Mart 1951 tarihli toplantısında 
Ikarar-verildi.- . •. • ' . • : : . ' 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl Izgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

. 1953 O : 1 
Üye 

S a l â h a t t m Genç 
Üye 

Ziya Köktürfo 
Üye 

Muzaffer Şahinoğhı 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6027 

Üye 
Yekta Kazancı gil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Misl>ah Uras 

15.V.1951 

Artırma ve eksiltme suretiyle yapılmakta 
olan ihalelere ait muam'elelerin selâmetle temi
ni için Daimî Komisyon 'emrinde istihdam edil
mekte bulunan Emniyet (Memuru Easim'in asli 
vazifesine ilâveten devamlı surette dairede bu
lunmak mecburiyeti muvacehesinde dar bütçe
siyle munzam olarak yaptığı zaruri masrafları
nı karşılamak üzere içtimai muavenet tertibin
den mumaileyhe (200) iki yüz liralık yardım 
yapılması hakkında Daimî Komisyon üyesinden 
Ali Çekiç, Salâhattin Genç ve Muzaffer Şahin-
oğlu tarafından yapılan teklifin ka'bulüne Da
imî Komisyonun 15 Mayıs 1951 tarihli -toplantı
sında karar verildi. 

Başikan Y. Üye Üye 
Celâl Izgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

Üye 
Yekta Kazancvgil 

Üye . 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Misbah Uras 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya. Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şaıhinoığlu 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 5.VI.1951 

Daiımî Komisyonu 
Sayı : 7158/7600 

Memur, ve İşçiler Tasarruf ve Yardım Der
neğine mensup işçilerin ev yapma ihtiyaçları
nı karşılamak maksadiyle 2 Haziran 1951 tari
hine rastlıyan Cumartesi günü taksamı saat 20 
den 24 e kadar Eyüp Halk 'Bahçesinde tertip 
edilen müsamereye ait biletlerden yardım mak
sadiyle alınması hakkındaki mezkûr dernek 

' başkanlığının : 3 1 . V . 1951- tarihli- dilekçesi mü
talâa olundu. .?•." 

Memur ve 'İşçiler Tasarruf ve 'Yardım Der
neğine mensup işçilerin ev yapma ihtiyaçları-
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mn karşılanması amaciyle 2 Haziran 1951 ta
rihinde Eyüp Halk Bahçesinde verilecek müsa-
mere için mezkûr derneğe-içtimai muavenet tef-' 
ıtibinden 75 liralık yardım yaplıımasuna Daimî 
Komisyonun 1 Haziran 1951 tarihli toplantısın
da karar verildi. 

Üye 
Aıli Çekiç 

Üye 
Cahit Evramos 
Üye 

Yekta Kazancıgil 
Üye 

(Kâzım Sil'ivrili 
Üye 

Misbah Uras 

Başkan Y. 
Celâl îzgi^ 

Üy# 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şaninoğlu 

T. 0. 
İstanbul Genel Meclisi 1 . VI . 1951 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7164/7599 

Uzun müddetten beri tedavi edilmekte ve en 
son da Belediyemiz delâlet ve yardımiyle Eren
köy Sanatoryumuna yatırılmış olati Türk Basın 
Birliği üyelerinden Muharrir Rîza Çavdarlı'-
nın 31 Mayıs 1951 tarihinde vefatı dolayısiyle 
kimsesi olmıyan mumaileyhin teçhiz ve tekfin 
masrafının Belediyece yapılması hal$kındj&ki 
Türk Basın Birliğinin 1 . VI . 1951 tarihli ya
zısı mütalâa olundu. 

Belediyemizin yardımiyle Erenköy S&öator-
yumunda tedavi edilmekte iken 31 . V v 1951 
tarihinde vefat ettiği ve kimsesinin de olma
dığı bildirilen Muharrir Rıza Çavdarlı'nın teçhiz 
ve tekfini için 100 liralık yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 1 Haziran 1951 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Cahit Evronos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Misbah Uras 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye ..,,< 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
&t&affer Şahinoğlü 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 26 . V . 1591 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6773 

Millî Türk Talebe Birliği tarafından Cum
hurbaşkanı Celâl Bayar'ın himayelerinde ve Va
li Belediye Başkanı Dr. Fahrettin Kerim Gök-
ay'm Riyeseti altında 26 Mayıs 1951 Cumartesi 
gecesi Taksim Belediye Gazinosunda tertip edi
len gençlik balosu için yardım yapılması hak
kındaki mezkûr birlik başkanlığı dileği okundu. 

Millî Türk Talebe Birliği tarafından tertip 
edildiği anlaşılan gençlik balosu için içtimai 
muavenet tertibinden 300 üç yüz liralık yardım 
yapılmasına Daimî Komisyonun 25 Mayıs 1951 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Cahit Evranos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8155/8866 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

3 . V n . 1951 

Belediye Hesap işleri Masraf Şubesi memur
larından Kemal Kapkm'm eşi Nuriye Kapkm'-
m müptelâ olduğu hastalığın hususiyeti nazara 
alınarak bizzarure Gureba Hastanesine yatırıl
mak suretiyle dört aydan beri yapılan tedavi
sinde kullanılmak üzere lüzumlu ilâçlarla sair 
masraflar için ibraz olunan reçete ve vesaikden 
anlaşılan (177) yüz yetmiş yedi lira (76) yetmiş 
altı kuruşun, Belediye Memur ve Müstahdemleri 
Nizamnamesinin 73 ncü maddesine göre mües
sesenin belediyeye ait olmamasından dolayı te
diyesine imkân görülmediğinden meblâğı meş
kûrun yardım maflıiyetinde olmak üzere bütçe
nin 110 ncu bölümünün Sosyal yardım gideri 
tertibinden ödenmesi hakkındaki Hesap îşlerî 
Müdürlüğü teklifinin kabulüne Daimî Komisyo-
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illin 2 Temmuz 1951 tarihli toplantısında karar 
verildi 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Cahit Evranos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Selâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Ursa 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8775 

12 . VII. 1951 

Türk gençliği tarafından ahiren ihtifali ya
pılan Hürriyet Kahramanlarından Prens Saba
hattin'in refikasiyle kızı malî müşkülât içindo 
bulundukları ve hasta bulunduğu haber alınan 
refikasının hastaneye gidecek paraları dâhi bu
lunmadığı anlaşılmakla ihtiyacının tehvinine 
medar olmak üzere içtimai muavenet tertibin
den yardım yapılması hakkındaki Genel Meclis 
ve Daimî Komisyon üyesinden Yekta Kazancı-
gil'in dileği okundu. 

Muhtacı muavenet bir halde bulunduğu bil
dirilen mumaileyhaya 300 üç yüz liralık yardım 
yapılmasına Daimî Komisyonun 16 . VII . 1951 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Cahit Evranos 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Kâzım Silivrili 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Selâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

•i? 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9387/1538 

•ı-
•;} ;\ 

Büroda vazife gören ve emektar bir memur 
olan Necdet özel akşam geç vakit dairede vazi
fe gördüğü bir saatte evine giren hırsızın ken-

o: ı 
dişine ve ailesine ait eşyaları çalmak suretiyle 
mumaileyhe bir ihayli zarar vermiş olduğundan 
müşkül bir vaziyette kalan bu memur arkadaşa 
bir yardım yapılarak mağduriyetinin kısmen 
tahfif talebini havi Takip Bürosu Müdürlüğü
nün makamdan muhavvel tezkeresi okundu. 

Yardıma muhtaç bir vaziyette kalan bu me
mura (50) elli lira yardımda bulunulması Dai
mî Komisyonun 24 Temmuz 1951 talihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl tzgi 

Cahit Evranos 
Üye 

Yekta Kazancıgil 
Üye 

Kâzım Silivrili 
Üye 

Misbah Ura» 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Selâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10465/11272 

15. VIII. 1951 

Fakir ve muhtacı muavenet bir halde bulun
duğundan dolayı içtimai yardım tertibinden 
yardım fölep eden Mustafa Kama'mn dilekçesi 
okundu. 

Mumaileyhin muhtacı muavenet olduğuna 
göre (50) elli lira miktarında yardım yapılması 
uygun olacağına Daimî Komisyonun 15 Ağus
tos 1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

İ İT; C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 8465/8619 

12 . VII . 1951 

Zührevi Hastalıklar Teşkilâtı Müdürlüğü 
dosya memuru 2376 sicil sayılı Fuat Yağız'in 
uzun müddetten beri kullandığı takma ayağı gay-
rikabili istimal bir hale geldiğinden yeni bir 
ayağın teminine malî vaziyeti müsait bulun
madığı? anlaşılan mumaileyhe belediyece ayak yap
tırılması hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğü 
tezkeresi okundu. 

Mumaileyh tarafından ayak yaptırıldığı tak
dirde belediyece 100 liralık fardım yapılmasına 
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Daimî Komisyonun 11 . VII . 1951 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 
Üye 

Cahit Evrenos 
Üye 

Yekta Kazancıgil 
Üye 

Kâzım Silivrili 

Üye 
Ali ÇekAç 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu ; 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11169 

3 . IX . 1951 

HascM Hastanesi cildiye servisi hasta bakı
cılarında Havva Yılmaz, mezkûr hastaneye mü
racaat eden hastalarla bir anne şefkatiyle meş
gul olduğundan kendisine münasip bir miktar 
para yardımı ile taltif etmek diğer hastabakıeı-
I°?ı da aynı şekilde muamele yapmaya teşvik 
edeceğinden keyfiyet hakkında bir karar alın
ması için Genel Meclis Daimî Komisyon üyele
rinden Salâhattin Genç ile Muzaffer Şahinoğlu 
tarafından verilip komisyonumuza havale olu
nan takrir okundu. 

Hastan'ede çalışan diğer hastabakıcılara bir 
teşvik mahiyetinde olmak üzere hastabakıcı 
Havva Yılmaz'a (50) elli lira muavenette bulu
nulmasına Daimî Komisyonun 29 . VIIİ . 1951 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Celâl îzgi Ali Çekiç 
Üye Üye 

Cahit Evrenos Salâhattin Genç 
Üye Üye 

Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 
Üye Üye 

Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 
Üve 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Oenel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11572 K. 

7 . IX . 1951 

Fatih Kaymakamlık binası karşısında kâin 

Tan Apartmanı zemin katında ikamet etmekte 
olan emekli Doktor Kâmil Keleşoğlu'nun bu 
kerre vukuu vefatiyle zaruret içinde bulunan 
ailesine yardım yapılması hakkındaki Genel 
Meclis Daimî Komisyon üyesinden Salâhattin 
Genç i n teklifi okundu. 

Mezkûr aileye verilmek üzere mutemetleri 
bulunan Rasim Küçük'ün (100) yüz lira mikta
rında içtimai muavenet tertibinden yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 7 . IX . 1951 ta
rihli toplantında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Celâl îzgi Ali Çekiç 
Üye Üye 

Cahit Evrenos Salâhattin Genç 
Üye Üye 

Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 
Üye Üye 

Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6012/6613 

21.V.1951 

Kumkapı Tahsil Şubesi odacısı Pervin Çetin'-
in oğlu Turgut Çetin'in bir ' asker kamyonu 
çarpmasiyle bir bacağını kaybetmiş olmasından 
okula devam sırasında sık sık düşmek tehlike
sine mâruz kaldığı cihetle mumaileyhe 250 iki 
yüz elli lira yardım suretiyle suni bir ayak yap
tırmak imkânının temini istenmiş ve Daimî Ko
misyonun 12 N'isan 1951 tarih ve 4577 sayılı ka
rarında : Bilâhara esas hakkında karar verilmek 
üzere muhtelif firmalardan fiyat tahkikiyle ih
tiyacı en ucuz karşılıyabilecek fiyatın bildiril
mesine lüzum gösterildiğinden piyasada yapılan 
tetkikata göre yaptırılması istenilen suni uzvun 
200 iki yüz lira mukabilinde temin olunabileceği 
anlaşılmış olmakla tutar bedelinin bütçenin 
110 ncu bölümünün sosyal yardım gideri terti
binden mutemede verilecek bu miktar avanstan 
sarfiyat icrası suretiyle pazarlıkla yaptırılması
n a karara bağlanması hakkındaki Hesap İşleri 
Müdürlüğü tezkeresi ve merbutatı mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Kumkapı Tahsil Şubesi odacısı Pervin Çetin'-
in kamyon çarpması neticesi ayağını kaybeden 
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oğlu Turgut Çetin'e 200 iki yüz liralık had dâ
hilinde bir suni ayak yaptırılmasına Daimî Ko
misyonun 15 Mayıs 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Celâl Izgi Ali Çekiç 

Üye Üye 
Cahit Evrenos Salâhattin Genç 

Üye Üye 
Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4577/4835 

14.IV.1951 

iKumkapı 'Tahsil Şubesi Odacısı Pervan Çe
tin'in, istiklâl Lisesine meccani olarak devam 
eden 15 yaşındaki oğlu Turgut 'un % sene ev
vel Şehzadebaşı'nda bir askerî kamyonun çarp-
masiyle bir 'bacağını ikaybetmiş olduğundan 
oıkula devam sırasında sık sı'k düşjmeik -tehlike
sine mâruz "bulunduğu ve 250 liraya yapılması 
müm<kün olan suni ayağı yaptırmaya validesi
nin iktidarı olmadığı cihette suni hir uzva katî 
lüzum olduğu Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Ortopeti Kliniği raporiyle tesbit olunduğundan 
dilek sahihinin bu masrafı ihtiyar etmesine ik
tidarı bulunmadığı cihetle (sosyal yardım gi
deri) tertibinden (250)1 iki yüz elli lira yardım
da bulunularak çocuğa suni ayak yaptırmak 
imkânının temini hususunun karara raptı hak
kındaki Hesap işleri Müdürlüğü teklifi ve ek
leri tetkik edildi. 

Bilâhıara esas hakkında karar verilmek üze
re muhtelif firmalardan fiyat tahkikiyle ihti
yacı en ucuz karşılıyabilecek suni uzuv fiyatı
nın bildirilmesme Daimî Komisyonun 12 Nisan 
1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

Balkan Y. Üye Üye 
Celâl Izgi Ali Çekiç Cahit Evrenos 

Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazancıgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Kâzım Silivrili 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meiclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10250/107Ö8 

13.VHI.195H 

Teknik Üniversite talebeLerinden ilhan 
Alay'in müptelâ olduğu hastalığın yapılan te
davisi hasebiyle malî durumunun müşkülât ar-
zetmesinden dolayı merbut dilekçe ile yardım 
talebeylediğinden 'bütçenin 110 neu sosyal yar
dım gideri 'bölümüne nnevzu tahsisattan yapı
lacak yardımın tâyini haık'knıdaki Hesıap işle
ri Müdürlüğü tezkeresi okundu. 

«Mumaileyhe emsal teşkil etmemıek kaydiyle 
(50)' elli lira yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 10 Ağustos 1951 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl Izgi Ali. Çekiç Cahit Evrenos 

Üye . Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazancıgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Kâzım Silivrili 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
25 .IX . 1951 

Genel Meclisin 22. V I . 1951 tarihli toplantı
sında (Şubat devresinde meclisteki fevkalâde 
mesailerinden dolayı Neşet Tolgay, Huriser öz-
çelik, Galip Özger ve Vahit Utkucu'nun taltif
leri kararlaştırılmış bulunduğundan ve kararın 
getirilmesi için bütçenin 11 nıcd- bölümden iki
şer maaş yardımda bulunulması haikikmda muh
telif imzalı takririn muvafık görülerek gereği
nin yapılması için makama havalesi) kabul bu-
yurulduğu. 

Bahsedilen memurların hastalık ve benzeri 
sebeplerle muavenete muhtaç buluri'duikları göz 
önün© alınarak Genel Meclisiniizhar ettiği te
menni veçhile : sosyal yârdım tertibinden mu
avenet olunması tasvip buyurulduğü takdirde 
bu hususta bir karar ittihaz olunmak üzere ev
rakın Daimî Komisyona havalesi hakkındaki 
hesap işleri müdürlüğünün 6. IX .1951 tarihli 
yazısı ve merbutu 11 dmz&li'takrir okundu. 

Şubat bütçe devresinde' bütçe* müzakeresi es
nasında da aynı memurların fedakârane mesa-
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isi yine Genel Meclisçe takdir •edilerek münha
sıran onlar için bütçede ikramiye tertibi açıl
mak suretiyle 5 000 lira ödenek konmuş ve tas
dik de edilmişti. Ancak mezkûr ikramiyenin 
mesnedi olan kanunun bilâhara ilga edildiği an
laşılması üzerine meclis üyelerinden 11 kişi ta
rafından merbut takrir 'verilerek: ve kendileri
nin muhtelif sıhhi ve içtimai sebeplerle yardı
ma muhtaç olâukl'arı nazarı itibara alınarak 
daha huzurfa çalışmalarını teşvik için sosyal 
yardım tertibinden ikişer maaş nispetinde nak
dî muavenette bulunulmıası istenmiştir. Mecli
sin kabul ettiği bu arzunun yerine getirilmesi 
maksudiyle yapılan bu teklif esas itibariyle ye
rinde ve komisyonumuzca da uygun görülerek 
zabıt ve muamelât müdürü Neşet Tolgay'a 
1 000 lira, zabıt ve muamelât şefi Vahit üt-
kucu'ya 585 lira, memur Huriser özçelik'e 510 
lira ve memur Galip Özger'e de 4Ö0'lira M, ce
man (2 495) iki bin dört yüz doksan beş li
radan ibaret tutar bedelinin tdklif veçhile büt
çenin 110 ncu sosyal yardım maddesinden ken
dilerine tesviyesine Daimî Komisyonun 25 Ey
lül 1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl îzgi Ali Çekiç Cahit Evranos 

Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazaneıgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Kâzrm Sdlivrili 

Üye Üye 
Muzaffer Şahanoğlu MisbaJh Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 25. ̂ J;. 1951 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 

Genel Meclis kararı 

Genel Meclisin Şubat 1951 devresinde mec
listeki fevkalâde mesailerinden dolayı Neşet 
Tol'gay, Huriser özçelik, Galip özger ve Vahit 
Utkueu'nun taltifleri kararlaştırıltoıış bulundu
ğundan bu kararın yerinegetirilmesi için büt
çenin 110 ncu bölümünden 2«>şer maaş yardan
da 'bulunulması hakkındaki muhtelif imzalı 
bağlı takrir Genel Meclisin 22. VI. 1951 tarihli 
toplantısında okunarak 1951 yılı Bütçesi geldi
ğinde tahakkuk ettirilmek üzere takririn ma
kama havales^^ıararMştırılmıştır. 

.1963 O : 1 
T. C. 

istanbul Genel Meclisi 24 . ES . 1951 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 11148/11891 

Hesap İşleri Masraf Şubesi Müdürü Şinasi 
Aygün'ün oğlu âni olarak apandisit arazı ve 
sancılarının müşahede edilmesi üzerine Gümüş
süyü tedavi kliniğinde yapılan ameliyat ile 
on günlük tedavi ücreti tutarı fcıulunan 270 li
ranın Belediye Memur ve Müstahdemleri Ni
zamnamesine göre tediyesine imkân görüleme
diğinden Sosyal Yardımlar giderinden öden
mesi hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü tez
keresi okundu. 

Hastanın Belediye hastanesine meccanen 
yatırılması lâzımgelirken kendi arzusiyle başka 
hastanede ameliyat yaptırıldığına göre tedavi 
ve ameliyat ücretinin ödenemiyeceğine ancak 
bu masrafına bir muavenet olmak üzere kendi
sine içtimai muavenet tertibinden 125 liralık 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 28 Ağus
tos 1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Celâl Îzgi Ali Çekiç 

üye Üye 
Cahit Evrenos Salâhattin Genç 

Üye Üye 
Yekta Kazaneıgil Ziya Köktürk 

Üye Üye 
Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11742/12536 

18.EX.1951 

Orman Müfettişliğinden emekli olup evvelce 
'belediyeye dört hane ve 2 800 cilt kitap ile ay
rıca 6 000 lira miktarında nakden teberruda 
bulunmuş olan Talât'ın bu kere vefatı hasebiy
le cenazesinin Belediyece üçüncü sınıf üzerin
den kaldırılması hakkındaki Yazı1 İşleri Müdür
lüğü tezkeresi okundu. 

Belediyeye yardımlarda bulunduğu bildiri
len müteveffanın cenazesinin ikinci sınıf üzerin
den kaldırılmasına Daimî Komisyonun 17 Ey-
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lûl 1951 tarihli toplantısında karar verildi. 

Balkan Y. Üye Üye 
Celâl îzgi Ali Çekiç Cahit Evrehos 

Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazancrgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Kâzım Silivrili 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoglu Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10975/11471 

24.iVIII.1951 

Eskişehir Erkek 'Sanat Enstitüsü sınıf 5/A 
555 numaralı Emin Yi'ldınım'nı bir aylık sana
toryum tedavi ücreti olan (45) krrk beş lira
nın bütçenin 110 neu sosyıal yardımlar 'gideri 
bölümünden tesviye edilmek üzere karar itti
hazı hakkındaki (Millî Eğitim Müdürlüğü tekli
finin kabulüne Daimî Komisyonun 24 Ağustos 
1991 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Celâl Îzgi Ali Çekiç Cahit Evrenos 

Üye Üye 
Salâhattin Genç Yekta Kazaneıgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Kâzım Silivrili 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoglu Misbah Uras 

T. C. 
tstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7332/7841 

8 . VI . 1951 

Hesap İşleri Kontrolörü Necmettin Sayber'in 
oğlu Nazif Sayber'in Cerrahpaşa Hastanesinde 
yapılan muayenesi sonunda ameliyatına lüzum 
gösterilmiş, birinci cerrahi kliniğine yatırılan 
mumaileyhin ameliyatı icra olunmuş ise de, 
Üniversiteye ait olan bu yataklar için Üniver
site Saymanlık Müdürlüğünce 85 lira ücret ta
lep olunmakta bulunmuştur. 

Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğü
nün 73 ncü maddesine istinaden meceanen teda
vi edilmek üzere hastaneye gönderilen ve acilen 
müdahale ve ameliyat yapılması gereken Nazif 
Sayber'in tedavi gideri olan 85 liranın babası ta
rafından ödenmesi kendisini müşkül duruma so-

1953 O : İ 
kaçağından muvafık görüldüğü bütçenin sosyal 
yardımlar gideri bölümünden tedavi gideri 85 
seksen beş liranın Üniversite Saymanlık Mü
dürlüğüne tediyesini tezekkür ve bir; Jkarara 
raptı hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü tekli
finin kabulüne Daimî Komisyonun 7 . VI . 1951 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Celâl Îzgi Ali Çekiç 
Üye Üye 

Salâhattin Genç Cahit Evrenos 
Üye Üye 

Yekta Kazancıgil Ziya Köktürk 
Üye Üye 

Kâzım Silivrili Muzaffer Şahinoğlu 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 15587/16639 

10 . XII . 1951 

Tahsil Müdürlüğü ceza memuru olup Jdare-
tien Beylerbeyi Tahsil Şubesi tebliğ m*anwlu-
ğunda vazife gören Halil Yıldıran, ilişîk|jPekçe 
ile müracaat ederek karaciğer kist idatiği teş
hisiyle Tıp Fakültesi İkinci Cerrahi Kliniğinde 
yatan ve ameliyatı yapılan kızı Hatay Yıldı
ran'a ameliyatı mütaakıp verilen kan bedeli 
olan 188 lira 80 kuruşun itasını talep eylemiş 
ise de, tedavileri münhasıran Belediye Hastane 
ve tabiplerince yapılan Belediye memur ve 
müstahdemleri ailelerine bu baptaki nizamname 
gereğince tediyat icrasına mesağ olup bunun 
haricinde tediyede bulunulması caiz olmıyacağma, 
ancak adı geçten memurun az maaşlı ve muave
nete muhtaç olması hasebiyle tarafından ödenen 
188 lira 80 kuruşun kendisini zor duruma soka
cağından bu paranın kendisine yardım olarak 
verilmesi tensip olunduğu takdirde bütçenin 
(Sosyal yardımlar) giderinden tesviyesinin te
zekkür ve bir karara raptına dair olan Hesap 
İşleri Müdürlüğü teklifi okundu. 

Müstedinin talep eylediği kan bedenin 
bütçeden ödenmesine mevzuat bakımından im
kân görülememiştir. Kendisinin bu masraf yü
zünden duçar olduğu malî sıkıntı nazarı itibara 
alınarak bütçenin sosyal yardımlar giderinden 
(50) elli lira yardım yapılmasına Daimî Komis-
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yonun 8 Aralık 1951 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. 
Celâl Izgi 
Üye 

Selim Erengil 

1953 O : 1 

Üye 
Seyfettin Göğen 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Cevdet özgür 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 16387 K. 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Mehmet Kuran 

22.XII.1951 

Fakrühal kâğırı ilişik ve tüberkiloz hastalığı
na müptelâ sabık itfaiye şoförlerinden Ziya Ak-
güngör'e 100 liralık yardım yapılması hakkında
ki Daimî Komisyon üyelerinden Ziya Köktürk'ün 
21 . XI I . 1951 tarihli teklifinin kabulüne Daimî 
Komisyonun 22 Aralık 1951 tarihli toplantısın
da karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Selim Erengil 

Üye 
Seyfettin Göğen 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Cevdet ö 

Üye 
Ali Çekiç 
Üye . . . 

Salâhattin Genç 
' Ü y e ' • • • 

Yekta Kazancıgil 
Üye •: ' 

Mehmet Kuran 

2gür 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyon 
Sayı : 153*89/16284 

10 . XII . 1951 

Sarıyer Tahsil Şubesi İcra Memuru Ziya 
Bayraktaroğlu'nun eşi Gureba Hastanesinde 
müdahaleli doğum yaptığı ve ücretli kısımda 
yattığı cihetle tahakkuk eden 92 lira yatak ve 
tedavi bedeli mumaileyh tarafından ödenip bu 
kere iade edilmesi talep edilmekte ise de, Bele
diye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesinin 
73 ncü maddesine göre talep edilen ücretin öden
mesine imkân olmadığından bütçenin 110 ncu 
(Sosyal yardım gideri) bölümünden bir miktar 
yardım yapılmasının karara raptı hakkındaki 
Hesap İşleri Müdürlüğü tezkeresi okunup in
celendi. 

Belediye hastanelerinde ücretsiz tedavi müm
kün olduğundan yaptığı masrafın ödenmesine 
Jmkân olmadığına, ancak bütçenin 110 ncu 
(Sosyal yardım gideri) bölümüne konulan öde
nekten (50) elli liralık bir yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 4 Aralık 1951 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl îzgi 

Üye 
Selim Erengil 

Üyo 
Seyfettin Göğen 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Cevdet özgür 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Salâhattin Genç 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Mehet Kuran 
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1952 yılına ait 

Yapılan 
yardım 
miktarı 
Lira K. 

75 
75 
75 

150 
150 
150 
75 
75 

150 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

150 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 35 

150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 

100 
100 
100 
100 
40 

150 

Adı, soyadı 

Bahattin Göksay 
Ali Görgüç 
Osman Brsuııdan 
Fahri Soner 
Salih Baeadîk 
Mehmet Taşkan 
Satılmış Şaka 
ismail Yılaz 
Mehmet Göksan 
Süleyman Burba 
İrfan Metinsoy 
Mehmet Emin 
Mehmet Sıkılı 
Sefer Der 
Şükrü Semrelli 
Mehmet Şakir 
Zühtü Seyhap 
Mehmet Yetiş 
Kâmile Bilekli 
İsmail Hakkı Somer 
Ömer özbaşaran 
Betül Gümüşayda 
Danış Turanlı 
Galip özgen 
Zeki Civelel 
Şükrü Aksoy 
Bedia Çamlıbel 
İbrahim Supçin 
Mehveş Erkan 
Halit Özkan 
Basri Çamlılar 
Rauf Soğuan 
Mustafa Kılıç 
Kemal Kavdağıl 
Ahmet Arselan 
Enver Karhan 
Mustafa önder 
Zahide liman 
Hüsnü öden 
Ali Görgüç 
Nuri Nurhan (1955) 

A d r e s i 

Belediye Ser hademesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademesi 
» 

Şoföri 
» 
» 

Hademe Sakar 
» 

Şoför 
Hademe 
Santral Memuru 

» » 
Kapıcı 
Asonsör 
Gece bekçisi 
Hademe 
Santral memuru 
Makam şoförü 

Beşiktaş Yıldız Posta Cad. Samakaf sokak 57/3 
Vefa bozacısı karşısında No. 37. 
Beyoğlu Kalyoncu Cad. 
Zabıt ve muamelât daktilosu 
Fmdıkl lı Setüstü No. 47. 
Zabıt ve Muamelât Müdürü ' 
Daimî komisyon denetçisi 
Üsküdar Tahsil Şubesi Memuru 
Beşiktaş Vişnezade m eh. Şahit Mehmet çıkmazı No. 
Taksim Turan Cad. Aşıklar sok. No. 40. 
Fatih Çırçır Cad. No. 36. 
Erenköy Göztepe İstasyon Cad. 71/1 
Fatih Kara gümrük Keçeci meydanı 
Göztep< B Rıdvanpaşa Cad. 25 
Elâzığ Kültür mah. No. 89. 
Zabıt ve muamelât memuru 
Sirkeci 
Masraf 

İstasyon otelinde 
memuru 

Yenikapı karar boyacılar 
Beşiktaş Tananboyu Köprü Sokak No. 10 
Çengelköy Kuleli Hasanpaşa No. 24 
Zabıt Muamelât odacısı 
İtfaiye Beyazit kulesi nöbetçisi 

1 

6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
7. 
7. 

* 7. 
25. 
25. 
25. 
25 . 
25. 
26. 
26. 
26. 
28. 

ıo!. 
15. 
16. 
16. 
16. 
1.6. 
16. 
18; 

3. 24. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
30. 
2 . 
3 . 
5 . 
5 . 

14. 
15. 
13. 
19. 

Tarihi 

, 3 
3 
3 
3 

. 3 
, 3 

3 
. 3 

3 
o , o 
3 
3 
3 
3 
3 
o o 
3 
3 

' ( 4 ' 

4 
v4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 , 

.1952 

.1952 

.1952 

.1952 

. 1952 

.1952 

.1952 

. 1952 
.1952 
.1952 
.1953 
.1953 
.1953 
.1953 
. 1953 
. 1953 
.1953 
.1953 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
. 1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
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Yapılan 
yardım 
miktarı 
Lira K. 

50 
250 
500 
50 

150 
200 
100 
50 

250 
200 

4000 
100 
150 
100 
100 
100 
300 

50 
100 
300 
100 
100 

50 
68 50 

150 
100 
100 
100 
250 
100 
120 
183 
100 

4200 
100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 

Adı, soyadı 

Şefik Karakaş 
Necmeddin Arbatlı 
Kâmile Bilekli 
Arslan Ataman 
Abdul Iskapan 
Galip Yüksek 
Şerife Çileçekme 
Hâdiye Yener 
Zeynep Çevik 
Sadi Kümdür 
Ahmet Çakırbay 
Fevzi Begüncan 
Fettiye Sabahattin 
Mehmet Göksu 
Mehmet Taşkın 
Fahri Samer 
tbrahim Aslan 
Mehmet Ali Olgunçelik 
Hüsamettin Ülker 
Fazıl Akdağ 
Rabia Gürbek 
Delâl Arpalı 
Muzaffer Güler 
Halit Albudak 
Hatice Zezgin 
Dildar Danış 
Mustafa Kipman 
Hüseyin Saatçi 
Nurettin Keser 
Mustafa Kocamanoğlu 
Niyazi Küçükdalgıç 
İbrahim Güllüce 
Ayhan Yılgör 
Sedat Ergene 
Hatice Taner 
Süleyman Banbar 
Ali Görgüç 
İsmail Yıldız 
Osman Ersundu 
Rasim Küçüksün 
Satılmış Şeker 
Mehmet Salim 

A d r ı e s i 

Küçükpazar dolap sokak No. 20 
Zabıt ve muamelât Md. vekili 
Beşiktaş Yıldız Posta cad. Samakof S. 57/3 
Fatih Medresesi Talebe Yurdu 
Çatalca Çöplüce Köyü 
Şile Kabaköy 
Teşvikiye Büyük çiftlik S. 18/5 
Eyüp Eski yeni kırk merdiven cad. 37 
Edirnekapı Kule yolu No. 39 
Kumkapı Mimar Hayreddiri Sinekli medrese No. 4 
Beyoğlu Kamahatun M. Kılıçaslan S. 16 
Taksim Tahakkuk Ş. memuru 
Çengelköy Havuzbaşı Çatal tepe No. 2 
Makam Şoförü 
Fatih Çarşamba Silistire No. 22 
Makam şoförü 
Vilâyet maiyet komiseri 
Kadıköy Yeldeğirmen Rıhtım S. 97 
Beykoz İshakağa cad. 68 
Daimî komisyon hesap denetçisi 
Beşiktaş Nuralev S. 39 
Bebek Yoğurtçu Zülfü S. No. 28 
Kadıköy Osmanağa mah. Kuşdili S. 183 
Paşabahçe Köyünde 
Eyüp Zeli Mehmetpaşa cami 27 No. 
Pangaltı Dolapdere 
Daimî encümen kâtibi 
Gedikpaşa Bahçeli kahve S. 9 No. 
Alemdar Cankurtaran mah. Şadırvan S. 61 

y> » » » S. 33 
Ahırkapı İskele cad. SıraeVİer 40 No. 
Muvazene şubesi memuru 
Beyoğlu Tahsil Ş. Tebliğ Memur Vekili 
Kadıköy Mühürdar Cad. Yaverbey So. No. 3. 
Bakırköy Erenler Köyü 
Merkez Odacısı 

» » 
» » 
» » 

Kızritoprak Kayışdağ Cad 75 No. 
M e r t a odacısı 
Köy Bürosu odacısr 

Tarihi 

19. 6 
2 1 . 6 
27. 6 

2 . 7 
3 . 7 
4 . 7 
4 . 7 

13. 8 
13. 8 
14. 8 
20. 8 
20. 8 
22. 8 
29. 8 
29. 8 

4 . 9 
6. 9 

11 . 9 
11 . 9 

2 .10 
10.10 
14.10 
22.10 
24.10 
27.10 
11.11 
12.11 
15.11 
17.11 
17 .11 . 
17 .11 , 
17.11 
19 . 1 1 . 
2 0 . 1 1 . 
2 5 . 1 1 . 
5 . 1 2 . 
5 .12 . 
5 .12 . 
5 . 1 2 . 
5 . 1 2 . 
5 . 1 2 . 

10 .12 . 

.1952 

.1952 

.1953 

.1952 

. 1952 

. 1952 
. 1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
.1952 
. 1952 
. 1952 
.1952 
. 1952 
. 1952 
. 1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
. 1952 
. 1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
.1952 
,1952 
.1952 
1952 
1952 

4952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
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Yapılan 
yardım 
miktarı 
Lira K. 

100 
75 
75 
75 
75 
75 
7ö 
75 
50 
?p 
50 

100 
50 

100 
100 
100 
100 
50 

300 
100 
250 
100 
100 
50 
50 

200 
100 
'500 
150 
100 
100 
150 
300 

50 

I 

Adı, soyadı 

Ziya Vehbi Altürk 
Kâmile Güllüce 
Muzaffer Kaptanoglu 
Sudi Seçil 
Cevdet Bekçe 
Şevket Sipahi 
Şevki Kaymak 
Eşref înal 
Bahaddin Yüksel 
Sefer Dere 
Bedia Ataya 
Sadettin Saray 
Nezihe Saatçi 
Zeki Bayar 
Darüşşafaka Ceemiyetûu 
Hatice Tan 
Ayşe tbiş Oğ. 
Nurettin Ayan Oğ. 
Nizameddin Arbatiı 
Hasan Aftıntoprak 
Sami Bağlı Oğ. 
Yusuf Ergun 
Balbia Taşkan 
Osman Şahin 
Hüseyin Şenkal 

, 

A d r e s i 

Koy Bürosu Şefi 
Hesap İşleri Mahzeni Evrak Memuru 
Tahsil Müdürlüğü Kâtibi , 
Kıymetli evrak Datmga Memuru 
Tahsil Müdürlüğü Memuru 

» » » 
Kıymetli Evrak Odacısı 

» > » 
Merkez başhademesi 
Merkez Asansörcüsü 
Beşiktaş Vişnezade Mah. Kakmalıkapı No. 6. 
Eminönü Emniyet Amirliğinde 1'559 Yaka No. 
Vefa Âdilpaşa So. 9 No. 
Kdrmasti Mah. Mıhçılar Cad. 68. No. 

) 
Bakırköy Erenler Köy 28 No. 
Aksaray Horhor Cad. Çmkıraklı Bostan S. No. 10 
Darülaceze Muhasebecisi 
Levazım Müdürü 
Edirnekapı Haticesuitan Safalıçeşme 
Şehir Tiyatrosunda Memur 
Beykoz Kazası Bostancı Köy 
Fatih Çarşamba Silistire So. 22 No. 
Levazım Müdürlüğü Odacısı 
Levazım Müdürlüğü Şoförü 

Demokrat Parti Kadıköy îlce tdare Kurulu Başkanlığı 
Hüseyin özyurttaş 
Gazeteciler Cemiyetine 
Atiye örgüt 
Sabri Köylü 
Bahaddin Goksal 

Zeytinlburnu Gecekondu 50. No. S. 7/1 
İstanbul 
Etyemez Sakine So. 49 No. 
Şişli Bilezikli So. 46/1 No. 
Serhademe 

Karakedi Gazeteci Sahibi Ömer özlturan 
Hüseyin özköse 
Remziye Başaran 

Beyoğlu Tahsil Ş. Asker ailesi Kâtibi 
Malkara Dereköy 

Tarihi 

10.12.1952 
11.13.1952 
11.12.1962 
12.12.1952 
12 .12 .1952 
12 .12 .1952 
12.12.1952 
12 .12 .1952 
24 .12 .1952 
24 .12 .1952 
10. 1 .1953 
13 . 1 .1953 
16 . 1 .1953 
16 . 1 .1953 
19 . 1 .1953 
22 . 1 .1953 
26 . 1 .1953 
27 . 1 .1953 
28 . 1 .1953 
3?: 2 .1953 

'•«'"İ 2 .1953 
3 . 2 .1953 

10 . 2 .1953 
13 . 2 .1953 
13 . 2 .1953 
11. 2 .1953 
16. 2 .1953 
17. 2 .1953 
18. 2 .1953 
19 . 2 .1953 
25 . 2 .1953 
27 . 2 .1953 
27. 2 .1953 
28. 1 .1953 

21461*85 1952 sarfiyat yekunu 
r-TT .'.İ— 
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T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 5.1TI.1952 
Daimî Komisyonu 

Say : 3479 

Oere'k Daimî 'Komisyon toplantılarının geç 
vakitlere kadar devam etmesi, gerekse bütçe 
devresi meclis (toplantılarının gecelere de teşmili | 
dolayi'siyle geç vakitlere kadar vazife başında 
kalmakta olan Meclis ve Daimî Komisyon oda
cıları ıSatılmış, Osman, ismail ve Ali ile servis 
kamyonetleri şoförleri Mehmet, Fahri, diğer 
Mehmet ile Salih'e ihtiyar lettikleri yemek ve 
sair masraflarını karşılamaya nredar .olmak üze
re şoförlere 150 şer, odacılara 75 <şer lira yar
dım yapılması hakkında üyeler tarafından ya
pılan teklif üzerine gereği .düşünüldü. 

Aynı vaziyette çalışan serhademe Bahattin'-
in de ilâvesiyle takrirde isimleri yazılı dört şo
för ve beş odacıya takrirde yazıldığı üzere şo
förlere 150 şer, odacılara. 75 er lira içtimai mu
avenet tertibimden! yardım yiapılmaısaina Dadlmî Ko
misyonun 5 Mart 1952 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah A'ker ıSuat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Sabri Taçkm 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4225/K. 

Gerek Daimî Komisyon toplantılarınım geç 
vakte kadar devam etmesi, gerekse bütçe dev
resi Meclis toplantılarının gecelere de teşmili 
dolayısiyle geç vaiktlere -kadar vazife başında 
kalmakta olan santral memuru, irfan, Ahmet, 
Zühtü, kapıcı Mehmet, asansörcü Sefer, odacı 
Mahmut, odacı 'Süleyman, gece bekçisi Şükrü'ye 
ihtiyar ettikleri yemek ve sair masrafları karşı
lamaya medar olmak üzere (50) ellişer lira yar
dım yapılması hakkında üyeler tarafından vâki 
teklif okundu. 

'Santral memuru irfan, Ahmet, Zühtü, kapıcı j 
Mehmet, asansörcü Sefer, iodacı Mahmut, odacı 
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Süleyman ve gece bekçisi Şükrü'ye teklif veç-
•hile ('50) ellişer lira içtimai muavenet tertibin
den yardım yaplımasına iDaimî Komisyonun 24 
Mart 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Üye Üye 
Necati Çiller Abdulla'h Aker Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Sabri Taşkın 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
istanbul Genel Meelisd 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4259 K./238 

27 . I I I . 1952 

Vali ve Belediye Başkanına ait resmî servis 
otomobili şöfürü olan M-ehmet Yetiş'in vazife 
icabı olarak mesai saati ile mukayyet olmıya-
rak gece ve .gündüz makam 'emrinde çalışmak
ta olması hasebiyle mecbur olduğu zaruri mas
raflarını karşılamak üzere içtimai muavenet 
tertibinden 150 liralık yardım yapılması hak
kındaki Daimî Komisyon üyelerinden Niyazi 
Türkay ve Muzaffer Şahinoğlu'nun teklifli 
okundu. 

Vali vo Belediye Başkanının rükûbuna tah
sis edilen otomobil şoförü M'e'nanet Yetiş'e tak
rirdeki esbabı mucibeye binaen içtimai ımuave-
net tertibinden (150) yüz <elld lira yardrm ya
pılmasına Daimî Komisyonun 25 Mart 1952 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Baçkan Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker ıSuat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Sabri Taşkın 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4786/6354 

9. IV . 1952 

Beşiktaş Yıldız Posta Caddesi Samakof So
kak 3/57 numarada mukim Kamile Bilekli ta
rafından verilen ve Belediye Muvazene Müdür-
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lüğünde şef iken vazife başında ölen kocası Sa-
lâhattdn Bilekli'nin emekli müddetini doldur
madan vefatı dolayısiyle kendisine maaş tahsis 
ve tazminat verilımediğinden iki yavrusiyle yal
nız ve himayesiz kaldığından bahsil'e belediyece 
yardım yapılması hakkındaki dilekçeısd okundu. 

Belediyede uzun müddet sebkeden ve fakat 
emefkliMk müddetini ikmal etmeden vefat ©den 
Salâhattin'in zaruret içinde bulunan ailesine bir 
defaya maksur bir yardımı olmak üzere beş yüz 
liranın dçtimai muavenet 'tertibinden ödenme
sine Daimî Komisyonun 7 . IV . 1952 günlü top
lantısında karar verildi. 

Balkan Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Sabri Taşkın 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 5101 

12 . IV . 1952 

Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü Hesap De
netçilerinden Zeki Civelek, Daniş Turanlı ile 
Hesap İşleri Müdürlüğü Merkez Mutemedi 
İsmail Hakkı Somer'in ve Zabıt ve Muamelât 
Müdürlüğü memurlarından Galip özger, Ömer 
özbaşaran ve daktilo Betül Gümüşayak'm an
neleri vefat etmek kendileri hastalık geçirmek 
ve bu gibi muhtelif ve mühim sebeplerle bü
yük bir zaruret içerisine .düştükleri ve bu me
murların cidden çalışkan ve mesai saatleriyle 
mukayyet olmıyarak fedakârane çalışan ele
manlar olmasına binaen kendilerine, düştük
leri muhtacı muavenet vaziyetleri nazarı itiba
ra alınarak içtimai muavenet tertibinden yüzer 
lilra yardımda bulunması hakkında üyeden 
Muzaffer Şahinoğlu ve Cahit Ceran tarafından 
verilen bağlı takrir okundu ve icabı düşünüldü. 

Takrirde yazılı, esbabı mucibeye binaen, 
Zailat ve Muamelât. Müdürlüğü., denetçilerinde 
Zeki Civelek ve Daniş Turanlı, ile Hesap İşleri 
Müdürlüğü merkez mutemedi İsmail Hakkı 
Somer ve Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü me-
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murlarmdan Galip özger, Ömer özbaşaran ve 
daktilo Betül Gümüşayak'a yüzer lira içtimai 
muavenet tertibinden yardım yapılmasına Da
imî Komisyonun 12 Nisan 1952 tarihli toplantı
sında karar verildi. 

Başkan Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suad Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Sabri Taşkın Niyazi Türkay 

Üy« 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4584/5744 

11 . IV . 1952 

Belediyemiz Seyrüsefer Saymanhık Tahsil 
Memuru muavini olup ddareten Üsküdar Tahsil 
Şubesinde vazife 'gören Şükrü Aksoy tarafın
dan verilen ilişik dilekçede: Yapı ve kalfa oku
lu son sınıf talebesi olan oğlunun hastalığı do
layısiyle Valdebağı Prevantoryum - Sanatoryu
munda tedavi altında bulunduğu ilişik reçete
lerde yazılı ilâçların da hastaya tatbikmda tıb
bi lüzum görülerek hastanede bulunmıyan bu 
ilâçları kendisinin '50 lira 35 kuruş mukabilin
de ve muhtelif tarihlerde hariçten temdn etmiş 
olduğunu ve bu masrafların ihtiyarı ile müş
kül bir vaziyete düştüğünü beyanla, (ilâç 'bedel
leri karşılığı mebaliğin kendisine yardımı ola
rak verilmesini talep etmekte dse de belediye 
Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesinin 73 
neü maddesi 'hükümleri muvacehesinde Şükrü 
Aksoy'un rüştünü ikmal etmiş bulunan oğlu
nun ilâç 'bedellerinin kendisine ödenmesd mev
zuata uygun 'görülmemekle beraber «di geçen 
memurun az maaşlı olması ve oğlunun tedavisi 
zımnında zaruri olarak bu masrafları ihtiyar 
etmiş bulunması dolayısiyle 50 lira 35 kuruşa 
baliğ olan ilâç bedelinin bütçendn (sosyal yar
dım gideri) bölümünden mumaileyhe bir yar
dım rolarak ödenmesi temsip buyurulduğu tak
dirde keyfiyetin bir ikarara bağlanması hakkın
daki hesap işleri müdürlüğü tefclüfi okundu. 
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İçtimai muavenet tertibinden elli lira otuz 

beş 'kuruşun mumaileyhe tediyesine -Daimî 'Ko
misyonun 2 Nisan 1992 tarihli toplantısında 
İkarar yerildi. 

Başkan Üye Üye 
Necati Çille Abdullah Aker Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 5614 

Abdullah Dirik 
Üye 

Sabri Taşkın 
Üye 

Naşit Ülgen 

29 . IV . 1952 

Daimî komisyonun hemen her gün saat 7 - 8 e 
kadar devam eden mesaisinde çalışmakta olan 
kalem memurlarından İbrahim Supçun, Rauf Sağ-
nak, Basri Çamlılar, Kemal Kandoğlu, Halit Öz
kan ile daktilo Mehveş Derkan'm, akşam yemek
lerini ceplerinden para sarfı suretiyle yedikleri 
anlaşıldığından bu külfetlerine mukabil bütçenin 
sosyal yardım tertibinden adı geçen memurlara 
yüzer lira yardım yapılması hakkındaki üyeden 
Muzaffer Şahinoğlu, Sabri Taşkın ve Abdullah 
Aker imzalı 28 . IV . 1952 günlü takrir okunup 
incelendi. 

Daimî komisyonun hemen her gün saat 19 -
20 ye kadar devam etmekte olan mesailerine iş
tirak etmek suretiyle akşam yemekleri için cep
lerinden para sarfına mecbur olan memurlardan 
İbrahim Supçun, Rauf Sağnak, Basri Çamlılar, 
Kemal Kandoğlu, Halit Özkan ile Mehveş Der-
kan'a bütçenin sosyal yardım bölümünden yü
zer lira yardım yapılmasına daimî komisyonun 
28 Nisan 1952 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan 
Necati Çiller 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Abdullah Dirik 
Üye Üye 

Üye 
Abdullah Aker 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Sabri Taşkın * Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

,1968 0 : 1 
T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 5527/7528 

Halk otobüslerinde belediye hesabına kon
trolör olarak çalışmakta iken iki ay evvel has
talanmış olan eşi Alâeddin Çmarlıbel yattığı 
işçi sigortaları hastanesince taburcu edilmiş ve 
iki ay müddetle evde tedavisine lüzumu tıbbi gös
terilmiştir. Tedavisinde kullanılmak üzere alı
nacak ilâçların pek pahalı olması ana, baba ve 
çocuklarının iaşesinin de inzimamı muvacehe
sinde malî morluklar içinde kıvrandıkları cihetle 
âcil yardım yapılması hakkındaki Bedia Çmar
lıbel tarafından verilen dilekçe okundu. 

Otobüs Kontrolörü Alâeddin Çınarlıbel hasta
lığı ve ailevi durumu itibariyle fakir hali göz 
önünde tutularak bütçenin sosyal yardım terti
binden yüz elli lira miktarında yardım yapılma
sına daimî komisyonun 24 Nisan 1952 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
Üye Üye Üye 

Sabri Taşkın Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 5615/7550 

29 . IV . 1952 

Elâzığ'ın Kültür mahallesinde 89 numarada 
otururken ailesi Ve çocuğunun tedavisi için bu
raya gelen ve günlerce doktorlar peşinde koşa
rak en sonunda ailesi Alî'ye Kılıç 'ı Haydarpaşa 
İntaniye Hastanesine, oğlu Ahmet Kılıç'ı pre
vantoryuma yatırdığından ve beş çocuğu da 
memleketinde sahipsiz ve kimsesiz kaldığından 
aile ve çocuklarına lâzım olan paradan başka 
kendisinin de yardıma muhtaç bir durumda ol
duğundan hayatını ancak 150 lira kadar bir 
para ile kurtaracağından bahsile bu miktar yar
dım dileğinde bulunan Mustafa Kılıç'm bu hali 
cidden acıklı görülmüş olduğundan tensip buy-
rulduğu takdirde bir miktar yardım yapılması 
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T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
•Sayı: 

6.V.1952 

(Belediye Hesap işleri Masraf Şubesi mamur
larımdan. Enver Karahan'ın evine hırsız girmesi 
dolayısiyle vâki zararının nispeten tahfifi için 
yaptığı müracaat komisyonca reddedilmiş ise* 
de, bu kere yapılan tetkikata nazaran muma
ileyhin hakikaten yardıma 'Muhtaç bir ht$s* s i 
diği görülmüş ve kendisi de ayrıca zararKftin tesi 
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hakkındaki yazı işleri müdürlüğü tezkeresi 
okundu. 

Yardıma muhtaç olduğu bildirilen Mustafa 
Kılıç'a sosyal yardım tertibinden (100) yüz lira 
yardım yapılmasına daimî komisyon 28 Nisan 
1952 tarihli toplantısında karar ve'rildi. 

Başkan Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahînoğlu 

Üye Üye Üye 
Sabrı Taşkın Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. G. 
istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 5M4/8270 

Fakir ve muhtaç bir halde bulunan Ahmet 
Arslan'a sosyal yardım faslından 50 lira yar
dım yapılması hakkındaki daimî komisyon üye
lerinden Niyazi Türkay ile Abdullah Aker tara
fından verilen takrir okundu. 

Fakir ve muhtacı muavenet bir durumda ol
duğu anlaşılan Ahmet Arslan'a sosyal yardım 
faslından teklif veçhile 50 lira yardımda bulu
nulmasına daimî komisyonun 3 Mayıs 1952 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan üye 
Necati Çiller AbdnNnh Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üve Üve 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
Üye Üye Üve 

Sabri Taşkın Niyazi Türkay Naşit Ülgen 
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biti için Bucak Müdürlüğünden vesika temin 
etmiş bulunduğundan Belediye Görevlileri Yar
dımlaşma Derneğinden bir muavenet temin edi
linceye kadar Enver Karahan'a tensip buyuru-
laaak bir miktar yardım yapılması hakkındaki 
Genel Meclis Daimî Komisyon üyelerinden Ca
hit Ceran ile Abdullah 'Dirik taraflarından ve 
rilen 3 Mayıs 1952 tarihli takrir okundu. 

(Mumaileyhin durumu göz önüne alınarak 
sosyal yardım tertibinden (100)ı yüz lira mik
tarında yardım yapılmasına Daimî K. misyonun 
3 Mayıs 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Aslı gibidir. 
Resmî mühür ve imza 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7395 

Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü odacıların
dan Ali Görgüç'ün eşinin vazıhamil ötmek üze
re bulunduğu haber alındığından doğum mas
raflarını karşılamak üzere mumaileyhe sosyal 
yardum tertibinden (40) lira yardım, yapılma
sı hakkındaki, üyeden Naşit Ülgen ve Niyazi 
Türkay'in teklifi okundu. 

Doğum masraflarını karşılamak üzene sosyal 
yardım tertibinden (40) kırk lira yardım yapıl
masına Daimî Komisyonun 12 Haziran 1952 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker iSuat Bedük 

Üye " 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Sabri Taşkın 

Üye 
Naşit Ülgen 

Daimî Komisyonun hemen her gün saat 7-8 e 
kadar devam eden mesaisinde çalışmakta olan 
kalem memurlarından Hüsnü öden, Mustafa 
önder ile daktilo Zahide îlnem 'in akşam yemek
lerini ceplerinden para sarfı suretiyîee yedik
leri anlaşıldığından bu külfetlerine mukabil 
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bütçenin sosyal yardım tertibinden adı geçen 
memurlara yüzer lira yardım yapılması halkkııı-
daki üyeden Naşit Ülgeri, Niyazi Türk ay, Suat 
Bedük imzadı 12 . V. 1952 günlü takrir okunup 
incelendi. 

Daimî (Komisyon hemen her gün saat 19-20 
ye kadar devam etmekte olan mesailerine işti
rak etımek suretiyle akşam yemekleri için cep
lerinden para sarfına mecbur olan memurlar
dan Hüsnü öden, Mustafa Önder, Zahide îh 
nem'e bütçenin sosyal yardım bölümünden yü-
zıer lira yardım yapılmasına Daimî (Komisyo
nun 12 . V . 1952 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker (Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit öeran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Okunamad Sabrı Taşkın 

Üye Üye 
Niyazi Tiirkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 6914/9541 

İtfaiye Teşkilâtının Bayızıt Kulesi nöbetçile
rinden 195 sicil sayılı Nuri Nurhan'ın 6 çocuğu 
ve eşi ile ikamet etmekte olduğu Üsküdar'daki 
gecekondu evinde bu kere aynı kule nöbetçile
rinden bulunan kardeşi olan 37 sicil sayılı Rasim 
Çakaralmaz'm vef atiyle bakmak mecburiyetinde 
kaldığı eşi ve beş çocuğiyle ceman 13 nüfus ile 
perişan bir vaziyette bulunduğundan mumailey
he sosyal yardım tertibinden yardım yapılması 
hakkındaki İtfaiye Müdürlüğü tezkeresi 
okundu. 

Bir defaya mahsus olmak üzere sosyal yar
dım tertibinden 150 lira yardım yapılmasına Da
imî Komisyonun 30 . V . 1952 tarihli toplantı
sında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Geran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
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Üye Üye 

Sabri Taşkın Niyazi Türkay 
Üye 

Naşit Ülgen 

T, C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7388/Ka. 

Cerrahpaşa Hastanesinden almış olduğu re
çetesini fakirliği dolayısiyle yaptıramıyan ve 
sosyal yardım tertibinden reçetedeki ilâçlarını 
almak istiyen Günsev Karakoç'un reçete bedeli 
olan 50 lira kıymetinde olduğu piyasadaki ec
zanelerden öğrenilmiş bulunan ilâçların sosyal 
yardım tertibinden ödenecek para ile almasına 
dair Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü teklifi 
okundu. 

Fakir olduğu ilişik mahalle muhtarlığının 
raporundan anlaşılan Şefik Karakoş'uıı 10 ya
şındaki kızı Günsev Karakoç'a tatbik edilecek 
ilâcın bedeli bulunan 50 liranın bütçenin sosyal 
yardım tertibine mevzu ödenekten ödenmesine 
Daimî Komisyonun 18 . VI . 1952 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Geran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Sabri Taşkın Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7440 

21 . VI . 1952 

Komisyonun bugünkü muvaffakiyeti duru
munda büyük hizmet eden ve metotlu çalışma-
siyle komisyonun faaliyetinde histsesi bulunan 
Zabıt ve Muavenet Müdürvekili Necmettin Ar-
batlı'ya bir maaşı nispetinde yardımda bulu
nulması hakkındaki üyeden Cahit Geran ve Su
at Bedük tarafından verilen takrir okundu. 

Teklif veçhile Zabıt ve Muamelât Müdürve
kili Necmeddin Arbatlı'yı sosyal yardım terti-
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binden bir maaş nispetinde yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 21 . Vjl. 1952 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Geran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Sabri Taşkın Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 952/147 

23.VI.1952 

Genel Meclis Kararı 
Emeklilerle muhtaç bulunan ailelerine ve bu 

meyanda Salâhattin Bilekli 'nin ailesine yârdım 
yapılması hakkındaki makamın teklifi incelene
rek, 

Hesap İşleri Müdürlüğü Masraf Şubesi Mü
dür muavini 'iken yaş haddi dolayısiyle emekliye 
ayrılmış bulunan Ahmet Çakırbey'e yardım ya
pılması hususundaki teklif Genel Meclisin 
1 . II . 1952 tarihli toplantısında okunduğu sı
rada emekli hakkını kazanmış il ve belediye me-
murlariyle vefat edenlerden malî sıkıntıya düş
müş bulunan ailelerine de bir yardım yapılması 
düşünülmesi üzerine makam tarafından bu hu
sus nazarı dikkate • alınarak alâkadar dairelere 
lâzımgelen talimat verilmiş ve Zatişleri Müdür
lüğünün 11 . IIT . 1952 tarih ve 2749 ve 5/510 
sayılı yazılarına göre belediye emeklilerinden 
iken vefat eden Salâhattin Bilekli'nin ailesinden 
başka hiçbir kimsenin kendilerine yardım yapıl
ması talebiyle müracaatta bulunmadığı, esasen 
1500 küsur özel idare ve belediye emeklilerinden 
kimlerin yardıma muhtaç bulunduklarının tesbi-
tine imkân olmadığı gibi, adreslerine tebligat ya
pıldığı takdirde bunlardan büyük bir çoğunlti-
ğun yardım isteğinde bulunacağı, bunun da malî 
'imkânsızlıklar dolayısiyle karşılanamıyaeağı mik 
'talâa edildiği gibi yardımları n-fecak istisnai ah
vale münhasır olması icabedeceği cihetle sonu 
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gelmiyen bir çığır açmaya vesile olacak bu şe
kilde bir yardımın yapılması muvafık bulunma
dığına" dair Bütçe ve Kavanin Komisyonunun 
tasdikli örneği bağlı tutanağı Genel Meclisin 
20 .VI . 1952 tarihli toplantısında okunarak ce
reyan eden müzakere neticesinde Salâhattin Bi
lekli'nin ailesine evvelce Daimî Komisyonca 500 
lira yardım yapıldığı nazarı dikkate alınarak 
bu miktarın 1000 liraya çıkanlmasısîçin 500 lira 
daha yardımda bulunulmasına karar verilmiştir. 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7600 K. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tale
besinden bulunan Arslan Ataman'm muhtacı 
muavenet br halde bulunduğu anlaşıldığından 
nıumaleiyhe 50 lira miktarında bir yardım ya
pılması hakkındaki Daimî Komisyon üyelerin
den Muzaffer Şahinoğlu ve Cahit Ceran'ın tak
riri okundu. 

Mumaileyhin muavenete muhtaç bulunduğu 
bildirildiğine göre sosyal yardım tertibinden 50 
lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 
1 . VII . 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker Suat Bedük 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik M. Şahinoğlu 

Üye Üye Üye 
Sabri Taşkttı Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daifâ^Komisyonu 
Sayfc: 7661/Ka. 

2 . VII . 1952 

Çataica'nm Çöplüce Köyü sakinlerinden 
Apdüloğlu. Nuri îşkapan'ın Rumelihisarı Kemik 
Sanatoryumunda yapılan teşhisinde mal de 
pof t hastalığına müptelâ olduğu ve tedavisi için 
gereken ilâçlar bedelinin de 150 lira tuttuğu an
laşıldığından mumaileyhin malî.vaziyeti bu ilâç
ları temine müsait olmadığından babası Ab-
dül îşkapan'a; 150 liralık sosyal yardımda bu
lunulmasının uygun olacağı hakkındaki Genel 
Meclis Daimî Komisyon üyelerinden Cahit Ce-
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ran ve Niyazi Türkay'm takriri okunar^ aynşn 
kabulüne Daimî Komisyonun 2 . VII . 1952 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y* Üye Üye 
Necati Çiller Abdullah Aker Suat Bedük 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik M. Şahinoğlu 

Üye Üye Üye 
Sabri Taşkın Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7680 K. 

Şile'nin Kabakoz Köyünden Mehmetoğlu 
Galib Yüksek, attan düşerek ayağı kırıldığı 
ve hastanede yapılan ameliyatla ayağının, kesil
miş olması itibariyle çok fakir ve kimsesiz bir 
vaziyette bulunan bu vatandaşa 200 lira yardım 
yapılması hakkındaki üyeden Muzaffer Şahin
oğlu ile Sabri Taşkın'm 3 . V I I . 1952 günlü tak
riri okunup incelendi. 

Çok fakir ve kimsesiz bir vaziyette olup attan 
düşerek ayağı kırıldığı ve hastanede yapılan 
ameliyat neticesi ayağının kesildiği bildiri1 en 
Şile'nin Kabakoz Köyünden Mehmetoğlu Galip 
Yüksel'e bütçenin sosyal yardım tertibinden 
(200) iki yüz lira yardımın yapılmasına Daimî 
Komisyonun 3 Temmuz 1952 tarihli toplantısın
da karar verildi. 

Başkan Yerine Üye 
Necati Çiller A. Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran, 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye . Üye 
S. Taşkın Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı :7139K. 

Şerife Çileçeken'in kocası İhsan Çileçeken 
Yedilkule Verem Hastanesinde hasta olarak yat
makta bulunması ve kendisinin de çok fakir ol
masına binaen 100 lira yardım yapılması hakkın-
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dafci üyeden Abdullah Aker ve Abdullah Dirik 
imzalı takrir okunup incelendi. 

Kocası İhsan Çelikçeken'in Yedikule Verem 
Hastanesinde hasta olarak yatması itibariyle çok 
fakir bir durumda bulunduğu bildirilen Şerife 
Çileçeken'e bütçenin Sosyal Yardım tertibinden 
(100) yüz lira yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 10 Haziran 1952 tarihli toplantısına 
karar verildi. 

Başkan Yerine 
Üye Üye 

Necati Çiller Abdullah Aker 
Üye* Üye 

Suad Bedük C. Geran 
Üye Üye 

Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
Üye Üye 

S. Taşkın Niyazi Türkay 
Üye 

Naşit ülgen 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7071/9762 

İtfaiye teşkilâtı îstinye Grupu deniz maki
nisti iken ahiren vefat eden Cemil Yenerin eşi 
Hediye Yenerin muhtacı muavenet bir hal'de bu
lunduğundan yardım yapılması merbut dilekçe 
ile talep edildiğinden 20 sene müddetle mahvi-
yetkâr mesaisi sepkeden müteveffanın eşine 
bütçenin 112 inci sosyal yardım tertibinden ge
rekli yardımın yapılması hakkındaki itfaiye 
müdürlüğü bildirişine müstenit hesap İşleri 
Müdürlüğü tezkeresi okundu. 

Kendisine kanuni bir yardım yapılması im
kânı bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere sosyal yardım tertibinden 50 lira ve
rilmesine Daimî Komisyonun 5 Haziran 1952 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Yerine üye 
Necati Çiller A.-Aker 

Üye Üye 
Suad Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
S. Taşkrn Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgeri 
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T. C. 

istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 8545/11500 

Temizlik İşleri Müdürlüğü teşkilâtında müs
tahdem iken Cerrahpaşa Hastanesinde 28 Ni
san 1952 tarihinde vefat eden çavuş rütbeli Ap-
dullah Çevik'in iki çocuğu ile zevcesine yardım 
yapılması hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlü
ğü tezkeresi üzerine müteveffanın ailesine iki 
yüz elli lira sosyal yardım tertibinden yardım 
yapılmasına 30 Mayıs 1952 tarihinde ittihaz 
olunan karar gereğince paranın verilmesi için 
ailesi Zeynep davet edilerek tahakkuk muame
lesine girişilmiş ise de yardımın pek az oldu
ğunu beyan ile biriken ve kiralarını verdiği tak
dirde iki yetim ile aç kalacaklarını bildirmiş ve 
itiraz edeceğini söylemiştir. 

Bu kerre Cumhur Başkanlığına sunmuş ol
duğu mektup evraka başlanmıştır. Keyfiyetin 
yeniden bir karara bağlanması hakkındaki Te
mizlik İşleri Müdürlüğü tezkeresi ve merbutu 
okundu. 

Yeniden bir karar ittihazına mahal görülme
miştir. Evrakın dairesine iadesine Daimî Ko
misyonun 1 . VIII . 1952 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
Sabri Taşkın 

Üye 
A. Akar 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 7874/10675 

Şehir tiyatroları suflörü olup halen çalışa
mayacak derecede hasta olduğu bağlı evrak mün-
dereeatmdan anllaşılan Sadi Kündür'a yardım 
yapılması hususunda evvelki mütalâaya ilâve 
edilecek bir cihet bulunmadığı gibi bu kerre 
mezkûr tiyatrolar müdürlüğünün 26 Mayıs 1952 
günlü yazısında belirtillen yardım konusunda 

adı geçenin Şehir tiyatroları Genel Talimata*-
meşinin 34 ncü maddesindeki şartları bate Öa-
lunmasına ve mezkûr maddenin ancak talimat* 
namenin yürürlüğe girmesinden beş sene tidsit 
tatbik edileceğine ve bu müddetinde henüz hu
lul etmediğine göre bir tazminat itasına imkân 
görülmemiştir. Şukadar ki dosyada jnevcut sihhi 
kurul raporunda iki teraflı açık ree tüberkilo-
suna müptelâ olduğu açıklanan ye Tiyatrolar 
Müdürlülünün 9 Mayıs 1952 günlü 337 sayılı 
yazısında da yardıma muhtaç olduğu bildirilen 
suflörün (ölüm halinde) bulunduğu anlaşılmış 
olmasına göre, sahne hayatımızın bu emektar 
müntesibine içtimai yardım faslından lüzumlu 
muavenetin yapılmasında isabet olacağı hakkın
daki Hukuk İşleri Müdürlüğü mütalâası ve ev
rakı müteferriası okundu ve incelendi. 

Mumaileyhe Sosyal Yardım tertibinden iki 
yüz lira yardım yapılmasına Daimî Komisyo
nun 9 Temmuz 1952 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller A. Akar 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Muzaffer Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
S. Taşkan Niyazi Turkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 13852 K. 

Hesap İşleri Masraf Şubesi Müdür mua
vinliğinden yaş haddi dolayısiyle otuz seneyi ik
mal edemeden emekliye ayrılmış bulunan Ahmet 
Çakırbay'm 29 sene 7 ay olarak tesbit edilen, hiz
met müddeti sebebiyle 4 800 liraya baliğ ol*n 
emekli ikramiyesinden mevzuat muvacehesinde 
mahrum kalan ve hizmet müddeti zarfında mah-
viyetkâr mesaisinden dolayı üç defa takdirname 
ile taltif edilen mumaileyhin mağduriyetini tah
fif için tensip olunacak miktarda y-ardjm yapıl
ması hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü teklifi 
okundu. 

Teklif mevzuu Daimî Komisyonun salâhiyeti 

— 169 — 



B : 3 11.11 
haricinde görülmüştür. Mumaileyhin malî vazi
yetinden bahsile Genel Meclise teklif yapılmasına 
Daimî Komisyonun 6 Kasım 1951 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Ali Çekiç 

Üye Üye 
Selim Bengil Selâhattin Genç 

Üye Üye 
Seyfettin Göğen Yekta Kazancıgil 

Üye Üye 
Ziya Köktürk Mehmet Kuran 

Üye 
Cevdet özgür 

İstanbul Genel Meclisi 
Sayı : 1052/25 

Genel Meclis ikararı 
Hesap işleri müdürlüğü masraf müdür mu

avini iken yaş haddi dolayısiyle otuz seneyd ik
mal edemeden emekliye ayrılmış bulunan Ah
met Çakırbey'in 29 sene 7 ay olarak tesbit edi
len hizmet müddeti sebebiyle 4 800 lira tutan 
emekli ikramiyesinden mahrum Hesap işleri Md. 
cihetle kendisine bir yardım yapılması husu
sundaki makam ve Daimî Komisyonun teklifi 
tetkik edilerek, 

Uzun müddet masraf müdür muavinliğimi li
yakat ve dürüsti ile ifa eden ve amirlerince iyi 
ah-Miklığı ve çalışkanlığı nazarı dikkate alına
rak 3 defa takdirname ile taltif edilmiş bulu
nan bu değerli memurun hasbelkader beş ay
lık bir zaman öçin emekli ikramiyesinden mah
rum kalması cidden hazin bir tecelli olduğu na
zarı itibara alınarak mevzuatın müsaadesizliği 
yüzünden makam re'sen bir yardım yapamadı
ğından bilzarare meclisin âtıfietin%pyüracaat et
tiğimden bütün amirlerince takdir ve muhitinde 
sevilmiş bulunan ve malî vaziyetinin gayrimü-
sait olması dolayısiyle bu memura bir yardım 
yapılmasının diğer memurlar üzerinde teşvik 
ve vazifeye bağlılığını tafkviye edeceği gö? 
önünde tutularak sosyal yardım bölümünden 
4 000 liralık 'bir y ardınım yapılması muvafık 
bulunduğuna dair bütçe ve ıkavanin komisyon
larının tasdikli örneği bağlı tutanağı Genel 
Meclisin 20 . VI. 1D52 tarihli toplantısında oku
narak aynen 'kabul edilmiştir. 

.1963 0 : 1 
T. C. 

istanbul Genel Meclisd 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 8941/11987 

Taksim Tahakkuk Şubesi memurlarından 
Fevzi Begüncan'ın Tophane'delki ikamet etmek
te olduğu binası 2 - 3 . VII I . 19152 gecesi tama
men yandığı, eşi ve çocuğu ile birlikte hiçbir 
eşya alamadan gecelik kiyafetleriyle canlanın 
kurtardıkları, daire arkadaşları tarafından te
min olunan bir pantolon ceket ve iskarpinle va
zifesine geldiği, eşi ve çocuğu çok feci ve peri
şan vaziyette butundulkları cihetle •kendilerine 
bütçemin 112 nci bölümünden tensip buyuru la-
cak yardımın yapılmasının ıkarara raptı ha)k-
kuıdalki hesap işleri müdürlüğünün teklifi oku
nup incelendi. 

Tahsisatı mevcut bulunduğu takdirde bütçe
nin 112 nci (sosyal yardım gideri) tertibinden 
100 lira yardımın yapılmasına Daimî Komisyo
nun 15. VITI . 1952 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. üye Üye 
Necati Çiller Ap. Aker Suat Redük 

Üye Üye 
Cahit Oeran Muzaffer Dirik 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu S. Taşkın 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9108 K. 

Bugünkü durumu bakımından pek muhtaç 
bir durumda olduğunu bildirdikleri Fethi ve Sa
bahattin'in kendisine sosyal yardım faslından 
150 liralık bir yardım yapılması hakkındaki 
Genel Meclis Daimî Komisyon üyelerinden Ni
yazi Türkây ile Muzaffer Şahinoğlu'nun vermiş 
oldukları takrir okundu. 

Muhtaç durumda olduğu bildirilen Feti 'ye 
Sabahattin'e sosyal yardım faslından 150 lira
lık bir yardımın yapılmasına Daimî Komisyo
nun 22 . V I I I . 1952 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller A. Aker 
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Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
S. Taşkın 
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Üye 

Cahit Ceran 
Üye 

Muzaffer Şahinoğlu 
Üye 

Niyazi Türkây 
Üye 

Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9287 K. 

Komisyon ve muavinler emrinde çalışan ve 
mesai saatleriyle mukayyet bulunmıyan, saba
hın erken saatlerinden gündüzün geç vakitleri
ne kadar büyük feragatle görevlerini ifa eden 
Melhmet Göksu, Fahri Sonaer, Mehmet Taştan 
adlarındaki üç şoföre bir yardım olmak üzere 
tensip ıbuyurulduğu takdirde 100 er lira veril
mesinin bir karara bağlanması hakkındaki Ge
nel Meclis Daimî Komisyon üyelerinden Cahit 
Ceran ile Aptullah Aker tarafından verilen tak
rir okundu. 

Takrirde isimleri geçen üç şoföre bir yar
dım olmak üzere 100 yüzer liranın verilmesi uy
gun görüldüğüne Daimi Komisyonun 29 Ağus
tos 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller A. Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Okunamadı Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
S. Taşkın Niyazi Türkây 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9356/12338 

Ahiren vali ve belediye başkanının riyase
tinde teşkil olunan heyet ile birlikte Atina seya
hatine katılan Vilâyet Makamı Maiyet Komise
ri İbrahim Altan tarafından verilen ilişik di-
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lekçe ile tahakkuk ettirilecek harcirahının bele
diyece verilmesi talebinde bulunmuş, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü kadrosuna dahil bulunan 
ve asli görevi il makamı maiyet komiserliği olan 
mumaileyhin belediye başkanlığı görevinin ay
ni zamanda valilik uhdesinde bulunması hase
biyle belediye reisinin yaptığı seyahatlere bil-
mecburiyet iştirak zaruretinde kalmasına binaen 
belediyemiz namına yapılan bu seyahatten ötü
rü tahakkuk edecek yolluk masraflarının öden
mesine belediye memuru olmaması yüzünden 
mevzuat müsait olmadığına bu seyahat sırasın
da ihtiyar ettiği misaüri karşılamak üzere ken
disine sosyal yardım tertibinden üç yüz liranın 
itası hususunun karara bağlanması hakkındaki 
Hesap İşleri Müdürlüğü tezkeresi ve merbutu 
okunarak teklifin aynen kabulüne Daimî Ko
misyonun 5 Eylül 1952 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
S. Taşjpn 

Üye 
A. Aker 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Niyazi Türkây 

Üye 
^ Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı • 3440/12638 

Kadıköy Belediye Temizlik İşleri memurlu
ğunda 100 lira ücretle ve onbaşılık vazifesiyle 
çalışmakta iken 2 . VII . 1952 günü rahatsızlığı
na binaen Gureba Hastanesine yatıp iki mühim 
ameliyat geçirmiş olan ve bu esnada vazifesine 
devam edemiyen Mehmet Ali Oîgunçelik'in tek
rar maaş alıncaya kadar malî durumu itibariy
le çok müşkül bir vaziyette bulunmasi itibariyle 
iaşesini temin için bütçenin içtimai muavenetler 
tertibinden tensip edilecek-miktarda yardım ya
pılması hakkındaki 10 . IX . 1952 günlü dilekçe 
okunup incelendi. 

Malî durum itibariyle müşkül" bir vaziyette 
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bulunduğu anlaşılan Mehmet Ali Qlgunçeükre 
bütçenin içtimai muavenetler tertibinden 50 lira 
yardan yapılmasına Daimî Komisyonun 10.IX. 
19.52 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Üye 
Necati Çiller A. Aker 

Suat Bedük Çfhit Ceran 
Üye Üye 

Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
Üye Üye 

Sabri Taşkın Niyazi Türkay 
Üye 

Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 9978/13142 

Uzun zamandan beri rahatsızlığına binaen 
hiçbir yerden geliri olmaması itibariyle bakmaya 
mecbur olduğu kimselerin feci durumu karşısın
da baş vurduğu müesseselerden bir iş bulamadı
ğı gib'i seyyar satıcılıkla hayatını kazanmakta 
olduğu ancak hastalığını gidermek için lüzumlu 
ilâçları yaptırmak için malî kudreti müsait ol
madığından bir defaya mahsus olmak üzere sos
yal yardım tertibinden yardım yapılması talebi
ni havi makamdan muhavvel Hüsamettin Ülker 
imzalı 26 . IX . 1952 günlü dilekçe okunup ince
lendi. 

Seyyar satıcılıkla iştigal edip hasta bulundu-
ğ ı anlaşılan ve lüzumlu ilâçları yaptırmak için 
malî vaziyeti müsait olmıyan mumaileyhe bütçe
nin sosyal yardım tertibinden bir defaya mahsus 
olmak üzere 100 lira yardımın yapılmasına Daimî 
Komisyonun 26 . IX . 1952 günlü toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller A. Aker 

Üye Üye 
Suat Bedük Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah D'irik . Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Sabri Taşkın Niyazi Türkay 

Üye 
Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10134/13210 

Genel Meclis ve Daimî Komisyon hesap mu
rakıplarından Fadıl Akdağ'm mâruz kaldığı 
•ailevi ve malî müşkülât ve teessür tevlided en ah
valinden dolayı 300 lira miktarında yardım ya
pılması talebini havi merbut dilekçesi okundu. 

Mumaileyhin bildirilen müşkül durumu mu
vacehesinde sosyal yardım tertibinden 300 li
ralık yardımın yapılmasına Daimî Komisyonun 
30 . IX . 1952 tarihli toplantısında karar veril
di. 

Başkan Y. Üye Üye 
Ncati Çiller A. Aker Suat Bedük 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Aptullah Dirik M. Şahinoğlu 

Üye . Üye Üye 
Sabri Taşkan Niyazi Türkay Naşit Ülgen 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10290 K. 

Beşiktaş Nurdane sokak 39 No. da mukim 
Rabia Günüberk 3 çocuklu ve yardıma muhtaç 
olduğu, anlaşılmakla kendisine 100 lira yardım ya
pılması hususunun tetkik ve karara raptı 
hakkındaki üyeden Recep Bilginer ile Mehmet 
Erçağ tarafından verilen 8 . X . 1952 tarihli 
takrir okunup incelendi. 

üç çocuk sahibi olup yardıma muhtaç bir va
ziyette bulunduğu bldirilen Rabia Günüberk'e 
bütçenin sosyal yardım gideri tertibinden 100 
lira yardım ypılmasma Daimî Komisyonun 8 . 
X . 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10381 K. 

Belediye teşkilâtında 6 lira yevmiye kontro-
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lör işlerinde çalışmakta olup 35 lira ev kirası 
verdikten sonra eline 100 lira geçmekte, bu meb
lâğ ile de 4 nüfuslu ailesini geçindiremediği 
gibi yakında dünyaya gelecek çocuğuna medar 
olmak üzere yardım yapılması talebini havi 
makamdan havaleli Celâl Arpacı imzalı dilekçe 
okunup incelendi. 

Yardıma muhtaç bulunduğu anlaşılan Celâl 
Arpacı'ya bütçenin sosyal yardım gideri terti
binden 100 lira yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 14 . X . 1952 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. " 
istanbul G-enel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10497 K. 

Kadılköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili soka
ğında 183 sayılı evde ikamet eden ve kocasının 
Ölümü ile çocuğu ile ıkimsesiz ve perişan bir hal
de kalan Muzaffer Güler'e içtimai muavenet 
tertibinden 50 elli lira yardım yapılmasına Da
imî Komisyon üyelerinden Niyazi Türkay ile Ca
hit Ceran tarafından verilen takrir okunarak 
aynen kabulüm Daimî Komisyonun 21. X . 1952 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uraş 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10549 K; 

Paşabahçs »Köyünden Salâhattin oğlu Halit 
Albudak'm senelerden, beri müptelâ olduğu 
tüberküloz hastalığından hasta yatmakta ve 
ailesinin' durumu ilişik reçetede gösterilen ve 
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tutarı 68 lira 50 kuruşu ödiyemiyecek derecede 
fakir olduğundan adı geçenin kurtarılması için 
sosyal yardımdan bir defaya mahsus olmak üze
re ilâçların alınıp kendisine verilmesi hususu
nun karara bağlanması hakknıdaki üyeden Suat 
Bedük ile Mehmet Erçağ'm takriri okundu. 

Sözü geçen reçetenin bedeli olan 68 altmış 
sekiz lira 50 elli kuruşu ödeyemiyecek derece
de fakir olan bu hastaya sosyal yardım tertibin
den sarfiyat icrası suretiyle .mezkûr ilâçların bu 
bedel dâhilinde ve bir defaya mahsus olmak 
üzere Merkez Mutemetliğince satmalmarak ken
disine verilmesine Daimî Komisyonun 22 . X . 
1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 10706/14200 

27.X.1952 

Eyüp'te Zalimmahmutpaşa Camii içinde 
ikamet eden Hatice Sezgin'in zevcinin müpte
lâ olduğu hastalık hasebiyle muhtacı muavenet 
bir halde bulunmasından dolayı 150 lira mikta
rında yardım yapılması için Cumhurbaşkanlı
ğına müracaat eylediği cereyanı muameleden 
«anlaşılmakla mumaileyhanın bu müşkül durumu 
muvacehesinde kendisine bütçenin 112 nci bö
lümüne mevzu tahsisattan 150 lira yardım ya
pılması hakkında Hesap İşleri Müdürlüğü tez
keresi okundu. 

Teklifin aynen ka'buliyle (150) yüz elli lira 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 27 . X . 
1#52 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 
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T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 10955/14634 

Şehrimizde misafir bulunan tanınmış yazar 
Naci ibadullah Danış'in eşi Dildar mücbir se
bepler yüzünden nalkdî muavenet talebinde bu-
1 ummuş olduğu cihetle kendisine icabeden yar
dımın yapılması hususunun karara raptı hak-
-kındalki neşriyat ve istatistik müdürlüğü teklifi 
okunup incelendi. 

Muavenete muhtaç olduğu bildirilen Dildar 
Danış'a bütçenin sosyal yardım tertibinden bdr 
defaya mahsus olmak üzere (100) yüz lira yar
dım yapılmasına Daimî (Komisyonun 10 . X I . 
1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller- Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. 0 . 
İstanbul Genel M'eclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11008/14635 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahin oğlu 

Üye 
Misbah Uras 

Belediye Teşkilâtında 13 yıldan beri vazifeli 
olup bâzı ailevd işlerin tesviyesine .malî vaziyeti 
(müsait bulunmamasından dolayı tensip buyııru-
lacak miktarda yardım yapılması talebini havi 
ıma-kamdan havaleli Mustafa Kipman imzalı di
lekçe okunup incelendi. 

Ailevi işlerimin tesviyesi için malî vaziyeti 
müsait olmayıp yardım'a muhtaç bir vaziyette 
bulunduğu anlaşılan dilek sahibi Mustafa Kip
man'a bir defaya mahsus olmak üzere bütçenin 
spsyaly ardım tertibinden yüz lira yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 1 1 . X I . 1952 ta
rihli toplantısında ıkarar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bednk Recep Bilgin er 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahdnoğlu 
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Üye 

Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
.»ayı : 11124/K 

Üye 
Misbah Uras 

Belediyemiz Teşkilâtında bir sene evvel 6 ncı 
Şube aidatlı tahsildarı iken ciğerlerinden ra
hatsızlığı dolayısiyle Haydarpaşa Numune Has
tanesi Verem Pavyonuna yatan 'Gedikpaşa Bah-
çeldkahve Sofeaik 9 No. da mülkim Hüseyin Sa
atçi, işsiz ve perişan 'kalmış olup kendisi de ev
li ve iki çocuk babası bulunduğu gibi ev ıkira-
smı dahi veremediği anlaşıldığı ndan bu vatan
daşa bütçenin sosyal yardım tertibinden (100) 
yüz lira yardım yapılmasının karara raptı hak
kındaki üyeden Cahit Ceran ve Recep Bilgin er 
imzalı takrir okunup incelendi : 

Belediye Teşkilâtında çalışmış olup ciğerle
rinden rahatsızlığına binaen ayrılmış bulunan 
ikd çocuk sahibi Hüseyin 'Saatçi'ya zaruretine 
binaen bir defaya mahsus olmak üzere bütçenin 
sosyal yardım tertibinden (100) yüz lira yar
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 14. X I . 
1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bildin er 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 

Üye 
Abdullah Dirile 

Üye 
Muzaffer Şahdnoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

Mehmet Erçağ 
Üye 

Niyazi Türicay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 11132/14314 

Muvazene Müdürlüğü memurlarından İbra
him Güllüce'nin kulağında mevcut arıza sebe
biyle işitme güçlüğünün giderilmesi için bir 
işitme cihazının sosyal yardım tertibinden yapı
lacak yardımile alınması teklif edilmiş ve key
fiyet 8 . X . 1952 tarihli kararla (mevzuatın 
müsaadesizliği sebebiyle teklifin kabul edilmiye-
eeği) bildirilmişti. 

Memurlarımızın husule gelen hastalıklarının 
tedavi ve bu tedaviye âmir bulunan 4598 sayılı 
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Kanunun 9 ncu maddesiyle bu husustaki tali
matname ahkâmına göre talep ve teklif olunan 
işitme cihazının teminine imkân bulunmadığı 
müdürlüğümüzce de malûm bulunmakla bera
ber Cerrahpaşa Hastanesinde yapılan muayene 
sonunda verilen raporda (her iki kulakta ileri 
derecede sağırlık vardır. Yapılan Audio mikro
fon muayenesinde işitme aletinden istifade ede
ceği anlaşıldığından bu aletin temini lâzımdır.) 
denilmekte olması ve mumaileyhin mevcut ara
zının giderilmesi fennin kabil olmayıp ancak 
yardımcı bir eihazla takviyesi1 mümkün bulun
maktadır. 

Bu günkü hayat şartlan karşısında 3 kişi
lik bir aileyi geçindirmek zaruretinde bulunan 
bu memurumuza cihaz bedeli karşılığı olan 183 
yüz seksen üç liranın sosyal yardım tertibin
den verilmesi hususunun tekrar tetkik ve ka
rara raptı hakkındaki hesap işleri müdürlüğü
nün 3.Tl. 1952 günlü teklifi okunup incelendi. 

Serdedilen mucip sebepler karşısında mu
maileyhe bütçenin, sosyal yardım bölümünden 
183 yüz seksen üç liranın tesviyesiyle lüzumlu 
bir aded işitme cihazının mubayaasına daimî 
komisyonun 14. I I . 1952 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller S. Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilgdner Cahit Cer an 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Ere ağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11118/14290 

Donanmaya mensup gemilerin Marmara'da 
seyri esnasında husule gelen dalgalardan Ahır-
kapı civarındaki kayıkları hasara uğramasın
dan dolayı mutazarrır oldukları anlaşılan sahiple
ri Niyazi Küçükdalgıç'a 120 lira, Musfcaf a Koca
maz'a 100 ve Nurettin Keser'e 250 lira olarak ya
pılacak yardım için bütçenin 112 nei sosyal yardım 
bölümünde tahsisat mevcut bulunmamakta ise 
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de Genel Meclise son defa teklif edilen ek öde
nek kabul edilmiş ve tanzim kılman tutanağı be-
rayı tasdik İçişleri Bakanlığına gönderilmiş ol
makla keyfîyetin tezekkür ve karara raptı hak
kındaki Hesap İşleri Müdürlüğü tezkeresi 
okundu. 

Mutazarrırları olduğu bildirilen Niyazi Kü-
çükdalgıç'a (120) yüz yirmi, Mustafa Kocamaz'a 
(100) yüz ve Nurettin Keser'e (250) iki yüz elli 
lira üzerinden ceman 470 dört" yüz yetmiş liranm 
sosyal yardımdan yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 14 . XI . 1960 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Yerine Üye 
Necati Çiller Suatt Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Ereağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Misbah Uras 

T. C. , p _ 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11517/15100 

Donanmaya mensup gemilerin Marmara'da 
seyri esnasında husule gelen dalgalar dolayı-
siyle zarar gören 3 kayıkçıya yardım yapılması 
14 . XI . 1952 günlü kararla kabul olunmuştur. 

Ancak kararda mevzuubahis olan 3 kayıkçı
dan Mustafa Kocamaz adındaki zatın soyadı 
(Kocamanoğlu) olduğu nüfus tezkeresinin tet-
kikından anlaşılmakla 100 yüz liralık yardımın 
tediyesi cihetine gidilememiştir. 

Komisyon kararma mesnet olan tahkik evra
kında mumaileyhin soyadı (Kocamaz) olarak 
yazılmış ise de bu kerre Akbıyık Komiser mua
vinliğinin ilişik 18 . II . 1952 günlü tezkerele
riyle bunun bir sehiv olduğu ve mumaileyhin 
soyadının Kocamanoğlu olduğu bildirilmiş <& 
duğundan bu şekilde 14 . I I .1952 tarihli ka
rarın tashihi hakkındaki 22 . II . 1952 günlü 
Masraf Müdürlüğü teklifinin kabulüne Daimî 
Komisyonun 24 . II . 1952 toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 
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Üye 
Recep Bilgin'er 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11216 K. 

B : 3 11.11.1953 O : 1 
Üye ı rum kaldığı ikramiyesinin de göz önünde bu-

Cahit Ceran ludurulması suretiyle bir sosyal yardım yapıl-
üye ması hususundaki teklif incelnerek, 

Mehmet Erçağ Bu teklif komisyonca da uygun görülmekle 
Üye ailesi adına eşi Saadet Ergene'ye son maaşı üze-

Niyazi Türkay rinden bir senelik tutarı olan 4 200 liranın 
1952 yılı bütçesinin ftlÂfeğlı bölüm ve maddesin
den yrdım olarak ödenml&i hususunda makama 
yetki verilmesi uygun olacağına dair bütçe ko
misyonunun tasdikli örneği bağlı tutanağa Ge-

18 . II . 1952 nel Meclisin 27 . X . 1952 tarihli toplantısında 
okunarak aynen kabul edilmiştir. 

Beyoğlu Belediye Tahsil Şubesi memurla
rından Ayhan Yılgör'ün dünyaya gelen çocu
ğunun zaruri ihtiyaçlarını temin edecek malî 
durumda olmadığından yardım yapılması tale
bini ihtiva eden merbut dilekçesine göre sosyal 
yardım tertibinden (100) lira miktarında yar
dım yapılması hakkındaki üyeden Cahit Ceran 
ve Niyazi Türkay'm takriri okundu. 

Mumaileyhin tehvirii ihtiyacına medar olmak 
üzere sosyal yardım tertibinden 100 lira yardım 
yapılmasına Daimî Komisyonun 17 . II . 1952 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Recep Bilgin^r 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Sayı : 952/348 

Genel Meclis Kararı 
Limanda vukua gelen motor kazasında bo

ğulmak suretiyle vefat eden kontrolör I. Hakkı 
Ergene'nin geride bıraktığı 4 çocuklu ailesin
den otuz senelik hizmet müddetini ikmal etme
sine iki ay 11 gün gibi kısa bir zaman kalması 
ve vazife gördüğü sıralarda göstermiş olduğu 
gayret, çalışkanlık, doğruluk ve fergatkârlık gi
bi iyi meziyetleri de nazarı itibara alınmak ve 
iki ay 11 gün gibi kısa bir müddet için mah-

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11081/14679 

Bakırköy İlçesi dâhilinde Mahmutbey Nahi
yesinin Erenler Köyünde ikamet eden dört ço
cuklu dul Hatice Tanır 'm muhtacı muavenet bir 
halde bulunduğundan yardım yapılması hakkın
daki merbut dilekçesi okundu. 

Mumaileyhaya sosyal yardımdan (100) lira
lık yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 12 . 
XI . 1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11638/k. 

Daimî Komisyon emrinde istihdam edilmek
te bulunan polis memuru Rasim Küçüksarı'-
ııın bu kere ailevi sebeplerden mütevellit malî 
vaziyeti sarsılmış bulunması ve komisyonun geç 
vakitlere kadar devam eden mesaisi müddetince 
çalışmak mecburiyetinde olmasından dolayı ak
şam yemekleri için de masraf ihtiyar eylemek 
zaruretinde bulunması hasebiyle bir defaya mah* 
sus olmak üzese sosyal yardım tertibinden 100 
(yüz) lira yardım yapılması hakkındaki üye
den Misbah Uras ve Aptullah Dirik'iıj takriri 
okundu. 

Teklifin kabuliyle (100) yüz liralık yardı-
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mm yapılmasına Daimî Komisyonun 3 
1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Aptullah Dirik M. Şahinoğlu 

Üye Üye Üye 
Niyazi Türkay Mehmet Erçağ Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı: 11642/15479 

Vilâyet Köy Bürosu Şefliği vazifesini ifa et
mekte maaşının azlığı dolayısiyle uzun müddet
ten beri tansiyon hastalığından yatalak bir va
ziyette bulunan annesinin tedavi ettirmekte çok 
müşkülât çektiği cihetle yapmakta olduğu mas
rafları nispeten hafifletmek üzere tensip buyu- | 
rulacak miktarda yardım yapılması talebini hâ
vi Ziya Vehbi Altürk imzalı makamdan muhav- j 
vel 4 . XII . 1952 tarihli dilekçe okunup ince- \ 
lendi. 1 

Yatalak bir vaziyette hasta olan annesine lü
zumlu ilâç ve sairenin temini için malî vaziyeti 
müsait olmadığı bildirilen Vilâyet Köy Bürosu Şe
fi Ziya Vehbi Altürk'e bütçenin (Sosyal Yar
dım) tertibinden 100 yüz lira yardım yapılması 
Daimî Komisyonun 4 . XII . 1952 tarihli toplan- j 
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Recep Bilginer 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkan 

Üye 
MiaböhUn* 

Daimî Kamisyonun 11799/14270 sayılı 9.XII.1952 
tarihli kararı örneğidir 

Yarış Atlan Yeti$ti?iej]teri ve sahipleri Ce
miyeti tarafından. tertip olunan bahsimüşterek 
oyunlalrma ait b$etl«?fc sofal* damga vurul
mak suretiyle istimali Cemiyet Başkanlığının 

11.11.1953 O : İ 
XII müracaatı üzerine kabul edilmiş ve bu hizmetin 

ifası için kıymetli evrak memuru Eşref înal 
damga memuru Sudi Seçil, Şevket Sipahioğlu, 
Cevdet Bekçe mahzen memuru Kâmil Güllüce 
ve odacı Şevki Kaymak ismindeki memur ve 
müstahdemler her hafta 15 - 20 bin cilt mikta
rındaki billetllerin yarış zamanına yetiştirilme
sini teminen mesai saatleri dışında 39 gül* gece 
saat 24 e kadar hizmet ve gayretleri sepkey-
lediğinden ve Tahsil Müdürlüğü kâtiplerinden 
Muzaffer Kaptanoğlu'nun da bahsimüşterek 
hesaplarının geç vakitlere kadar kontrol etmek 
suretiyle 1951 yılma nazaran 46 761 liralık 
fazla bir gelir elde edilmesine üstün başarısı 
görüldüğünde vazife saatleri dışında tahmil edi
len ve sebkeyliyen hizmetlerine mukabil maddi 
yardımda bulunulması Kontrol Kurulu Müdür
lüğünün bağlı 22 . X . 1950 tarih ve 4/3019 
sayılı tezkeresiyle talep edilmektedir. 

Ekserisi 3656 sayılı Kanunun hükümlerine 
tâbi memur bulunmaları dolayısiyle müçtemian 
ifa edilen bu mesailerinden ötürü ikramiye ve 
tazminat namiyle kendilerine bir para ödenmesi
ne mevzuat müsait görülmemekte ise de bahis 
konusu iş için mesai saatleri haricinde hizmet ve 
gayretleri sepkettiği ve binnetice bütçeye mü
him bir miktarda fazla gelir temin edilmesine 
âmil oldukları anlaşılan bu memur ve müstah
demlere sosyal yardım tertibinden tâyin ve tak
dir edilecek miktarlarda yardım yapılması hak
kındaki Hesap işleri Müdürlüğü tezkeresi okun
du ve incelendi. 

Bu mesaileri devam ettiği müddetçe ceple
rinden para masraf ederek akşam yemeklerini 
yedikleri ve yol masrafı yaptıkları hepsinin de 
küçük maaşlı memur oldukları nazara alınarak 
75 yetmiş beşer lira sosyal yardım tertibinden 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonunun 9.XII. 
1952 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Okunamadı 

Üye Üye 
Okunamadı Cahit 

Üye Üye 
Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

* Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Misbah Uras 

Üye 
Niyazi Türkay 
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T. C. 

istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı1 : 

Normal mesai haricinde komisyon çalışma
lar] esnasında akşam yemeklerini Belediyede 
yemek zorunda aklan, bu iş için mahdut bütçe
lerinden sarfiyat yapan odacılardan Ali Görgüç, 
Satılmış Şeker, ismail Yıldız, Osman Ersun-
du, Mahımut Şahin ve Süleyman Bambar 'a elli
şer lira yardım yapılması hakkında üyeden Mu
zaffer Şahinoğlu ve Niyazi tarafından verilen 
takrir okundu. 

Teklif veçhile yukarda isimleri yazılı 6 oda
cıya içtimai muavenet tertibinden ellişer lira 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 4 Ara
lık 1958 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye 
Cahit Ceraaı 

Üye 
Mehmet Ercağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 12048 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şa hinoğlu 

Üye 
Misbah Ura s 

Daimî Komisyonun geç vakitlere kadar de
vam eden mesaileri müddetince çalışmak mec
buriyetinde kalan ve bu sebeple afeşam yemek
lerini de dairede yemekte olan asansörcü Sefer'e 
ve serhademe Baha t tin'e de diğer encümen oda
cılarıma olduğu gibi bir defaya mahsus olmak 
üzere 50 elli lira yardım yapılması hakkındaki 
üyeden Niyazi Türkay ve Mehmet Erçağ 'in tak
riri okundu. 

Teklif veçhile sosyal yardımdan 50 ellişer 
lira yardım yapılmasına , Daimî Komisyonun 
22. X I I . 1952 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceraaı Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

,1063 0 : 1 
Üye 

Niyazi 'Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 144 

Üye 
Misbah Uras 

Çocuk sahibi olup hiçbir yerden geliri oku
yan ve bir hafta evvel kocasının vefat etmiş ol
ması itibariyle perişan bir halde bulunan Be-
dia Oto imzalı, 'makamdan muhavvel 9.1.1953 
tarihli yardım talebi hakknıdaki dilekçe ince
lendi. 

Bir hafta evvel kocası vefat etmiş ve hiçbir 
yerden geliri olmayıp 3 çocukla ınuztar bir va
ziyette bulunduğu anlaşılan Bedia Oto'ya büt
çenin sosyal yardım tertibinden 50 elli lira 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 9.1.1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 11555/15072 

istanbul Emniyet Müdürlüğü polislerinden 
1559 yaka nolu Sabahattin Sunay'm eşiyle ara
sında tahassul eden ihtilâftan dolayı ayrılması 
neticesi dört çocuğundan ikisi baktırıldığı ve 
diğer tahsil çağında bulunan iki çocuğunun ya
pılacak yardımla yatılı okullarda okutulması 
evraka bağlı dilekçe ile talep edilmesi üzerine 
mensup olduğu kaymakamlık tarafından da du
rumu tevsik edilen mumaileyhin bu talebinin 
is'afi hakkındaki teklife müstenit müttehaz ka
rarda sehven çocuklarını terkeden Bayan Su-
nay'a yapılması şeklinde gösterilen 100 lira 
yardımın Sabahattin Sunay'a verilmesi hakkın
daki Vilâyet Hususi Kalem Müdürlüğü teklifi
nin kabulüne Daimî Komisyonun 1 . X J I , 1952 
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tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiler 

Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 307/418 

Malî vaziyetinin bozukluğu dolaymyle büt
çenin sosyal yardım tertibinden tensip edilecek 
miktarda yardım yapılması talebini hâvi Zeki 
Bayar imzalı dilekçe ilişikte sunulmuş olmakla 
keyfiyetin tetkik ve karara raptı hakkındaki 
Hesap İşleri Müdürlüğünün 14.1.1953 günlü 
teklifiyle ilişikleri okunup incelendi. 

Üç çocuk babası olup malî vaziyetinin mü-
saadesizliği dolayısiyle muztar vaziyette bulun
duğu anlaşılan Zeki Bayar'a bütçenin sosyal 
yardım tertibinden (100) yüz lira yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 15 .1.1953 tarih
li toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah Uras 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 

15.1.1953 

Vefa'da Akif Paşa Sokağında 9 No. lu hane
de mukim olup iki çocuğu ve verem hastalığın
dan yatmakta olan eşiyle muhtacı muavenet bir 
halde bulunan Nezihe Saatçi'nm perişan bir va
ziyette bulunması sebebiyle sosyal yardım ter

tibinden 50 lira yardım yapılması hakkındaki 
Daimî Komisyon üyelerinden Recep Bilginer ve 
Niyazi Türkay'in takriri okundu. 

Muhtacı muavenet bir halde bulunduğu bil
dirilen Nezihe Saatçi'ye sosyal yardım tertibin
den 50 lira yardım yapılmasına Daimî Komisyo
nun 15 .1.1953 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiler 

Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Aptullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 710/K. 

16 .1.1952 

Prens Sabahattin'in hamisiz bir halde bulu
nan karısının halen müzayaka halinde hastane
de yatmakta olduğu ve kızının da hasta bulun
duğu haber alındığından bu ailenin tehvini ih
tiyacına medar olmak üzere bütçenin içtimai 
muavenet tertibinden (300) üç yüz liralık bir 
yardımın Kızı Fethiye Sabahattin'e yapılması 
hakkında ki, Daimî Komisyonun 16 Ocak 1952 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. 
Celâl tzgier 

Üye 
Selim Erengil 

Üye 
Seyfettin Göğen 

Üye 
Ziya Köktürk 

Üye 
Ali Çekiç 

Üye 
Sabahattin Genç 

Üye 
Yekta Kazancıgil 

Üye 
Mehmet Kuran 

Üye 
Cevdet Üner 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 195/213 

Darüşjşafaka Cemiyeti tarafından 13 .1.1953 
tarihine rastlıyan Salı günü Melek Sinemasın-
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da tertip edilen Piyano Konseri için Riyaset Ma
kamına gönderilen davetiyeye mukabil bir yar
dım olmak üzere 100 liranın içtimai yardım ter
tibinden verilmesi hakkındaki Takip Bürosu 
Müdürlüğünün 8 .1 .1953 tarih ve 8 No. lu tek
lifinin kabulüne Daimî Komisyonun 12 .1 .1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiler Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 421/613 

Bakırköy'de Mabmutbey Nahiyesinin Esen
ler Köyünden dört çocuk anası bulunan Hatice 
Tan'in dul ve bir çocuğu da asıker olduğu ve 
köyde ikamet ettiği evin yanmış olmasından do
layı perişan ve muhtacı muavenet bir halde ol
masından dolayı yardım talebini ihtiva eden ev
raka bağlı dilekçesini mahalle muhtarlığı da 
tevsik eylediğinden keyfiyetin tezekkür ve ka
rara raptı hakkındaki yazı işleri müdürlüğünün 
19 .1.1953 tarih ve 122 sayılı 'tezkeresi okundu. 

Muhtacı muavenet bir halde bulunduğu bil
dirilen Hatice Tan'a bütçenin sosyal yardım 
tertibinden 100 yüz lira yardım yapılmasına 
Daimî Komcsyonun 20.1.1953 tarihli toplan
tısında (karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazıi Türkay Misbah Ûras 

1953 O : 1 
T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daıimî Komisyonu 
Bayı : 522/15431 

16 . 1 . FZ.3 

Belediye Hayvan Hastanesinde uzun zaman
dan beri vazife görmekte ilken vefat ledem Hü
seyin îbişoğlu'nun e§i Ayşe îbişoğlu tarafından 
yapılan müracaatla yardım •talebinde bulun
makta olduğu r e cidden vazife sever olan mü
teveffanın gerek bilfiil •hastane kadrosunda ve 
'gerekse temizlik işleri '.kadrosuna nakledile
rek idareten hastane nalbantlığında çalıştırıl
dığı, yirmi seneyi mütecaviz zaman zarfında 
işine devamı, ' Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile 
arkadaşları arasında temayüz >etmiş, muhitinde 
ıkendisi hakkında müspet (kanaatler hâsıl 'etmiş 
ve son zam anlarda hastalanarak zayıf düşmüş 
bulunduğu halde vazifesini bir gün dahi ihmal 
etmemiş bulunduğundan maişetine medar ola
cak bütün imkânlardan mahrum ve daimî yar
dım da yapılamıyan -eşine içtimai yardım terti
binden yardım yapılması hususunun tetkik ve 
Ikarara raptı hakkındaki 12. X I I . 1952 gün ve 
5/3108 sayılı tezkeresi ve merbutu evrak oku
nup incelendi, 

Geçim sıikmti'Sinda bulunduğu belirtilen mu-
maileyhaya içtimai muarvenet tertibinden bir 
defaya mahsus olmak üz,ere yüz lira yardım 
yapılmasına Daimî Encümenin 21.1.1953 ta
rihli içtimaında karar -verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Reeep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazıi Türkay Misbah İUras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 15472 

Darülaceze Müessesesi Saymanı Nurettin 
Ayan eşi Nadide Ayan'm 31 . V . 1952 tarihin
de gece ani olarak düşmesi neticesinde sol ko-
lufftun dirseğinden kınldığmı ve kemiğin fırla-
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ması dolayisiyie gangren olma tehlikesinin 
başgöstermek ihtimali üzerine bir operatörün 
müdahalesi ile Gureba Hastanesine yatırılarak 
tedavi edildiği halde kolunun sakat kalmış ol
duğu ve bu sebeple mütehassıs tabip tarafından 
fiz(ikoterap|ıseanslarina lüzum gösterilmiş ve bu 
tedavi için Üniversite Saymanlığına ilişik mak
buzlarla 46 lira ödenmiş olduğu bildirilmekte 
ve mücbir sebepler dolayisiyie yaptığı bu mas
rafın aile bütçesini müşkül duruma soktuğun
dan bu paranın bir yardım olarak kendisine 
ödenmesini talep etmekte olup Belediye memur 
ve müstahdemleri nizamnamesi hükümlerine gö
re bütçeden ödenmesi mümkün olmıyan bu te
davi masrafı karşılığı olan 46 liranın bütçenin 
112 nei sosyal yardım gideri bölümünden bir 
yardım olmak üzere Sayman Nurettin Ayan'a. 
ödenmesine dair Hesap İşleri Müdürlüğünün 
4 . XII . 1952 gün ve 3140 sayılı teklifi okunup 
incelendi. 

Darülaceze Müessesesi Saymanı Nurettin 
Ayan'm bu talebinin reddine, ancak aileyi du
rumu itibariyle maddî müzayakada bulunduğu 
anlaşıldığından bir defaya mahsHıs olmak üzere 
(50) lira yardımın sosyal yardımdan yapılması
na Daimî Komisyonun 24 . I . 1953 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Yerine Üye 
Necati Çiller Okunamadı. 

Üye üye 
Recen RUginer Cahit Geran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik , Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 696 

Kalb hastası, fakir ve muhtaç bir vaziyette 
bulunan Remziye Başaran'a bütçenin Sosyal 
yardım tertibinden (50) elli lira yardım yapıl
ması hakkındaki üyeden Niyazi Türkay ve Meh
met Erçağ tarafından verilen takrir okunup in
celendi. 

Hasta, fakir ve muhtacı muavenet bir vaziyet-

.1953 O : 1 
te bulunduğu bildirilen Remziye Başaran'rn büt
çenin sosyaL yardım tertibinden bir defaya mah
sus olmak üzere (50) elli lira yardım yapılma
sına Daimî Komisyonun 27 . 1 . 1953 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Yerine Üye 
Necati Çiller Okunamadı. 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahitt Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 481/K" 

Mesai harici ve bilâ ücret encümen çalışma
larında bulunan Necmettin Arba+lı'nın bu müş
kül durumu muvacehesinde kendisine bu hiz
metinde mecburen ihtiyar eylediği zaruri mas
rafları karşılamak üzere sosyal yardım faslın
dan 300 lira yardım yapılması hakkındaki üye
den Niyazi Türkay ve Mehmet Erçağ ;in takriri 
okundu. 

Mumaiîieyhiin mıe<»ad. sıaıatîıeri harrüıcinide seıpke-
den mesaileri nazara alınarak sosyal .yardım 
tertibinden (300) üç yüz lira yardım yapılma
sına daimî komisyonun 20 .1.1953 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Okunamadı 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Ersen 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 775/K 

Nüfusunun kesafeti hasebiyle muhtacı mua-
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venet bir halde bulunduğu bildirilen Beykoz'un 
Bozhane Köyünden Yusuf Ergim'un sosyal 
yardım tertibinden (100) yüz lira yardım ya
pılması hakkındaki üyeden Niyazi Türkay ve 
Misbah Uras'm takriri okundu. 

Mumaileyh Yusuf Ergim'a bir defaya mah
sus olmak üzere sosyal yardım tertibinden 
(100) yüz lira yardım yapılmasına daimî ko
misyonun 2 ; I I . 1953 tarahli toplantısında ku
rar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Recep Bilgine i-

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahin oğlu 

Üye 
Sedat Bedük 

Üye 
- Cahit Cerarı 

Üye 
Mehmet Ersen 

Üye 
Niyazi Törkav 

Üye 
Misbah ITras 

T. C. 
İstanbul Genel Meulisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 797/728 

3 . II . 1953 

Şehir Tiyatroları Müdüryekili Daim Bağcı-
oğlu'nun Cerrahpaşa Hastanesi Sıhhi Heyetince 
tanzim kılman merbut evrak arasındaki rapora 
nazaran lüzumlu tedavisinin isviçre'de kabil 
olacağı anlaşılmış ise de mumaileyhin malî va
ziyeti buna. müsait olmadığından tedavisi cihe
tine gidilemediği gibi, vazife itibariyle geceleri 
geç vakitlere kadar dairede bulunması icabe-
den mumaileyhin evi hırsızlar tarafından soyul
muş olduğu cihetle esasen malî bakımdan müş
kül durumda bulunan mumaileyhe bütçenin sos
yal yardım tertibinden tensip edilecek miktarda 
yardım yapılması hakkındaki Şehir Tiyatroları 
Müdürlüğünün 23 . I . 1953 günlü teklifiyle ili
şikleri okunup incelendi. 

Karar : 
Gösterilen sebepler dolayısiyle bir defaya 

mahsus olmak üzere bütçenin Sosyal yardım ter
tibinden 250 iki yüz elli lira yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 3 . 1 . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Okunamadı 

1963 0 : 1 
Üye 

Recep Bilginer 
Üye 

Abdullah Dirik 
Üye 

Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meulisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 733 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Misbah D>as 

3 . II . 1953 

Edirnekapı Sofalı caddesinde 39 numaralı 
hanede mukim Hasan Altıntoprak'm 2 çocuk 
babası ve yeni bir doğum olması ve aynı zaman
da işsiz vaziyeti hasebiyle muhtacı muavenet 
bir halde bulunduğundan sosyal yardım terti
binden 100 lira yüz lira yardım yapılması hak
kındaki üyeden Recep Bilginer'in ve Abdullah 
Dirik'in takriri okundu. 

Karar : 
Teklif veçhile bir defaya mahsus olmak 

üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden 100 
lira yardim yapılmasına Daimî Komisyonun 
30 . I . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Okunamadı 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Üye 

Abdullah Dirik 
Hesap İşleri Müdürlüğüne takdim 
U. M. Zabıt ve Muamelât Müdürü 
31 .1.1952 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 989 K. 

Fakir ve muhtacı muavenet bir halde bulu
nan Rabia Taşkan'ın hasta çocuklarının tedavi 
ve bakımını temin etmek üzere sosyal yardım 
tertibinden 100 yüz lira yardım yapılması dile
ğini hâvi üyeden Recep Bilginer ve Niyazi Türk
ay'm teklifi okundu. 

Karar : 
Muhtacı muavenet bir halde olup hasta ço

cuklarının tedavisini sağlamak üzere teklif edi
len 100 vüz lira yardımın sosyal yardım tertibin-

•m 
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den verilmesine Daimî'Komisyonun 9 . II . 1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer (lahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Sahinoğhı Niyazi Türkav 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 943/962 

Demokrat Parti Kadıköy İlce Kurulu Baş
kanlığı tarafından tice Dispanserindeki fakir 
hastalara lüzumu olan Antibiyotik ilâçların mu
bayaası için bir miktar yardım talebinde bulun
duğundan bütçenin 112 nci sosyal yardım gideri 
bölümünden tensip edilecek miktardaki yardımın 
yapılması hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğü
nün 29 . T . 1953 tarihli tezkeresi okundu. 

Karar : 
Fakir halka tatbik edilecek ilâçlara sarfedil-

mek üzere 200 iki yüz lira yardımın teklif* veç
hile yapılmasına Daimî Komisyonun 7 . II .1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Sahinoğlu Nivaz'i Türkav 

Üye 
Misbah Uras 

Daimî Komisyonun 12 . Tl 
1050 sayılı yazısı suretidir: ' 

1953 tarih ve 

Mevzu : 
Levazım Müdürlüğü Odacısı Osman Şahin 

ile Hüseyin Şenkal'a yardım yapılmışı hak
kında. ,; 

.1953 O : 1 
Teklif : 
1953 yılı Bütçesininnkoıııisyonun hazırlanma

sı için gece ve gündüz devam eden mesaimizde 
devamlı hizmetleri sebkeden ve yiyecek ve içe
cek gübi zaruri masrafları olan Levazım Müdür
lüğü odacılarından Osman Şahin ile aynı vazi
y e t e hizmet eden ve otomobil bekleten Şoför 
Hüseyin Şenkal'a Sosyal Yardım "teîftibinden 50 
ellişer lira muavenette bulunulması hakkındaki 
Üyeden OaMt Ceran ve Misbah Uras'm 12 . H . 
1953 tarihli takririnin kabuliyle mumaileyhlere 
50 şer lira üzerinden yardım yapılmasına Daimî 
Komisyonun 12 , II . 1953 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

" T . C . . ~ ^ ^ '. 
istanbul Qenel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1063/1331 

Mevzu : 
Hüseyin özyurtlar'm yardım talebi hakkında. 
Dairesinin teklifi : 
Zeytinburnu'nde 50 nci Sokakta 7/1 No. lu 

hanede mukim Hüsniye özyurtlar tarafından 
Cumhur Riyareti Makamına müracaatla Koca
sının rahatsızlığı hasebiyle muhtacı muavenet 
bir haMe bulunmasından dolayı yardım yapılma
sı talebinde bulunduğu evrakın tetkikından an
laşılmakla sö|yal yardım tertibinden 100 lira, 
yardım yaprl^ası talebinin tetkik ve karara raptı 
hakkrndaki sağlık işleri müdürlüğünün 5 . 
Tl . 1953 tarih ve 1576 sayılı tezkeresi okundu. 

Karar : Teklif veçjhile bütçenin sosyal yar
dım tertibinden (100) yüz lira yardım yapıl
masına Daimî Komisyonun 13 . İT . 1953 tarihli 
toplantısftt&a karar verildi. 

Üye 
Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye '>ı» Üye 
Muzaffer Şahihoğlu Niyazi Türkay ' 

Üye . 
Misbah Uras 

Başkan..berine 
Necati Çiller 
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T. C. 

istanbul Genel Mecliaş 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 1042/474 

Gazeteciler Cemiyeti âzasından ve Basın-Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü istanbul Temsilcisi 
iken bu 'kere vefat eden Zahir Ferit Tönümkü-
ney'in memlekete ifa 'ettiği hizmetleri nazara 
alınarak Zincirlikuyu'da Asri Mezarlığındaki 
yerin satınalınıp inşası için bütçenin 234 ncü 
bölümünden ailesine 500 lira olarak teklif edi
len yardımın daha ziyade sosyal yardım terti
binden yapılması uygun olacağı hakkındaki he
sap işleri müdürlüğünün 15 .1.1953 tarih ve 
192 sayılı mütalâası okundu. 

Teklif veçhile 500 lira yardımın yapılmasına 
Daimî Komisyonun 1 1 . I I . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

'Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceren Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1154/1420 

Mevzu : 
Merkez veznesi tahsildarı Cevat örgüt 'ün 

vefatı dolayısiyle cenaze masrafının belediyece 
tesviyesi ve aı'lesine yardım yapılması hakkında. 

Dairesinin teklifi : 
Merkez veznesi tahsildarı Cevat örgüt 'ün 

âni olarak bir beyin 'kanaması neticesi kaldırıl
dığı Cerrahpaşa Hastanesinde vefat ettiği bil
dirilmiş bulunduğundan 'kendisinin eski emek
tar bir memur olması ve cenaze yardım sandı
ğına dâhil bulunmaması malî vaziyetinin dahi 
bozuk bulunması gibi sebeplerle cenaze masra
fının ve ailesi Atiye'nin birkaç günlük ihtiyaç
larını (karşılamak üzere (250) iki yüz elli lira
lık yardım yapılması ve cenaze masrafının da 
bütçenin 234 ncü düşünülmiyen giderler terti
binden tesviye suretiyle ödenmesinin 'karara 
raptı hakkındaki hesap işleri müdürlüğünün 

1953 0 : 1 
U . I I . 1953 gün ve 2250 sayılı teklifi okunu]) 
incelendi. 

Karar : 
Vazife 'anında bir beyin kanaması neticesi 

kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesinde vefat et
tiği bildirilen merkez vezne tahsildarı Cevat 
ö rgü t 'ün cenazesinin üçüncü sınıf üzerinden 
belediyece kaldırılarak bedeli olan 100 yüz liranın 
bütçenin 234 ncü (düşünülmiyen giderler) ter
tibinden tesviyesine ve ailesinin birkaç günlük 
iaşesi için (150) yüz elli lira yardımın bütçenin 
sosyal yardım tertibinden yapılmasına Daimî 
Komisyonun 16 . I I . 1953 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y, Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceren Abdullah Dirik 

Üye. Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1206/1648 

(Mevzu : 
Muhtacı muavenet bir halde bulunan Bahire 

Köylü'nün yardırri talelbi hakkında. 
Dairesinin teklifi : 
Şişli Bilezikçi sokağında 46/1 sayılı mahal

de mukim, olup muhtacı muavenet bir halde 
bulunmasından dolayı 100 yüz" lira miktarında 
yardım yapılmasını merbut dilekçe ile talebey-
lediğinden bu miktar meblâğın bütçenin 112 ne i 
sosyal yardım tertibinden verilmesi hakkında
ki Hesap işleri Müdürlüğünün 17 . I I . 1953 ta
rih ve 584 sayılı teklifinin kabulüne Daimî Ko
misyonun 18 . II . 1953 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay ' Misbah Uras 
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T. C. 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

»ayı :1389K. 

(Mevzu : * 
Serhademe Bahattin Göksel'e 100 lira yar

dım yapılması hakkında. 
Teklif : 
(Genel Meclis toplantılarının geç vakitlere 

kadar devam etmesi dolayısiyle bu mesaide bu
lunan ve halen ailesinin rahatsızlığı hasebiyle 
maddî müzayakaya, duçar olan Belediye şerha -
demesi Bahattin Göksel'e bir defaya mahsus ol
mak üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden 
100 lira yardım yapılması hakknıdaki üyeden 
Niyazi Türkay ve Suat Bedük imzalı takrir oku
nup incelendi. 

Karar : 
Genel Meclisin toplantılarında geç vakitlere 

ikadar mesaisine devam eden ve halen ailesinin 
rahatsızlığı hasebiyle maddi müzayakaya du
çar olduğu bildirilen serhademe Bahattin Gök
sel'e bir defaya mahsus olmak üzere bütçenin 
sosyal yardım tertibinden (100) yüz lira yar
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 23.11.1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1438/755 

Mevzu : Beyoğlu Tahsil Şubesi Asker aile
lerine Yardım Kâtibi Hüseyin özköse'nin has
ta çocuğunun tedavisi için yardım hakkında. 

Dairesinin teklifi : Beyoğlu Tahsil Şubesi 
Asker Ailelerine Yardım Kâtibi Hüseyin öz
köse'nin hasta olan oğlu Engin'in tedavi mas
raflarını malt bakımdan temin edilmesine imkân 
görülmediğinden (300) üç yüz lira miktarında 
yardm yapılması hakkındaki talebi üzerine bu 
Uuşustaki karara tevfikan dunagan yapılan tet

kiki neticesi mumaileyhin hasta oğlunun bele
diye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin 
73 ncü maddesine göre belediye hastanelerinde 
meccanen tedavisi mümkün olmadığı takdirde 
hariçte tedavisi için ihiyar edeceği masraf kar
şılığının bütçenin sosyal yardım tertibinden tâ
yin edilecek miktarda yardım yapılmasında mah
zur görülmediği hakkındaki hesap işleri müdür
lüğünün 24.1 .1953 tarih ve 311 sayılı mütalâa
sı okundu. 

Karar : Sosyal yardım tertibinden (300) üç 
yüz lira yardım yapılmasına daimî komisyonun 
25 . I I . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1496/1824 

Mevzu : Karakedi gazetesinin tertip ettiği 
müsamereye ait biletlerden tensip edilecek mik
tarda alınması hakkında. 

Dairesinin teklifi : İstanbul'da intişar et
mekte olan Karakedi gazetesinin 8. I I . 1953 ge
cesi tertip ettiği (Sulu gecesi) müsameresine ait 
biletlerden yardım olmak üzere tensip edilecek 
miktarın alınması yazı işleri müdürlüğünün 
5 . I I . 1953 tarihli yazılariyle teklif edilmesi üze
rine müsamere gecesinin geçmiş olması itibariyle 
takdir edilecek miktardaki yardımın (sosyal yar
dım ) tertibinden masraf yapılmak suretiyle tesvi
yesinde mahzur olmıyacağı hesap işleri müdür
lüğünün 20. I I . 1953 günlü teklifleriyle belir
tilmiş olmakla keyfiyet okunup ilcelendi. 

Karar: Karakedi gazetesinin tertip ettiği mü
samere tarihi »geçmiş bulunması itibariyle mev-
zuubahs biletlerden belediye adına alınması im
kân olmadığına göre bütçenin sosyal yardım 
tertibinden (150) yüz elli lira yardım yapılması-

- m 
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ha daimî komisyonun 26 
tısında karar verildi. 

Başkan 
Necati Çillet 

Üye 
Recep Bilginer 

-• • U 

I I 1953 tarihlî toplan -

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceren 

Ah 

Muza 

1953 yılma ait 

.953 0 : 1 
Üye 

Abdullah Dirik 
Üye 

Muzaffer Şahinoğlu 
Üye 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

Misbah Uras 

Yapılan 
yardım 
miktarı 
Lira K. 

60 
75 

100 
200 
500 
500 
100 
250 

100 
.100 

50 
50 
50 
50 
50 

250 
150 
150 
50 

100 
100 
50 

100 
100 
100 

100 
200 
100 
75 
75 
75 
75 
50 
60 

Adı, soyadı 

Vahit Büyüktimurlenk 
Fatma Şişman 
Duran Kara 
Bahtiyar Saku 
Huriser özçelik 
Galip özgen 
Halit Kaya 
Cemile Tektaş 

Hanîfe Savlu 
Ali Türksever 
Remziye Yarayan 
Mustafa Kipman 
Ömer özbaşaran 
Mukaddes Söğütoğlu 
Faize Türkolunan 
Şaziye öncel 
Muzaffer Arslankocaeli 
Ali özgören 

• İsmail Utku 
Zühtü Metmaıı 
Rıdvan Şeray 
Hayati Alkaya 
Faruk Gegey 
Firiksen Üstüntas 
Nihat Dölcü 

Tahir Güneş 
Zeki Civeler 
Mimlet Taşkm 
Arif özgen , 
Baki özdeyen 
Bahri Göktürk 
Cahit Sağlam 
Hasan Ateşler 
ZühM Seyhan . r 

A d r e s i 

Taksim Sakız ağacı 128 No. 
Galata Arap camii No. 18 
Trabzon Maçka Zalhaköy 
Çemberlitaş Foto Fener apt. 3. kat 
Tl. Meclis raportörü 

» » mukayyidi 
Beykoz Ömerli Nahiyesi 
Şehremini Denizaptal mah. Köprülü Mahmutpasa 
7 No. 
Aksaray Muratpaşa Malı. Cerrahpaşa S. 10 No. 
Ortaköy Katına sokak No. 4 
Encümen kalemi odacısı 

» » kâtibi 
» » memuru 
» » » 

üöij » » daktilosu 
iffiMerkez hademesi 

Eminönü Asker aile kâtibi 
Karaağaç Mezbahası şoförü 
Cj'J^angir Pürtelâş mah. 52 
Kmlâk müdürlüğü memuru 

» » » 
İmar Müd. odacısı 
Muvazene Ş. Memusu 

» » 
: ; ı : f ' : i , 

Devlet Demiryolları işletme emtia ambarı Pul-
varizatöreüsü sicil No. 41089 
Silivri Horozcu Köyü 
Daimî encümen denetçisi 
Fatih Çarşamba Silistir© S. 22 
Masraf Md. kâtibi 

» » » 
» » » 
» » » 

Zeytinburnn 29 nen So. 4 No. 
Belediye Merkez Santral Memuru 

Tarihi 

5 . 3 
1 1 . 3 . 
11 . 3 
1 1 . 3 
17. 3 
17. 3 
19. 3 

S. 
1. 4 

1. 4 
1 . 4 
2 . 4 
6. 4 
6. 4 
6. 4 
6. 4 
7 . 4 
8. 4 

24. 4 
9. 4 
9 . 4 
9 . 4 

10. 4 
10. 4 
10. 4 

M. 4 
' 14. 4 

15. 4 
16. 4 

5 . 5 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 5 
7 . 5 

12 . 5 

1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 

1953 
1953 

.1953 

.1953 
. 1953 
. 1953 
.1953 
. 1953 
. 1953 
. 195:? 
. 1953 
. 1953 
.1953 
.1953 
. 1953 
.1953 
. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

.1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 

. 1953 
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Yapılan 
yardım 
miktarı 
Lira K. 

100 
175 
150 
İŞO 
100 
100 
76 80 

250 
50 

200 
75 
50 

Adı, soyadı 

Ayjıan Yılgör 
Na&miye Geçmiş 
Avni Bulduk 
Basim önal 
Muzaffer Aslan 
Mustafa önceler 
Enver Eriş 
Ali Rıza Gürel 
Hüseyin özköfce 
Semih Yesarioğ. 
Emine Tefli 
Orhan Ertan 

A d r « s i 

Beyoğlu B. Tahsil Ş. Tebliğ Memuru 
Sinkeci Elbüssuult Cad. No, 70 
Cerrahpaşa Nakşı So. 15 No. 
Hukuk İşleri Memuru 
Kumkapı Cömertler So. 47. 
Yenikapı Yolu Kara boyacılar No. 14. 
Eminönü Pertev So. 40 
Çengelköy Fıçılı So. No. 4 
Beyoğlu Tahsil Şubesi Kâtibi 
Turizm Şefi 
Ortaköy Şekerci So. 
Meriç Otelinde , ? 

Tarihi 

12. 5 .1953 
13. 5 .1953 
13*. 5 .1953 
14. 5 .1953 
16. 5 .1953 
18 . 5 .1953 
21. 5 .1953 
22. 5 .1953 
29. 5 .1953 
9. 6 .1953 
9 . 6 .1953 

10 . 6 .1953 

5671 80 1953 sarfiyat yekûnu 

T. 0. """"• 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 1800 K. 

Mevzu : Fakir ve hasta bulunan Vahit Bü-
yüktimurlenk'e altmış lira yardım yapılması 
hakkında. 

Dairesinin teklifi : Muhtacı muavenet bir 
halde ve hasta bulunan Vahit Büyüktimur-
lenk'in lüzumlu ilâçlarını temin etmek üzere 
kendisine sosyal yardım ^tertibinden (60) lira 
yardım yapılması hakkındaki üyeden Muzaffer 
Şahinoğlu ve Niyazi Türkay'm 4. III 1953 ta
rihli takriri okundu. 

Karar : Hasta ve muhtacı muavenet bir hal
de olduğu anlaşılan Vahit Büyüktimurlenk'in 
lüzumlu i|âçlarını temîn için sosyal yardım terti
binden (60) altmış lira yardım yapılmasına dai
mî komisyonun 4 . I I I . 1953 tariMi toplantısında 
karar verildi. : 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 
Niyazi Türkay 

Başkan 
Necati Çiller 

Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Suat Bedtik 

Üye 
Cahit Gera.n 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
M işba h Uras 

T . C . • : ; : " " ' ' '• 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

#ayı : 1856 

Mevzu : 
MuhtâBi muavenet bir durumda bulunan 

Fatma Şişman'a bütçenin Sosyal yardım terti
binden 75 yetmiş beş lira yardım yapılması hak
kında. î(î; 

Teklif : 
Fakir ve muhtaç bir durumda olan Fatma 

Şişman'a hasta çocuklarının ilâçlariyle nafaka
larını temin için bütçenin Sosyal yardım terti-
bindenv75 lira yardmı yapılmasının tetkik ve 
karara raptı hakkındaki üyeden Mehmet Erçağ 
ile ^ a z i Türkay imzalı 9 III . 1953 tarihli 

Atakrir okunup incelendi. 
Karar : • 
Fakir ve Muhtacı muavenet bir durumda ol

duğu bildirilen Fatma Şişman'a hasta çocukları* 
nm ilâç ve nafakalarını temin îçör bütçenin 
Sosyal yardım tertibinden yetmiş beş lira yar» 

W 
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dım yapılmasına Daimî Komisyonun 9 . I I I . 1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceren 

Üye Üye 
AhduL ah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1868 

Mevzu : 
Kore gazilerinden muhtacı muavenet bir hal

de bulunan Dursun Kara'ya 100 lira yardım 
yapılması hakkında. 

Teklif : 
Kore gazilerinden olup muhtacı muavenet 

bir halde bulunan Dursun Kara'nın bir vazife
ye tâyini için lâzımgelen muameleye tevessül 
edilmiş isede malî müşkilât içinde bulunan mu
maileyhin muamelesinin intacına medar olmak 
üzere Sosyal yardım tertibinden 100 yüz lira 
yardım yapılması hakkındaki üyeden Abdul
lah Dirik ve Muzaffer Şahinoğlu imzalı takriri 
okunup incelendi. 

Karar : 
Kore gazilerinden olup muhtacı muavenet 

bir durumda; bulunan Dursun Kara'nın bir va
zifeye tâyini için muameleye tevessül edilmiş 
olması ve malî durumunun bozuk bulunması iti
bariyle bu muamelenin takip ve intacı için ken
disine bütçenin Sosyal yardım tertibinden 100 
yüz lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 
10 . I I I . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceren 

Üye Üye 
Abdullah Dirikr Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üyo 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1876 K. 

Mevzu : 
Fakir ve muhtacı muavenet bir vaziyette bu

lunan Bahtiyar Soku 'ya bütçenin sosyal yar
dım tertibinden 200 lira yardım yapılması hak
kında. 

Teklif : 
Daimî Komisyona müracaatla fakrühalini 

beyan eden ve yaptırılan tahkikatta kendisinin 
4 çocuklu olduğu ve büyük zaruret içinde bu
lunduğu anlaşılan Bahtiyar Soku'mm bu hali 
göz önünde tutularak sosyal yardım tertibinden 
(200) iki yüz lira yardım yapılmasının tetkik 
ve karara raptı hakkındaki üyeden Muzaffer 
Şahinoğlu, Niyazi Türkay ve Suat Bedük im
zalı 10 . I I I . 1953 günlü takriri okunup ince
lendi. 

Karar : 
Muhtacı muavenet bir vaziyette olup 4 ço

cuğu bulunduğu anlaşılan Bahtiyar Soku'ya 
bütçenin sosyal yardım tertibinden (200) iki 
yüz lira yardım yapılmasını Daimî Komisyo
nun 10 . I I I . 1953 tarihli toplantısında karar 
verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1982 

Mevzu : 
Halit Kaya ismindeki vatandaşa 100 lira 

yardım yapılması. 
«Teklif : 
Beykoz ilçesinin Ömerli Köyünde oturan ve 

3 çocuklu fakirliği yüzünden malî geçinme sı
kıntısı içinde bulunduğu anlaşılan Halit Kaya 
ismjjûdeki vatandaşa sosyal tertibinden (100) 
yüz lira yardım yapılması, üyeden Abdullah 
Dirik ve Niyazi Türkay tarafından verilen tak
rir okunup incelendi. 
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Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Misbah Uras 

B : 3 11.11 
Karar : . 
Beykoz îlcesi Ömerli Köyünde oturan, malî 

geçici sıkıntısı içinde bulunduğu anlaşılan Ha-
lit Kaya ismindeki vatandaşa sosyal yardım ter
tibinden (100) yüz lira yardım yapılmasına Dai
mî Komisyonun 18 . III . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

D.aimî Komisyonu 
Sayı : 2318/2850 

Mevzu : 
Müteveffa belediye i&hsildarı Bekir Tektaş 

ailesine yardım yapılması hakkında. 
' Teklif : 

Belediye tahsildarlığında 15 sene hizmeti 
sepkedip bu kere müptelâ olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak vefat eden Bekir Tektaş'm 
iki çocuğu ile perişan bir vaziyette kalan aile
sinin tehvini ihtiyacına medar olmak üzere iç
timai yardım tertibinden yardım yapılması 
hakkındaki eşi Cemile Tektaş'in dilekçesi okun
du. 

Karar : 
Müteveffa memurun perişan ve sefil bir 

halde kaldığı anlaşılan ailesine bütçenin sosyal 
yardım tertibinden (250) iki yüz elli lira yar
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 30 . III . 
1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 1822 K. 

Mevzu : 
Fakir bir halde olan Hanife Savucu'ya 100 

. 1953 O : 1 
lira yardım yapılması hakkında. 

Dairesinin teklifi : 
Aksarayda Cerrah Kemal Sokağında 10 No. 

lu hanede ikamet eden iki çocuk sahibi ve muh
tacı Muavenet bir halde bulunan Bayan Hanife 
Savucu'ya sosyal yardım tertibinden (100) yüz 
lira yardım yapılması hakkındaki Üyeden Ca
hit Ceren ve Mehmet Erçağ'm müterek takriri 
okundu: 

Karar : 
Muhtacı muavenet bir halde ve iki çocuk sa

hibi olduğu bildirilen Bayan Hanife Savucu'ya 
sosyal yardım tertibinden (100) yüz lira yardım 
yapılmasına Daimî Komisyonun 6 . III . 1953 ta
rihli toplantısında'karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinioğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Mi&bah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı :• 2339 K. 

Mevzu : Ortaköy Katmer Sokak 4 No. da 
mukim Mehmet Ali Türksever'e yardım yapılma
sı hakkında. 

Teklif: Yukarda adresi yazılı olup halen bir 
vazifede bulunmadığı gibi hasta bir vaziyette 
bulunan Mehmet Ali Türksever'e doktor tara
fından verilen ilâçların tatbiki için bütçenin 
(Sosyal yardım) tertibinden (100) yüz lira yar-
drm yapılmasının karara raptı hakkındaki üye
den Recep Bilginer ile Misbah Uras imzalı 31 . 
III . 1953 tarihli takrir okunup incelendi. 

Karar : Halen bir vazife sahibi olmayıp has
ta bulunan ve doktor tarafından verilen ilâçları 
almak için malî kudreti müsait bulunmıyan 
Mehmet Ali Türksever'e bir defaya mahsus ol
mak üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden 
(100) yüz lira yardım yapılmasına Daimî Ko-
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misyonun 31 . IIL . 1953 tarihli toplantısında i 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahimoğlu Niyazi Türkav 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2368 

Mevzu : 
Remziye Yarayan'a 50 lira yardım yapılması 

hakkında. 
Teklif : 
Karaköse'de vatani vazifesini ifa etmekte olup 

lı asta bulunan oğlu Hadi Ya ray an'ı ziyaret et
mek istiyen Remziye Yarayan'a malî kudretinin 
müsaadesizliğine binaen yol masraflarını karşıla
mak üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden 
(50) elli lira yardım yapılması hakkındaki üye
den Misbah Uras ve Muzaffer Şahinoğlu imzalı 
1 . IV . 1953 günlü takrir okunup 'incelendi. 

Karar : 
Karaköse'de vatani hizmetini yapmakta olup 

hasta olduğu bildirilen oğlu Hadi Yarayan'ı zi
yaret etmek istiyen Remziye Yarayan'a malî va
ziyetinin müsaadesizliği dolayısiyle yol masrafla
rına medar olmak üzere bütçenin sosyal yardım 
tertibinden (50) elli lira yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 1 . IV . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Oahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye ' Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Mîsbah Uras 

.1953 0 : 1 
T. C. . 

İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 2409 

Mevzu : 
Encümen kaleminden mesai harici geç vakit

lere kadar çalışan memurlara yardım yapılması 
hakkında. 

Teklif: 
Encümen kaleminde geç vakitlere kadar hiz

metleri sepkeden ve çocuğu hasta olup alçıda bu
lunan Mustafa Kipmen, Faize Tükelman, Mu
kaddes Söğütoğlu ve Ömer özbaşaran'a sosyal 
yardım faslından 50 ell'işer lira yardım yapılma
sına dair üyeden Suat Bedük ve Niyazi Türkay'-
m takrirleri okundu. 

Karar : 
Encümen mesaisinde geç vakitlere l£adar hiz

metleri sepkeden Mustafa Kipmen, Faize Tükel
man, Mukaddes Söğütoğlu ve Ömer özbaşaran'a 
ihtiyar eyledikleri zaruri masraflar karşılığı büt
çenin sosyal yardımlar tertibinden 50 ell'işer lira' 
yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 3.IV. 
1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Nivazi Türkav' 

" Üye 
Misbah Uras 

T..C. 
İ s ta 11 bu J (lene 1 Alec hisi 

•Daimî Komisyonu 
Sayı : 2472/3075 
Mevzu : 

Merkez hademesi Şaziye ön a Ta yardım ya
pılması hakkında. 

Teklif : 
Belediye merkez hademelerinden Şaziye 

Önal'ın Kadırga Şehsuvar Sokağında ikamet <el-
meikte olduğu evde 1 Nisan 1953 günü saat 16' 
da çıkan yangından Ikemdisinin görevi başında 
bulunması hasebiyle haberdar olanı am iş ve hiç
bir eşyası eıkanlamadığıaçin yalnız üzerindeki 
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elbise ile kalmış ve pek feci bir duruma düş
müş bulunmasına binaen sosyal yardım tertibin
den tensip buyurulacaik bir yardımın yapılma
sına dair daire müdürlüğünün 2 . I V . 1953 gün 
ve 141 sayılı teklifi .okunup incelendi. 

Karar : 
Merkez hademesi Şaziye önal'ın bu feci du

rumu nazarı dikkate alınarak sosyal yardımlar 
tertibinden (250) iki yüz elli lira yardım yapıl
masına Daimî Komisyonun 6. IV . 1953 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

Balkan Y. Üye Üye 
Necati Çiller Suat Bedük Kecep Bilginer 

Üye Üye 
Oah.it 'Ceren Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Ereağ Muzaffer Şahin oğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. T. 
İstanbul Genel Moelıisi 

Daimî Komisyonu 
•Sayı : 2441 

Mevzu : 
Kumkapı'da 1 Nisan 1953 tarihinde vuku bu

lan yangın neticesi zarar gören Muzaffer Ars-
larikocaeli'nin yardım talebi hakkında. 

Talep : 
Ev dâhilinde ikamet eden bir Ikiracmın te

seyyübünden meydana -gelen yangın faciasın
dan dolayı üc. yavrumla ve çırıl çıplak meydan
da kalmış vaziyetteyim. Eminönü Kaymakam-
lığındaiki cüzi maaşlı memuriyetimden başka. 
hayatta elimi tutacak hiçbir varlığa malik de-
ğdlim. Bu facia bizi hakikaten ve erbabı ha
miyetin yüreklerini sızlatacak derecedeki peri-
şaniyete sürüklemiş bulunmaktadır. Bu itibar
la iki. Muhterem Belediyemizin sînei şefkatine 
sığınmaktan başka çare bulunması mümkün ol
madığından, yataksız, yorgansız ve 'hiçbir «ev
siz ik al an bu zavallı ufak memura ve âcil yar
dım mülâhazasına yer verebileceğinden emin 
bulunduğum cihetle gerekli yardımın yapılması 
talebi hakkındalki 'Muzaffer Arslankoeaeli im
zalı başkanlık makamından muhavvel 4 . TV . 
19ı53 günlü dilekçe o'kunup incelendi. 

Karar : 
1 Nisan 1953 günü vukubulan yangın neti-

1953 6 : 1 
cesi üç. yavrusiyle çırılçıplak bir vaziyette kal
dığı, yatak ve yorgansız olup cüzi maaşlı bir 
ımemur .olduğu anlaşılan Muzaffer Arslankoea
eli'ne bütçenin sosyal yardım tertibinde*! (150) 
yüz elli lira yardım yapılmasına Daimî Komis
yonun 4 . TV. 195:3, tarihli toplantısında 'karar 
verildi. 

Balkan V. üye Üye 
Necati Oiller Suat Red ilk Recep Bilginer 

Üye Üye 
('ahit Ceren Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. ' 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2353/2774 

Mevzu : 
Belediyemiz kalorifercilerinden müteveffa 

Mehmet Alkaya ailesine yardım yapılması hak
kında, 

Talep : 
Belediye merkez kalorifercilerinden iken 

tahdidi sinne tâbi tutulmak suretiyle görevinde 
ve bilâhara vefat eden Mehmet Alkaya'nın 40 
senelik hizmetine mukabil tazminat alamadan 
görevinden ayrılmış olup müteveffanın geride 
bıraktığı iki kız çocuğunun fena bir durumda 
olmaları itibariyle tensip edilecek miktarda 
yardımın yapılması hakkındaki Başkanlık ma
kamından muhavvel 25 . III . 1953 günlü Hayati 
Alkaya imzalı dilekçe ve ilişikleri okunup ince
lendi. 

Karar : 
40 sene müddetle belediyemize hizmet edip 

tekaüt edilen ve emsaline verilen ikramiyeden 
istifade 'etmediği anlaşılan müteveffa Mehmet 
Alkaya'nın malî müzayaka içinde bulunduğu 
bildirilen efradı ailesi için Hayati Alkaya'ya 
bütçenin sosyal yardım tertibinden (50) elli 
lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 
31 . TTT . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 
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Üye Üye ; 

Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 
Üye Üye 

Mehmet Erçağ Niyazi Türkay 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2354/2899 

Mevzu : 
Karaağaç Kurumları Şoförü Ali özgören'e 

yardım yapılması hakkında. 
Teklif : 
Karaağaç Kurumları Nakliye Servisinden 

1948 yılından beri çalışmakta olan Şoför Ali 
özgören'in 11 . I I . 1953 tarihinde hiç bir 'eşya 
dahi kurtulmıyarak evi tamamen yanmış ken
disi, refikası ve çocuğu ile birlikte pek perişan 
bir durumda kalmış bulunmasa hasebiyle sos
yal yardım tertibinden münasip görülecek mik
tarda para yardımı yapılmasına dair olan Ka
raağaç Kurumları Müdürlüğünün 25 . III . 1953 
gün ve 1874 sayılı teklifi okunup incelendi. 

Karar : 
Karaağaç Kurumları Şoförü Ali özgören'in 

pek perişan bir durumu nazarı dikkate alınarak 
150 yüz elli lira yardım yapılmasına Daimî Ko
misyonun 3 . I I I . 1953 tarihli toplantısında ka
rar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2352/2815 

Mevzu: Emlâk Müdürlüğü memuru Kıdvan 
Şoray ve Zühtü Mertman'a yardım yapılması 
hakkında. 

. 1953 O : 1 
Teklif: Emlâk Müdürlüğü muamelâtının hu

susiyetine binaen bu muamelâta vukufları itiba
riyle kendilerinden âzami randıman temin edi
len ve mesai saatleri haricinde çalıştırılan ve bu
gün nafakaları üzerine mevdu aile efradına ma
lik memurlardan Rıdvan Şoray ve Zühtü Mert
man'a sosyal yardım tertibinden münasip mik
tarda yardım yapılmasına dair emlâk kamulaş
tırma müdürlüğünün 25 . I I I . 1953 gün ve 5578 
sayılı teklifi okunup incelendi. 

Karar : Emlâk müdürlüğü memurlarından 
Rıdvan Şoray ve Zühtü Mertman'a mesai hari
cinde çalışmak suretiyle ihtiyar eyledikleri mas
raflar karşılığı (100) yüzer lira yardım yapılma
sına daimî komisyonun 3 1 . I I I . 1953 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceren 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 2481/K. 

Mevzu : Cihangir Pürtelâş sokak 52/2 nu
marada İsmail Utku'ya (50) »elli lira yardım ya
pılması hakkında. 

Teklif : Çok çocuklu ve fakir olup oğlu tü
berkülozdan hasta ve tedavi altında bulunan 
yukarda adresi yazılı mahalde mukim İsmail 
Utku'nun ilâç parası bulunmaması itibariyle 
lüzumlu ilâçlar temin etmek üzere bir defaya 
mahsus olmak üzere 50 lira yardımın sosyal 
yardım tertibinden yapılması hakkındaki üye
den Mehmet Erçağ ile Abdullah Dirik imzalı 
takrir okunup incelendi. 

Karar : Çok çocuklu olup fakir bulunan ve 
çocuklarından biri tüberküloz hastalığına müp
telâ olan lüzumlu ilaçlan malî kudretinin mü-
saadesizliği dolayısiyle temin edemediği bildiri
len İsmail Utku'ya bütçenin sosyal yardım ter
tibinden bir defaya mahsus olmak üzere (50) 
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elli lira yardım yapılmasına daimî komisyonun 
6 . IV . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 2355/2823 

Mevzu : Muvazene şubesi memurlarından 
Frikson Üstüntaş ve Faruk Gogo'ya yardım ya-
plıması hakkında. 

Teklif : 1953 malî yılı bütçe tekliflerinin 
ihzar tevhit ve tab'ı işlerinde çalışma saatiyle 
mukayyet olmaksızın birçok geceler çalışmak su
retiyle feragat gösteren ve bu sebeple bâzı mas
raflar ihtiyar etmiş olan ve bilhassa telâkki olu
nan emir üzerine bütçenin bir an evvel yüksek 
tasdika iktiranını temin için fasılasız olarak ta
til günlerinde de çalışmakta bulunan muvazi-.e 
şubesi müdürlüğü memurlarından Frikson Üs
tüntaş ve Faruk Gogo'ya maddi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bütçenin sosyal yardım terti
binden münasip görülecek miktarda bir yardım 
yanılmasına dair hesap işleri müdürlüğünün 
25. I I I . 1953 gün ve 1115 sayılı teklifi okunup 
incelendi. 

Karar : 1953 malî yılı bütçesinin ihzarı tev
hit ve tab'ı işlerinde gece çalışmak suretiyle fe
ragat gösteren muvazene şubesi memuru Frikson 
Üstüntaş ve Faruk Gogo'ya mesai haricinde ça
lışmak suretiyle ihtiyar eyledikleri masraflar 
karşılığı (100) yüzer lira yardım yapıhnasına 
daimî komisyonun 3 1 . I I I . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

O : 1 
Üye Üye 

Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2656/3363 

Mevzu : 
Kumkapı Cönıetler Sok. 47 - 49 No: lu bina

nın yanması dolayısiyle zarar gören Nihat Döl-
cü'ye yardım yapılması hakkında. 

Teklif : 
Devlet Demiryolları İstanbul Emtia Ambarı 

puvantörlerinden Nihat Dölcü 'nün ikamet etmek
te olduğu Kumkapı Cömertler Sokak 47 •• 49 ka
pı No. lu evin 1 . IV . 1953 tarihinde vukubulan 
yangın neticesi bütün eşyasiyle bu ay aldığı 
maaşı tamamen yandığı cihetle perişan ve muh
taç bir durumda kalmış olan mumaileyh diğer 
iki belediye memuruna olduğu gibi kendisine de 
yardım yapılması talebini havi 9 . IV . 1953 gün
lü dilekçesi ilişikte sunulmuş olup tensip buyu-
rulacak miktardaki yardımın bütçenin (Sosyal 
yardım gideri) tertibinden tesviyesi hususunun 
tetkik ve karara raptı hakkındaki 10 . IV . 1953 
günlü Hesap İşleri Müdürlüğünün teklifi ve ilişik
leri okunup incelendi. 

Karar : 
Bir Nisan 1953 tarihinde vukubulan yan

gın neticesi bütün eşyası ile aldığı maaşı ta
mamen yanmış ve perişan bir vaziyete düşmüş, 
bulunduğu bildirilen Nihat Dölcü'ye bütçenin 
(Sosyal yardım) tertibinden 100 yüz lira yardım 
yapılmasına Daimî Komisyonun 10 . IV . 1953 
tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

— 193 — 



B : 3 11.11 
T. C. 

istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 2737/K. 

Mevzu : Silivri Harraççı Köyünden Tahir 
Güneç'e yardım yapılması hakkında. 

Teklif : 
Gayet fakir ve 3 çocuk sahibi bulunan, gün

lük geçinme sıkıntısı içinde çırpman, ayrıca sa
kat kardeşine bakmak mecburiyetinde olan Si
livri'nin Harraççı Köyünden Tahir Güneç va
tandaşa sosyal yardım faslından 100 yüz lira 
yardım yapılması hususunun tetkik ve karara 
raptı hakkındaki üyeden Muzaffer Şahinoğlu 
ile Aptullah Dirik imzalı takrir okunup ince
lendi. 

Karar : 
Gayet fakir olup 3 çocuk babası bulunan ve 

günlük geçinme sıkıntısı içinde çırpınıp sakat 
kardeşine bakmak mecburiyetinde bulunduğu 
bildirilen Silivri Harraççı Köyünden Tâhir Gü
neç'e bütçenin sosyal yardım tertibinden 100 
yüz lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun 
14 . TV . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Kecep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Aptullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Nivazi Türkav 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2757/3488 

Mevzu : 
Hesap Murakıbı Zeki Civelek'in talebi hak

kında. 
Teklif: 
Kahatsızlığı dolayısiyle hastaneye yatırılarak 

bu kere istirahat ve tebdiihava raporiyle tabur
cu edilen Daimî Komisyon Hesap murakıpların
dan Zeki Civelek, merbut istida ile sıhhi ve malî 
durumunun bozukluğu dolayısiyle fennen lüzum 

1953 O : 1 
gösterilen tebdiihava maksadiyle seyahatine im
kân bulamadığından bahsile yardım rica etmek
tedir. 

Mumaileyh geçenlerde vazife sırasında bir 
krizle hastaneye yatırılmış ve bu kere hastane
den istirahat ve tebdiihava kaydiyle çıkmış ol
duğundan dileğinin tetkiki hakkındaki Zabıt ve 
Muamelât Müdürlüğünün 13 . TV . 1953 gün ve 
3488 sayılı teklifi okunup incelendi. 

Karar : 
Hasta ve tebdil havalı olup seyahatine lüzum 

gösterilen, ancak malî durumunun müsaadesizli-
ği dolayısiyle seyahatine imkân olmadığı anlaşı
lan Zeki Civelek'e bütçenin sosyal yardım terti
binden 200 (iki yüz) lira yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonun 14 . TV . 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
"Necati Çiller Suat Bedük 

Üye Üye 
Kecep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Ercağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Nivazi 

Üye 
Misbah Uras 

T. 0. 
İstanbul Genel Meclisi 

1 )aimî Komisyonu 
Savı : 2817 K. 

Türkay 

Mevzu : 
Belediye Şoförü Mehmet Tlaişkıu'a 100 yüz 

lira yardım yapılması hakkında. 
Teklif : 
Ailesinin asabi bir hastaflağa müptelâ oldu

ğu anlaşılan Belediye şoförlerinden Mehmet 
Taşkın'a ailesinin tedavisi için bütçenin sosyal 
yardım tertibinden 100 yüz lira yardım yapıl
ması hakkındaki üyeden Muzaffer Şahinoğlu 
ile Niyazi Türkay imzalı takrir okunup ince
lendi. 

Karar : 
Ailesinin ana-bi hastalığa müptelâ olduğu 

bildirilen şoför Mehmet Talkın'm gerekli teda
vinin yapılabilmesi için bütçenin sosyal yardım 
tertibinden 100 yüz lira yardım yapılmasına Dai-
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mî Komisyonun 16 . IV 
smda karar verildi. 

Başkan Y. 
Necati Çiller 

Üye 
Kecep Bilginer 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğİu 

Üyt 
Misbah 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3203/3387 

1953 tarihli toplaı 

Üye 
Suat Bedük 

Üye 
Cahit Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

i 

Uras 

, -% 

Mevzu : 
Hesap işleri Müdürlüğü Masraf Şubesi Tedi

ye Masası m'emurlarından 4 memura içtimai yar
dım tertibinden yardım yapılması! hakkında. 

Teklif : 
1952 Malî yılı hitamında masraf Müdürlü

ğüne gelen beş bini mütecaviz tediye evrakmın 
hazırlanıp tediye edecek bir duruma getirmek 
üzere Şubat ve Mart aylarında mesai haricinde 
geç vakitlere kadar feragatle çalışan ve mecbu
ren akşam yemeklerini dışarda yemek zarure
tinde kalan Belediye Tediye Masası memurla
rımdan Bahri Göktürk ve Cahit Sağlam ve 
Vilâyet Masası Tediye Memuru Arif ön gel ile 
Tasnif Kâtibi Baki özleyen'e bütçenin sosyal 
yardım tertibinde münasip miktarda yardım 
yapılması hakkındaki masraf Şubesi Müdürlü
ğünün 11 . TV . 19Ö3 gün ve 3/5537 sayılı ^ekli-
fi okundu : 

Karar : 
Geceleri geç vakitlere kadar çalışmak sure

tiyle vazifelerine' devam ettikleri gilbi bu sebep
le yemek ve sair masraflar ihtiyar ettikleri bil
dirilen Bahri Göktürk, Cahit Sağlam, Arif on
gen ve Baki özleyen'e bir defaya ma/hsus olta ak 
üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden (75) 
yetmiş beşer lira yardım yapılmasına Daimî 
Encümenin 30 Nisan 1953 tarihli toplantısında 
karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Necati Çiller S. Bedük 

1953 0 : 1 
Üye 

Recep Bilgine r 
Üye 

Okunamadı 
Üye 

Muzaffer Şahinoğİu 

Üye 
C. Ceran 

Üye 
Mehmet Erçağ 

Üye 
N. Türkay 

Üye 
M. Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3277/K. 

Mevzu : 
Hasan Ateşler'e sosyal yardım tertibinden 

(50) lira yardım yapılması hakkında. 
Teklif : 

. Zeytinburau 29 ncu sokak 4 No. lu mahal
de mukim Hasan Ateşler adındaki vatandaş ev
li olup iki çocuk sahibi bulunduğu ve bugün 
bir işe sahip olmayıp geçinmek için çok müşki-
lât çektiği müşahede edildiğinden bu vatanda
şa bir iş buluncaya kadar ailesinin geçinme
sine medar olmak üzere bütçenin sosyal yar
dım tertibinden 50 lira yardım yapılmasının 
tetkik ve karara raptı hakkındaki üyeden Ca
hit Ceran ve Misbah Uras imzalı takrir oku
nup incelendi. 

Karar : 
Evli olup iki çocuk sahibi bulunduğu ve bu

gün için boşta olduğu gibi geçinmek için çok 
müşkülât çektiği bildirilen Hasan Ateşler'e bir 
defaya mahsus olmak üzere bütçenin sosyal 
yardım tertibinden elli lira yardım yapılmasına 
Daimî Komisyonnun 5 . V . 1953 tarihli içtima-
nida karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erkoğlıı Suat Bedük 

Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
M. Şahinoğİu Niyazi Türkay 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3275/K. 

Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Mehmet Ercağ 

Üye 
Misbah Uras 

Mevzu : 
Ayhan Yıl gör "e sosyal vardım tertibinden 
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(100) yüz lira yardım yapılması hakkında : 

Teklif : 
Beyoğlu Belediye Tahsil Şubesi tebliğ me

murluğunda 13 aydan beri 20 lira aslî maaşın 
3/2 siyle vekâleten çalıştırılmakta bulunan Ay
han Yılgör, üç kişiden müteşekkil ailesini ge-
çindiremiyecek durumda bulunduğu gibi aile 
efradından bir kişinin de hasta olması itibariy
le gerekli tedavinin yapılabilmesi için lüzum
lu ilâç ve saireye sarf edilmek üzere mumaileyhe 
bütçenin sosyal yardım tertibinden (100) yüz 
lira yardım yapılmasının tetkik ve karara rap
tı hakkındaki üyeden Cahit Ceran ve Misbah 
Uras imzalı takrir okunup incelendi; 

Karar : 
Geçim sıkıntısı çektiği gibi aile efradından 

birinin rahatsızlığı dolayısiyle gerekli tedavi 
için lüzumlu ilâç vesair masrafları karşılıya-
madığı bildirilen Ayhan Yılgör'e bir defaya 
mahsus olmak üzere bütçenin sosyal yardım ter
tibinden yüz lira yardım yapılmasına Daimî 
Komisyonun 5 . V . 1953 tarihli içtimamda ka
rar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimi Komisyonu 
Sayı : 3150/3873 

Mevzu : 
Nazmiye Geçmiş adındaki 4 çocuklu vatan

daşa içtimai yardım yapılması hakkında. 
'Teklif : 
Kocasının vefatı üzerine en küçüğü 2 ve en 

büyüğü 10 yaşında dört çocuğu ile dul kalan 
ve çocuklarından biri geçirdiği menenjit has
talığı neticesi anormal bir vaziyete girmiş bulu
nan, Sirkeci Ebüssuut Caddesinde 70 No: da 
mukim Nazmiye Geçmiş bağlı dilekçe ile içti
mai yardım tertibinden kendisine yardım yapıl
masını talebetmekte olduğundan tetkiki ile ka
rara raptı hakkındaki Hesap İşleri Muvazene 
Şubesi Müdürlüğünün 24 . IV . 1953 gün ve 
1475 sayılı teklifi ve merbutu dilekçe okundu. 

Karar : 
Muhtacı muavenet bir durumda olduğu an

laşılan Nazmiye Geçmiş'e bütçenin sosyal yar
dım tertibinden bir defaya mahsus olmak üzere 
(175) yüz yetmiş beş lira yardım yapılmasına 
Daimî Encümenin 29 Nisan 1953 tarihli toplan
tısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye Üye 
Cahit Ceran Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye Üye 
M. Şahinoğlu Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3151/3874 

Mevzu : 
Avni Bulduk adlı bir vatandaşa İçtimai yar

dım yapılması. 
Teklif : 
Çalışamıyacak derecede ihtiyar ve bir kolun

dan malûl olup bakacak kimsesi de bulunmıyan 
bununla beraber hasta ve muhtacı tedavi bir 
çocuğu da bulunduğunu bağlı dilekçe ile beyan 
ve ifade eden Cerrahpaşa Nakşi sokak 15 No. da 
mukim Avni Bulduk İçtimai yardım tertibin
den kendisine yardım yaplımasım talebetmekte 
olduğundan, mahzur görülmiyen yardımın ya
pılması hususunun tetkik ve karara raptı hak
kındaki 24 . IV . 1953 gün ve 1476 sayılı Hesap 
İşleri Muvazene Şubesi Müdürlüğü ifadeli tek
lif okundu. 

garau : 
Muhtacı muavenet bir durumda olduğu an

laşılan Avni Bulduk'a bir defaya mahsus olmak 
üzere bütçenin Sosyal yardım tertibinden 150 
yüz elli lira yardım yapılmasına Daimî Encü
menin 29 Nisan 1953 tarihli içtimamda karrar 
verildi. 

Başkan Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 
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Üye Üye 

Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 
Üye 

Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 2939/3571 

Mevzu : 
Belediye Merkez Telefon Santral Memuru 

Ztihtü Seyhan'ın tedavi ücreti hakkında. 
Teklif : 
Belediye Merkez Telefon Santral Memuru 

Ztihtü Seyhan'ın müptelâ olduğu hastalıktan 
dolayı derhal ameliyat yapılması ica-
betmiş ve Gureba Hastanesi Tıp Fa
kültesi 2 nci Cerrahi kliniğinde ame
liyatı icra kılınmış olup bir ay müddetle istira
hat verilerek taburcu edildiği anlaşılmıştır. 
Ancak mumaileyh hastanede yattığı müddet 
zarfında yatak ve ilâç parası olarak 62 altmış 
iki lira 75 yetmiş beş kuruş masraf ihtiyar et
miş olması itibariyle işbu meblâğı tarafına ia
desi talebedilmekte ise de yapılan tetkikat ne
ticesi talebin, 4598 sayılı Kanun dışında kalan 
belediye memur ve müstahdemlerinin nizamna
mesinin 73 ncü maddesi hükümleri muvacehe
sinde işbu meblâğın tediyesine imkân olmadığı 
cihetle mumaileyhin ihtiyar ettiği işbu mas
raflar karşılık olarak bütçenin sosyal yardım 
tertibinden yapılması hususunun mümkün bu
lunduğu hakkındaki Hesap îşleri Müdürlüğünün 
15 . IV . 1953 gün ve 1378 sayılı teklifi ile ili
şikleri okunup incelendi. 

Karar : 
Belediye Merkez Santral memurlarından 

Zühtü Seyhan'ın yapılan muayenesinde derhal 
ameliyat icabetmiş olması itibariyle mecburen 
Gureba Hastanesine yatırılmış ve bu sebeple 
62 altmış iki lira 75 yetmiş kuruş masraf ihti
yar etmiş olduğu cihetle mumaileyhin malî du
rumu nazarı dikkate alınarak bütçenin sosyal 
yardım tertibinden 60 altmış lira yardım ya
pılmasına Daimî Komisyonun 18 . IV . 1953 ta
rihli toplantısında kfcrar. verildi. 

' Başkan Y. Üyl 
Necati Çiller Suat Bedük 

i Üye 
Recep Bilginer 

Üye 
Abdullah Dirik 

Üye 
Muzaffer Şahinoğlu 

Üye 

Üye 
Cahit tteran 

Üye 
Mehmet Er<*ağ 

Üye 
Niyazi Türkay 

• • • - : - -

Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3209/3610 

. 

Mevzu : 
Hukuk İşleri Müdürlüğü memurlarından Ra

sim önal'a yardım yapılması hakkında •: 
Teklif : Son defa Kumkapıda zuhur eden 

yangın neticesinde evi ve eşyaları tamamen ya
narak çoluk ve çocuğu ile birlikte muztarip ve 
muhtacı muavenet bir duruma duçar olan Hu-
huk İşleri Müdürlüğü memurlarından Rasim 
önal'a daire arkadaşları tarafından yapılan 
yardım maddi kaybını telâfi edecek derecede 
olmadığından içtimai yardım tertibinden müna
sip görülecek miktarda yardım yapılması husu
sunun tetkik ve karara raptı hakkındaki 15 . 
IV . 1953 gün ve 4111. sayılı Hukuk İşleri Mü
dürlüğü teklifi okundu. 

Karar : 
Kumkapı'da zuhur eden yangın neticesinde 

evi ve eşyaları tamamen yanmış ve çoluk çocuğu 
ile birlikte muztarip ve muhtacı muavenet bir 
durumda kaldığı bildirilen Rasim önal'a bir 
defaya mahsus olmak üzere bütçenin sosyal yar
dım giderinden (150) yüz elli lira yardım ya
pılmasına Daimî Encümenin 30 . IV . 1953 ta
rihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erfeoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçag 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Üras 
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B ; 3 11.11 
T. C. 

îstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 3276/4112 

Mevzu : 
Kumkapı Cömertler sokak 47-49 sayılı hane

de ikamet eden Muzaffer Arslamkocaeli'ne yar
dım yapılması hakkında. 

Teklif : 
Kumk-apı Cömertler sokak 47-49 sayılı hane

de ikamet edip Eminönü Muhasebesi asker 
ailesi kâtiplerinden bulunan Muzaffer Arslan-
foocaeli'nin evinde 1. IV. 1953 günü çıkan âni 
yangın neticesi eşyasının tamamen yandığı ve 
çok perişan bir halde kaldığı merbut evrakların 
tetkikından anlaşılmakla tensip buyurulacak 
(miktarda yardım yapılmasının tetkik ve kara
ra raptı hakkındaki Eminönü Kaymakam ve 
Belediye Şubesi Müdürlüğünün 4 . V. 1953 gün
lü teklifi ile ilişikleri okunup incelendi. 

Karar : 
d . IV . 1953 tarihinde çııkan yangın neticesi 

bütün eşyaları tamamen yandığı ve çok perişan 
bir vaziyette kaldığı polis tahkikatiyle anlaşıl
mış olan Muzaffer Arslankocaeli'ye bütçenin 
sosyal yardım tertibinden (100) yüz lira yar
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 5.V.1953 
tarihli içtimamda karar verildi. 

Balkan Y. Üye Üye 
Sedat Erkoğlu Suait Bedük Recep Bil'giner 

Üye Üye 
Oahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ 'Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3499/4360 

Mevzu : 
Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü memurların

dan Mustafa önder'e yardım yapılması hak
kında. 

Teklif : 
Sekiz nüfuslu bir ailenin reisiyim. Ailemin 

rahatsızlığı ve diğer bâzı se'bepler dolayısiyle 
son 'günlerde maddi müzayaka içinde kaldığrm-
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dan, içtimai muavenet tertibinden münasip gö
rülecek miktarda yardım yapılması hakkında
ki, makamdan muhavvel Mustafa önder im
zalı dilekeç okunup incelendi. 

Karar : 
Sekiz nüfuslu bir ailenin reisi bulunup, aile

sinin rahatsızlığı ve diğer bâzı sebepler dolayı
siyle malî müzayaka içinde bulunduğu anlaşı
lan mumaileyhe büteçnin sosyal yardım terti
binden bir defaya mahsus olmak üzere (100) 
yüz lira yardım yapılmasına Daimî Komisyonun, 
14 . V . 1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük Recep Bilgine/ 

Üye Üye 
Oahit Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Mehmet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3551 

Mevzu : 
Eminönü Eminsinan Mahallesd Pertevpaşa 

Sokağında 40 No. da mukim Enver Eriş'in ilâç 
bedeli halkkıaıda. 

Teklif : 
Yukarda adresi yazılı mahalde ikamet eden 

vatandaşın talebe bulunması ve merbut evrakın 
tetkikından anlaşılacağı üzere fakir ve yardı
ma muhtaç bulunması itibariyle Valdebağı Pre
vantoryum ve Sanatoryumu tarafından verilen 
ilâçları yaptıramadığı 'anlaşıldığından ilâçların 
bedeli olan (76) yetmiş altı lira 80 kuruşun 
bütçenin sosyal yardım tertibinden (mumaileyhe 
yardım olarak tediyesinin ve bu şekilde teda
visinin temininin karara raptı haikkındaki üye
den Abdullah Dirik ve Mehmet Erçağ imzalı 
20. V. 1953 günlü taikriri okunup incelendi. 

• Karar : 
Talebe olup falkir ve yardıma muhtaç bulun

duğu anlaşılan Enver Eriş'in tedavisi için lü
zumlu ilâçların temini bakımından bütçendn 
sosyal yardım 'tertibinden (76) yetmiş altı lira 
(80) seksen kuruşun usulen mumaileyhe öden
mesine Daimî Komisyonun 20 . 5 .1953 tarihli 
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toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye Üye 
Sedat Erkoğlu 'Suat Bedük Recep Bilginer 

Üye Üye 
Oahdt Ceran Abdullah Dirik 

Üye Üye 
Metanet Erçağ Muzaffer Şahinoğlu 

Üye Üye 
Niyazi Türkay Misba'h Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimi Komisyonu 
Sayı : 3596 

Mevzu : 

Polis emeklisi olup muhtacı muavenet bir du
rumda bulunan Ali Rıza Gürel'e yardım yapıl
ması hakkında. 

Teklif : 
Eski bir polis emeklisi olup yaşlılığı- dolayı-

siyle çalışamıyacak vaziyette olduğu, bu kere 
damadının ölümiyle kızının ve iki torununun da 
iaşe ve bakımını bizzarure üzerine alan, Çengel
köy'ünde Fıçıcı sokak 4 No. da mukim Ali Rıza 
Gürel'e çok müşkül bir durumda olan muma
ileyhin bugünkü vaziyetinin birazıcık olsun te
lâfisine medar olmak üzere Sosyal yardım ter
tibinden (250) iki yüz elli liralık bir muavenette 
bulunulmasının karara raptı hakkındaki üyeden 
Suat Bedük ve Cahit Ceran imzalı takrir oku
nup incelendi. 

Karar : 
Yardıma muhtaç, bir durumda olduğu bildi

rilen Ali Rıza Gürel'e bütçenin Sosyal yardım 
tertibinden bir defaya mahsus olmak üzere 
(250) iki yüz elli lira yardım yapılmasına Da
imî Komisyonun 21 . V . 1953 tarihli toplantı
sında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

üye 
Jdisbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 3599/4198 

Mevzu : 
Beyoğlu Belediye Tahsil Şubesi Kâtiplerin

den Hüseyin özköse'ye yardım yapılması hak
kında : 

Teklif : 
Beyoğlu Belediye Tahsil Şubesi Asker Aile

si kâtiplerinden Hüseyin özköse'nin maaşının 
azlığı hasebiyle müşkülâtla geçindirebiîdîgi altı 
nüfuslu ailesinden yedi yaşındaki öğlu'nun bu 
kere vefatiyle malî durumunun tahammül edil
mez bir hale gelmesinden dolayı merbut dilek
çe ile yardım talebinde bulunduğundan az ma
aşlı ve aile kesafeti nazara ahnarak sosyal yar
dım tertibinden teiisip edilecek miktarda yar
dım yapılması hakkındaki Hesap İşleri Müdür
lüğünün 6 . V . 1953 gün ve 1608 sayılı tezkere
si okundu. > 

Karar : 
Mumaileyhin müşkül durumu nazara alına

rak Sosyal Yardım tertibinden 50 elli lira yar
dım yapılmasına Daimî Komisyonun 21 ... V . 
1953 tarihli toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Rece™ Bilginer Cahit Geran 

Üye ' Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 

Sayı : 4048 

Mevzu : Hasta, fakir ve muhtacı muavenet 
bir vaziyette bulunan Emine Tıfliye'ye yardım 
yapılması hakkında. 

Teklif : Hasta ve fakir, muhtacı muavenet 
bir vaziyette olduğu anlaşılan Emine Tıfliye'ye 
bütçenin sosyal yardım tertibinden 75 lira yar
dım yapılması hakkında üyeden Mehmet Erçağ 
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ve Niyazi Türkay imzalı 8. V I . 1953 tarihli tak
rir okunup incelendi. 

Karar : Hasta, fakir ve muhtacı muavenet bir 
durumda olduğu bildirilen Emine Tıfliye'ye bir 
defaya mahsus olmak üzere bütçenin sosyal yar
dım tertibinden (75) yetmiş beş lira yardım ya
pılmasına daimî komisyonun 8 . V I . 1953 tarihli 
toplantısında karar verildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

Üye üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

T. C. 
istanbul Genel Meclisi 
Daimî Komisyonu 
Sayı : 4035/4843 

Mevzu : Turizm Şefi Semuh Yesarioğlu'nun 
eşi için ilâç bedeli hakkında. 

Teklif ve karar : Belediye Turizm Şefi Se
muh Yasrioğlu'nun hasta olan eşi Halide Ye
sarioğlu'nun ani olarak rahatsızlığının artması 
hasebile 24 . V . 1953 tarihinde Gureba Hastane
sinde ameliyat yapılmak mecburiyeti tahassül 
ettiğinden belediye sağlık teşkilâtı haricinde 
olnn bu müessesede yapılan ameliyat ücretinin 
belediye memur ve müstahdemleri nizamname
sinin 73 neü maddesine göre tediyesine imkân 
görülmediğinden' belediyenin eski bir memuru 
olan mrr\*ıiWhin yaptığı tedavi masrafına yar
dım olm^k üzere bütçenin 79 ncu sosyal yardım 
tertibinden (200) iki yüz Liralık yardım yapıl
ması hakkındaki yazı işleri müdürlüğünün 
25. V . 1953 tarih ve 64 sayılı teklifinin kabulü
ne daimî komisyonun 5 . V I . 1953 tarihli top
lantısında karar verildi. 

Başkpn Y. Üye 
Şerh t Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Geran 

Üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 
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Üye Üye 

Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 
Üye 

Misfoah Uras 

T. C. 
İstanbul Genel Meclisi 

Daimî Komisyonu 
Sayı : 4096 

Mevzu : 
Fakir ve hasta bir vaziyette olup çalışamıya-

cak durumda olan Orhan Ertem'e yardım ya
pılması hakkında. 

Teklif : 
Fakir ve hasta bir vaziyette olup çalışamıya-

cak bir durumda olduğu anlatılan Orhan Ertem 
adındaki vatandaşa bütçenin sosyal yardım ter
tibinden 50 elli lira yardım yapılmasının kara
ra raptı hakkındaki üyeden Recep Bilginer ve 
Suat Bedük imzalı 8 . V I . 1953 tarihli takrir 
okunup incelendi. 

Karar : 
Fakir ve hasta bir vaziyette olup çalışamı-

yacak bir durumda bulunduğu bildirilen Orhan 
Ertem adındaki vatandaşa bir defaya mahsus 
olmak üzere bütçenin sosyal yardım tertibinden 
50 elli lira yardim yapılmasına Daimî Komisyo
nun 9 . V I . 1953 tarihli toplantısında karar ve
rildi. 

Başkan Y. Üye 
Sedat Erkoğlu Suat Bedük 

Üye Üye 
Recep Bilginer Cahit Ceran 

üye Üye 
Abdullah Dirik Mehmet Erçağ 

Üye Üye 
Muzaffer Şahinoğlu Niyazi Türkay 

Üye 
Misbah Uras 

2. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'in, 
gündeme alman sözlü soruların taliki ve yazılı so
ruların da cevaplandırılmaması sebebiyle Mec
lisin murakabe vazifesini ne şekilde kullmıabüe-
ceğine dair Büyük Millet Meclisinden olan soru
suna Reisvekili Fikri Apaydın'ın yazılı cevabı 
(6/1207) 
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24 . IX . 1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başkanlığınıza sunmuş olduğum 7 . II . 

1953 tarihli yazılı sorum, yaptığım tenkide 
rağmen aradan sekiz aya yakın bir müddet geç
tiği halde Başvekil tarafından henüz cevaplan
dırılmadığı gibi Meclis içtüzüğünün 153 ncü 
maddesi hükmüne saygı gösterilerek tehirinin 
sebebi de bildirilmedi Belli bir zamanın gecik
tirilmesi de istenilmedi. 

Bu müspet hakikat, mevcut vesika karşısın
da Meclisteki soru müessesesinin selâmetle iş
ler bir halde olduğu nasıl iddia edilebilir? 

Meclis gündemine alman sözlü sorular, mü-
rettep ve itiyat halini alan önergelerle, aylar
ca, talikten talika uğrar, Başvekil ve vekiller 
tarafından verilip kâfi görülmiyen cevaplar da 
sorucuları tarafından tenkid edilirken sı
ra kapaklarına sert ve şiddetli yumruklar vu
rulur, incitici sözler sarfedilir ve hatiplere 
ağır hücumlar yapılır, sözleri kesilirse bu Mec
liste kürsü masuniyeti ve söz hürriyeti kalır 
mı? 

Yapılıp devam edegelmekte olan şu ağır hü
cum ve protestolar karşısında sinirlerine ve 
iradelerine hâkim olamıyacağma kanaat getiren 
her hangi bir mebusun sunmuş olduğu yazılı so
rular da Başvekil ve ilgili vekiller tarafından 
cevaplandırılmazsa Meclis, Hükümete karşı mu
rakabe hakkını ne şekilde kullanabilir! 

Bu sorumun Başkanlığınız tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması, bahis konusu olan ya
zılı soruma Başvekil tarafından verilmesi ica-
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beden cevabın tesrii ile Başvekâlet İstatistik 
Genel Müdürlüğünün coğrafî bakımdan yaptığı 
taksimata göre Doğu ve Güneydoğu illerinin Ba
yındırlık, Eğitim, Tarım işlerine ait olup ilişik
çe sunulan yazılı sorularımın Bayındırlık, Mil
lî Eğitim ve Tarım Vekilleri tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulması
nı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Mebusu 

Nâzım önen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'in, günde
me alınan sözlü soruların taliki ve yazılı sorula
rın da cevap!andırılmaması sebebiyle Meclisin mu
rakabe vaziffesini ne şekilde kullanabileceğine 
dair olan yazılı soru takririnde behsettiği : 

6 . II . 1953 tarihli Ulus Gazetesinde «tuhaf 
bir teklif» başlığı altında neşredilen umumi ef
kârı şüpheye düşürecek mahiyetteki yazı hakkın
da ne düşünüldüğüne dair olup Başvekâlete tev
cih edilen yazılı soru takririnin bir sureti 11 . I I . 
1953 tarihinde Başvekâlete gönderilmiş ve ceva
bının tesrii de, mumaileyhin Yüksek Reisliğe ver
diği takrir üzerine, 5 . X . 1953 tarihinde Baş
vekâlete tekiden yazılmıştır. 

Gerek sözlü ve gerekse yazılı sorular hakkın
da, İçtüzük hükümleri dairesinde muamele ya
pıldığını saygılarımla arzederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis Vek'ili 

Fikri Apaydın 

Sayfa 

2 

Sütun 

2 

Satır 

13 
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DÜZELTİŞ 

Yanlış 

(Bayındırlık, Maliye ve Bütçe 
komisvonlarına) 

Doğru 

{Bütçe Komisyonuna) 
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2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen orta tahsil 
yardımcı öğretmenliklerinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci madesinde bahsedilen «aylık ücretli sürekli va
zifeler» meyanında bulunup bulunmadığının tefsirine dair Başve

kâlet tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (3/489) 

T. C. 
Başvekâlet 16 .V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72 - 197, 6/1480 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğretmenliklerinde ge
çen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde bahsedilen « aylık ücretli sürekli va
zifeler » meyanında bulunup bulunmadığı hususunun yorumlanması hakkındaki Maliye Vekâleti
nin 24 . IV . 1953 tarihli ve 115601 - 1413/5j010 sayılı yazısının sureti ilişik olarak Sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başvekil 

A, Mmderes 

Maiiy# Vekâletinin 24 . 4 . 1953 tarihli ve B. ve M. K. G. Md. Emeklilik 115601-1413/5010 sayılı 
yazısı suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda, 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesi hükmiyle, aylık ücretli daimî vazifelerde geçen hizmetlerin borçlanılma
sının kabul edildiği ve 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen orta tahsil yardımcı 
öğretmenlikleri ise muvakkat mahiyette olduğu halde, ilgililer tarafından açılan idari dâvalar 
üzerine Şûrayi Devletçe ittihaz edilen kararlarla bu öğretmenliklerde geçen hizmetlerin de sözü edi
len kanun hükümlerine göre borçlanmasının kabul edildiğinden ve bu husustaki tashihi karar talep
lerinin de reddedilmiş olduğundan bahsile mevzuun yorum voliyle halledilmesi istenilmektedir. 

Filhakika Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun geçici 
65 nci maddesinin II işaretli kısmında tasrih edildiği üzere, bu kısımda sayılan yerlerin aybk üc
retli sürekli vazifelerinde geçen hizmetlerin borçlanılması kabul edilmiştir. 

2624 sayılı Kanunun birinci maddesinde ise «Maarif Vekilliği, orta tahsil mekteplerinde açık
tan, resmî dairelerden veya hususi işi olanlardan aylık ücretle üç yıl için yardımcı muallim tâyin 
edebilir.» Denilmek suretiyle bu öğretmenliklerin muvakkat olduğu sarahaten ifade edilmiş bulun
maktadır. 

Her ne kadar bilâhara kabul edilen 3299, 4504 ve 5286 sayılı kanunlarla bu öğretmenlerin istih
dam müddetleri sırasiyle 3,5 ve 3 yıl uzatılmış ise de en son 5286 sayılı kanunla uzatılan müddetin 



bittiği 26 . 12 . 1950 tarihinden sonra bu müddet bir daha uzatılmamış ve yardımcı Öğretmen istih
damı da bu suretle sona ermiş bulunmaktadır. 

Şu hale göre muayyen bir müddet devam eden bu öğretmenliklerde geçen hizmetlerin muvakkat 
mahiyette bulunması itibariyle 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesi hükümlerine göre borç
lanılmasının mümkün olamıyacağı düşünülmekte ise de, açılan idari dâvalar üzerine Şûrayi Devletçe 
aksine olarak ittihaz edilen kararlar sebebiyle sözü edilen öğretmenliklerde geçen hizmetlerin 
5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesinde bahsedilen (Aylık ücretli sürekli vazifeler) meyanmda 
bulunup bulunmadığı hususunda Büyük Millet Meclisinden bir yorum kararı istihsaline müsaade 
buyrulmasmı saygılarımla arzederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Geçici Komisyon Raporu 

T. B.M.M. 
Geçici Komisyon 11 . VI . 1953 
Esas No : 3/489 
Karar No : 8 

Yüksek Reisliğe 

2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istih
dam edilen orta tahsil yardımcı öğretmenlik
lerde geçen hizmetlerin 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad
desinde bahsedilen (aylık ücretli sürekli va
zifeler) meyanmda bulunup bulunmadığı hu
susunun tefsir yoliyle halli Maliye Vekilliğin
ce talep edilmekle Başvekâletin 16 . V . 1953 
gün, 72/197 ve 6/1480 sayılı yazılariyle Yük
sek Meclis Reisliğine sunulmuş ve Yüksek 
Meclisin 22 . V . 1953 gün ve 86 nci Birleşi
minde keyfiyetin komisyonumuzda tetkikin a 
salâhiyet verilmekle Millî Eğitim, Maliye ve 
Emekli Sandığı temsilcileri huzurlariyle key
fiyet incelendi : 

2624 sayılı Kanun, Millî Eğitim Vekâleti
ne ücretle memur olsun olmasın ve hariçten 
dahi yardımcı öğretmen kullanmak salâhiye
tini vermiş ise de; bu salâhiyeti bidayeten üç 
yıl olarak tahdit etmiştir. Bilâhara ihtiyacın 
devamı karşısında 3299, 4504 ve 5286 sayılı 
kanunlarla bu müddetleri sırasiyle üç, beş ve 
yine üç yıl olarak uzatmış ve 5286 sayılı Ka
nunla uzatılan son üç yıl müddet; 26 . XI I . 
1950 tarihinde sona ererek bu müddet bir daha 
uzatılmamış ve yardımcı öğretmen istihdamı 
da sona ermiş bulunmaktadır. 

Emekli Sandığı Kanununun borçlanma hak

kındaki hükümleri tetkik edilerek geçici 65 
nci maddenin (12.) fıkrasında hangi hizmetle
rin ve ne gibi şartlar altında borçlanmaya sa
yılacağı tadidi olarak izah edilmiştir. Bu geçi
ci maddenin ikinci bendi (Q) fıkrasında (aylık 
ücretli sürekli vazifelerinde) (aylıklı kadrolarda 
ücretle geçen müddetler dâhil) olan hizmetler 
borçlanmaya sayılacağı yazılı ise de; 

a) (Aylık ücretli sürekli vazifeler) tâbirin
de görülmekte olan hizmetin hem uürekli olması 
ve hem aylık ücretli bulun|ması şart ve lâzımdır. 
Halbuki kanunu mahsusla muayyen bir müddet 
için ihdas edilmiş olan öğretmen yardımcılığı 
diğer kanunlarla üç beş, sene gibi tahdidi bir 
müddetle uzatılmış bulunması o vazifenin sürekli 
.hizmet sayılmasını mümkün kılamıyacağı gibi; bu 
öğretmenlerin almakta oldukları ücret aylıklı üc
ret olmayıp yaptıkları hizmet saatlerine göre tâ
yin ve baliği biri diğerine uymamak ve hizmet 
saatine göre tahakkuk eden ücretini kadrolu ay
lık ücretli cetvellere dayanılarak değil; doğru* 
dan doğruya Millî Eğitim Bütçesinde açılan hu
susi bir fasıldan almakta bulunmuşlardır. 

b) (Aylık ücretli sürekli vazifelerde) tâbi
rine (Aylıklı kadrolarda ücretle geçen müddet
lerin dâhil) edilmesi ise; doğrudan doğruya hu
susi kanunları gereğince aylıklı kadroları mevcut 
olup münhal bulunması dolay isiyle bü gibi aylıklı 

( S. Sayısı : 237 ) 
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kadrolara karşılık aylık ücretle tâyin edilen kim
selerin geçen müddetlerinin dâhil edildiğini an
lamak yerinde olur. 

Mezkûr 65 nci maddenin 2 nci bendi (e) fıkra
sında; diğer fıkralarda olduğu gibi (Azınlık ve 
yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan tâyin olunan öğretmenliklerinde) demek su
retiyle bu hususu tadadi olarak göstermek sure
tiyle borçlanmaya tâbi hizmetler meyanmda say
masına rağmen; hususi kanunla muvakkat vazife 
verilen öğretmen yardımcılarının bu hizmette ge
çen müddetlerinin borçlanmaya sayılacağını zikir 
ve tahdit etmemiş ve maddenin sarih hükümleri 
karşısında kanunun sarahaten veya zımnen tasrih 
ve tâyin etmediği ahvalde kıyas yoliyle tefsir ci
hetine gidilemiyeceği cihetle bu gibi öğretmen 
yardımcılarının dört kanunla binnetice 14 sene 
uzatılmış olan hizmete devam etme müddetlerinin 
borçlanmaya sayılmaması emsali hizmetlere göre 

mâdelet kaidelerine uygun düşmiyeceginden bu 
hizmetlerin de borçlanmaya sayılması hususunda 
bir kanun teklifinin yerinde olacağı mütalâasiyle 
kanunun muvakkat gördüğü hizmetlerin kıyas yo
liyle borçlanmaya sayılmasına imkân bulunmadı
ğından tefsire mahal olmadığına komisyonumuz
ca ekseriyetle karar verildi. 

Umumî Heyetin tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Geçici Komisyon 
Reisi Sözcü Kâtip 

Kütahya Kastamonu Denizli 
B. Besin H. Tosunoğlu R. Tavashoglu 
Kocaeli Çankırı Kütahya 

Y. Kişioğlu O. Otman Muhalifim 
M. AlMn 

Gazianteb 
G. Ktnoğlu 

( S. Sayısı : 237 ) 
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S. SAYISI : 240 
Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi şümulüne girenlerin 
5434 saytlı Kanunun geçici 28 nci maddesi hükmünden istifade 
edip edemiyecekleri hususunun tefsir yoliyle halledilmesi hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (3/491) 

T. e. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü '-> • / •.*'' : 

Say* : 72 -' 192, 6/Î&8 . " '. . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi şümulüne girenlerin 5434 sayılı Kanunun geçici 
28 nçi maddesi hükmünden istifade edip edemiyecekleri hususunun tefsir yoliyle halledilmesi 
hakkında Maliye Vekâletinin sureti ilişik olarak sunulan 27 . II .1953 tarihli ve 115601 - 1115/2672 
sayılı yazısjyle yapılan teklifinin Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri-Heyetinin 30 . IV . 1953 ta-
r^yitap^ntasın^la, kabul olunmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla ricd edörîm. 
• &*&&& 

; A. Mûâirm 

Maliye-,Vekâletinin 27 . II . 1953 tarihli ve B. ve M.K. G. Md. Bmek. 115601-1115-2672 sayılı yazı-
,: , sı suretidir. f*^»*^, v 

Başvekâlet Yüksek Makamına """' 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 ncü maddesinde yazılı suçlarla mahkûm 
olanların, emekli hakları sakıt olduğundan, dul ve yetimlerine bu madde hükmüne göre, cezaları
nın icrası müddetince aylık bağlanmakta, cezalarının hitamında bu aylıklar kesilip, vefatlarında 
yine bağlanmakta idi. 

1683 sayılı Tekaüt Kanunu, 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanunu ile kaldırılmış olduğundan, mahkûmiyetleri sebebiyle dul ve yetimlerine aylık 
bağlanan kimselerin, 1 . I . 1950 tarihinden sonra vefatları halinde, aylığa müstahak olan dul ve 
yetimlerine vefat tarihinde yürürlükte bulunan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, yeniden ay
lık bağlanması icabetmektedir. Gerçi 5434 sayılı Kanunda 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 53 ncü 
maddesinde olduğu gibi sarih bir hüküm bulunmamakla beraber, bu durumda olanların, sözü ge
çen kanunun geçici 28 nci maddesinin birinci fıkrası şümulüne tâbi oldukları neticesine varıl
maktadır. 

5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesinde (bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 . 
VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden istifa vesair sebeplerle ayrılmış olup 
da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlar hakkında emeklilik bakımından,» aşağı
da yazılı hükümler tatbik olunur. 

a) 
b) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce.; ayrılanların, geçmiş hizmet müddetleri 

için sandığa ödeme yapılmaz. 

Jf * V . im 



- 2 -
Bunların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye gi

renler veya geçici 26 ncı maddede yazılı vazifelere geçenler, tâyinleri tarihinden itibaren bir ay 
içinde tâyinlerini ve fiilî ve itibari hizmet müddetlerini bağlı oldukları kurumlar vasıtasiyle 
sandığa bildirirler. 

Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldıkları kurumlar geçici 19 ncu ve 23 neü maddelere 
göre tahaörftuk ettirecekleri paralan, «andığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde toptan öder
ler. Bunların 1452 sayılı Kanunun" yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanlar için sandığa ya
pılacak ödemelere ayrıldıkları tarihlerde almakta o'ldukları aylıklarla olağanüstü ödeneklerin 
toplamı esas tutulur. 

Bu fıkrada yazılı olanların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanı
nan vazifelere geçmeksizin âdi malûllüklerinde veya 60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya 
ölümlerinde de dul ve yetimlerinle, (bu kanun hükümlerine göre kurumlarınca' aylık bağlanır ve
ya toptan,ödeme yapıdır.) denilmektedir. 

Yukarda metni yazılı maddemin birinci fıkrasında (1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden isti
fa ve sair sebeplerle ayrılmış olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde açıkta, bulunanlar...) 
denildiğine fföre, mahkûmiyetleri sebebiyle işten ayrılanların da, bunlar meyanında bulunduğu
nun kabul edilmesi, dul ve yetimlerine İbu maddenin beşinci fıkrası gereğince aylık bağlanması 
Mzımgeldiğıi düşünül'mektedri. Ancak bu suretle yapılan muamelelerin Divanı Muhasebatça ge
çici 28 nci madde şümulüne girmediğinden bahisle kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

Halbuki yukarda arzedildiği üaere görevlerinden mahkûmiyetler sebepleri ile ayrılanların da 
geçici 28 nci maddenin (sair sebeplerle yarılmış) tâbirinin içinde bulunması lâzımgelmektedir. 

Her ne fekdar emekli aylığı bağlanmasına müsait hizmetleri olduğu halde "mahkûmiyetleri se
bebiyle aylıkları (kesilenlerin oleinleri halin&e dul ve yetimlerine aylık bâğlanariası hususunda ge
çici 28 nci maddede sarih Mr hSfeüm bııhmmakta ise de, 5434 sayılı Kanunun geçici maddeleri, 
evvelce iktisap edilmiş hakların mahfuz tutulması için sevkedilmdş olduğuna göre, mülga 1683 
sayılı Ktamun 53 ncü maddesi şümulüne girenlerin de 5434 sayılı Kanunun igeçici 28 nci mad
desi hükmüıraen faydalanmaları icabedeceği düşünülmektedir. „-.v 

Tatibikata kesin bdr veçhe vermek ve vâzn kanunun maksadı anlaşılmak üzere, tensip buyu-
rulduğu takdirde mevzuun tefsir yolu ile halledilmesine müsaadelerini saygı ile arzederim. 

Maliye Vekili 
• '*" *' :J •A' • •" '"":." "J"r""" H. Polatkm 

( S. Sayısı : 240) 



Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyoy 

Esas No. 3/491 
Karar No. 9 

Yüksek 

5434 sayılı Kânunla ilga edilen 1683 sayılı 
Kanunun 53 ncü maddesinde yazılı suçlarla 
mahkûm olanların 5434- sayılı Kanunun geçici 
28 nei maddesi hükmünden istifade edip edemi-
yecekleri hususunun tefsir yoliyle halledil-
mesi hakkında MâKye Vekâletinin 27 . II . 19*S3 
gün ve 115601-1115/2672 sayılı yazısı ile yazı
lan teklifin Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri 
Heyetinin 30 . IV . 1953 tarihli toplantısında 
kabul ve Başvekâletin 16 . V . 1953 gün ve 
72/192 ve 6/1478-sayılı yazılariyle Yüksek Re
isliğe arsfedilerekvYüksek Meclisin 22 . V. 1953 
tarihli 86 ncı Birle^minde * "komisyonumuzca tet-
kikma karar verilmiş olmakla Divanı Muhase
bat, Maliye ve Eemekli Sandığı mümessilleri hu-
zurlariyle keyfiyet incelendi: 

Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesin
de yazılı suçlarla,, belirtilen' müddetlerden fazla 
mahkûmiyete duçar olan memur ve mütekait
lerin tekaüt hak ve maaşlarının sakıt olacağını 
ve ancak; 

1. 15 seneden,,, fazla hizmeti olan memurun 
bu kanun mucibince isabet edecek maaşına, 

2. Mütekaitlerin muhassas maaşlarına na
zaran, 

a) Cezalarının icarsı mûddetince yetimleri
ne maaş verileceğini, 

b) Cezalarının hitamında yetimlerine ve
rilen maâşalnn kesileceğini, 

c) Ve fakat nıemur veya mütekaidin vefatı 
halinde yine yetimlerine maaşın yeniden tahsis 
olunacağını, kabul etmiş idi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu 1683 sayılı Kanunu ilga etmekle 
beraber; geçici 28 nci maddesi ile 1683 sayılı 
Mülga Kanununa t̂âbi vazifelerden istifa ve sair 
sebeplerle ayrılmış olup da; bu kânunun yürürlü
ğe girdiği tarihte ^ açıkta bulunanlar hakkında 
emeklilik bakımından 3 fıkrada topladığı hüküm
lerin tatbikini kabul ve izah etmektedir. 

3656 sayılı Teadül Kanununu tadil eden ve 
memur fylılklarından yüzde beş emeklilik kesil-

(S . Say* 

22 .VI, 195$ 

Reisliğe 

mesi hakkındaki 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesi tarihi olan 1.1.1946 gününden sonra 
memuriyetten ayrılmış olanların geçmiş hizmet 
müddetleri için 5434 sayılı Kanunun geçici 19 
ve 23 ncü maddelerine göre Sandığa para öde* 
mekle beraber; geçici 28 nci maddesinin (a) ben
dinin ikinci fıkrası ile de; (hizmet karşılıkları 
bu suretle Sandığa ödenenlerin ölüm
lerinde de dul ve yetimlerine . . . . . . . Emekli 
Sandığınca hizmet müddetleri üzerinden Bu ka
nun hükümlerine göre aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması kabul edilmiş bulunmak
tadır.) Mezkûr 28 nci maddenin (b) bendi de 
4805 sayılı Kânunun yürürlüğe ginhesinden ön
ce ayrılanların geçmiş hizmet müddetleri için. 
Sandığa ödeme yapılmayacağım katî bir yüküm
le ifade etmektedir. 

Bu kanuni izahattan sonra; 1083 sayılı Kanu
nun 53 ncü .maddesi ikinci fıkrasiyle mahkûm 
memurların mahkûmiyetinin devam mûddetince 
ve fakat hükmün icrasından sonra mahkûm hıe-
murun vefatı halinde yetimlerine maaf tahsisini 
kajbul etmiş bulunmasına göre 1.1.1950 tarihin
den itibaren mer'i Emekli Sandjğı Kanununun 
meriyetinden evvel mahkûırç olmuş ve dul Ve ye
timlerine verilen maaşı kesilmiş olan memurun 
1:1.1950 tarihinden evvel vefiata üzerine dul 
ve yetimlerine o zaman için mer'i 1683 sayİIı Ka
nunun 53 ncü maddesiyle maaş tahsisi tabiî ve 
kanunun sarih hükümlerine uygundur. 

1 . 1 . 1950 tarihiden sonra mahkum memura 
5434 sayılı Kanunun 87. maddesinin (h) fıkrası 
gereğince emeklilik hakkını düşürmiyen mahkû-
miyetler sonunda emekli keseneklerinin geri ve
rilmesini ve g0 nci maddesinde ise; yalnız emek
lilerin mahkûmiyetleri hâlinde aylridatt kesilen 
emeklilerin muhtaç dul ve yetimlerine mütekaidin 
ölümü halinde tekrar aylık ballanacağını kabul 
etmiş ve fakat emekli olmıyan mahkum memurun 
dul ve yetimlerinin vaziyetinin 80 nci niadde şü
mulüne almamış ve geçici 28 nci madde ile bu 
hususu teemmül etmiştir. 

ı,: 240) 



- 4 -
Netice : 5434 sayılı Kanunun geçici maddeleri 

evvelce kabul edilmiş olan lıaklarm mahfuziyeti 
bakımmdan tedvin edilmiş olmasına ve bu gibi 
mahkûm memurların vefatları halinde dul ve 
yetimlerine maaş tahsisi mülga 1683 sayılı Ka
nunun 53 ncü maddesiyle sarahaten kabul edil
mesine ve Emekli Sandığı Kanununun geçici 
28 nci maddesinde 1683 sayılı Kanuna tâbi va
zifelerden istifa ve sair .sebeplerle ayrılmış ve 
halen açıkta bulunanlar hakkında aynı hükme 
muvazi şekilde Ölümlerinde dul ve yetimlerine 
(Bu kanun hükümlerine göre aylık bağlanma
sını veyft toptan ödeme yapılmasını kabul etmiş 

bulunmasına binaen) Maliye Vekâletinin tefsir 
talebi yerinde ve kanuni görülmüş ve mülga 
1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi şümulüne 
girenlerin de 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci 
maddesi hükmünden faydalanmaları icabedeceği 
neticesine ittifakla yarılmış bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisin tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Geçici Ko. Reisi Sözcü Kâtip 

Kütahya Kastamonu Denizli 
B. Besin H. Tosunağlu R. Tavasltoğlu 

Çankırı Gazi Anteb Kütahya 
C. Otman G. Kınoğlu M. Alicin 

Geçici Komisyonun tefsir fıkrası 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 28 nci maddesinin tefsiri 

Mülga 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi şümulüne girmiş olanlardan 1 . I . 1950 tarihinden 
sonra ölen memurların dul ve yetimlerinin de 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesi hükmün
den faydalanması lâzımgelmektedir. 

( S . Sayısı : 240) 



S. SAYISI : 252 
1$ Kanununun 37 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke

resi ve Geçici Komisyon raporu (3/437) 

T. C. 
Başbakanlık 28 .1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72/187, 6/155 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Pazar gününe tesadüf etmiyen veya pazar gününü içine almıyan bayram ve genel tatil günle
rindeki mesainin 48 saatlik kanuni mesai dışında telâkki edilip edilmiyeceği ve binnetice zamlı 
ücrete tâbi tutulup tutulmıyacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden 3008 sayılı îş Kanunu
nun 37 nci maddesinin yorumlanması hakkındaki Gümrük ve Tekel Bakanlığının 16 . 12 . 1952 
tarihli ve 16-36338/40908 sayılı yazısiyle ilişiğinin suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Hukuk Müşavirliği 
16/16338 -40908 x 16 Aralık 1952 
1. Karar 

İşçilerin zamlı mesaileri hakkında. 
Yüce Başbakanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde çalışan işçiler tarafından, idareye ve Mahkemeye 
yapılan müracaatlarda 3008 sayılı iş Kanununun 35 nci maddesinde genel olarak yazılı iş müddeti
nin günde 8 ve haftada 48 saat olması esasının kabul edilmiş bulunduğu ileri sürülerek bu mad
deye atıf yapan mezkûr kanunun 37 nci maddesi ve bu maddenin sureti tatbikına dair « işçilerin 
fazla saatlerle çalışma nizamnamesinin 7 nci maddesine istinaden 1947 senesinden bu yana çalış
tıkları paasar ve genel tatil günlerindeki normal 8 er saatlik mesaileri için de % 50 zam talep edil
mekte ve mahkemece deı bu hususta idare aleyhine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Hakikatta, zamlı ücret ödenebilmesi yapılan mesainin (fazla mesai) mahiyetinde olmasiyle 
mümkündür. ' * "J 

Fazla mesainin ne olduğu ise tarifi yapılmak suretiyle gerek 3008 sarılı iş Kanununun 37 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında, gerekse fazla saatlerle Çalışma Nizamnamesinin 1 nci maddesinde 
sarahatle tâyin edilmiş bulunıma'ktadrr. Filhakika iş Kanununun 37 nci maddesinin (a) bendine 
müstenit Tüzüğün 7 nci maddesinin (c) bendinde ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günle
rinde kapanmak mecburiyetinde bulundukları halde işletmeye devam eden iş yerlerinde o gün
lerde (kanuni çalüşıma müddetine) ilâveten yapılan fazla saatlerle çalışmaları yürüten işçilerin 
ilşfou fazla çalişma sürelerine ait ücretlerin normal ücretin saat başına isabet eden miktarının % 50 
yüıkseltilmıesi suretiyle ödeneceği yazılıdır. , 

Görülüyor ki, % 50 zamlı ücret, ancak kanuni çalışma müddetine yani iş Kanununun 35 nci 
maddesine göre 48 saatlik hafta mesaisinin beher iş gününe düşen 8 veya 9 saatlik mesaiye ilâve
ten yapıla/cak fazla çalışmalara maksur ve münhasır bulunmaktadır, Zaten tüzüğün istinat ey-
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]ediği 37 nci madde de, fıkralarından anlaşılacağı üzere bu fazda çalışmalardan bahsetmekte, tü
zük de sadece bu gibi mesailerin ücretlerini tanzim ve tesbit eylemektedir. 

Ancak, fazla mesai yapılan gün, bir bayram veya genel ve yahut da hafta tatili gününe te
sadüf ederse, fazla saatlerin ücreti mutlak surette yükseltilerek değilse, tüzüğün mezkûr madde
sinin ilk fıkrasına göre yine % 50 yi geçmemek üzere tarafların serbestçe tâyin edeceği nispet 
üzerinden zamlı ücret ödenecektir. Demek ki, ulusal bayram, genel ve hafta tatilinde de yalnız 
fazla mesai ücretinin zamlı olarak ödenmesi ve fakat bu zammın muhakkak surette % 50 fazlası 
ile olması gerekmektedir. Gerçi Pazar günleri yapılan mesai ile, 48 saatlik hafta tatili müdde
tinin dışına çıkılmakta ise de bu hususta Millî Korunma Kanununa dayanılarak alman kararlar
da ücretin zamlı olacağına dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi tüzük de aynı mülâhazaya yev 
vermiyecek bir şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet bir kere de merkezde Maliye, Çalışma, Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları ile üniver
site ve bakanlığım mensuplarından müteşekkil bir kurula tetkik ettirilmiş, bu kurul; da aynı 
neticeye varmıştır. 

'Buna rağmen örneği merbut mahkeme kararında, hususiyle Pazar gününe tesadüf etmiyen 
veya Pazar gününü de içine almıyan bayram ve genel tatil günlerindeki mesainin 48 saatlik ka
nuni mesai saati dışında, telâkki olunması doğru görülmemekte ise de mevzuun bu suretle mü
talâası mahkemenin Yargıtayca onanan kararındaki nokta i nazarının değiştirilmesine: kâfi gel-
miyeceğinden ve halen elde bu neviden birçok müracaatlar olup bunlar m kesin bir karara bağ
lanması ve kanun vâzımın maksadı hilâfına bir neticeye varılmaması için zamlı ücrete tâbi me
sainin, mahkemenin düşündüğü gibi mi, yoksa idarece tatbik ve mütalâa edildiği gibi mi oldu
ğunun tayini için 37 nci maddenin tefsirine lüzum hâsıl olmuş 'bulunmaktadır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygiyk arz ve rica ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı V. 

îmza 

T. C. Türk Milleti adına yargılama yapmaya ve 
îş dâvalarını niyetle gö- hüküm vermeye yetkili ve iş dâvalarına 
revli îstanbuil Asliye 14. bakmakla görevli istanbul 14. Hukuk 

Hukuk Yargıçlığı Yargıçlığının 8 . XII . 1951 tarihinde 
Esas No : 951/230 münferiden verdiği karardır. 
Karar No : 951/91 Kâtip : M. Duygu 

Başkan N. 6631 Cemil Bengü 
Davacı : Tıdvan Göksulu, Paşabahçe İspirto Fab. 2 kart No : lıı işçi 
Vekili : Avukat Esat Çağa, Eminönü Anadolu Han No : 4 
Dâvâlı : Tekel Genel Müdürlüğü - İstanbul - Kabataş Dairei mahsusunda 
Vekili : Avukat Osman Özberk, Kabataş idare binasında. 
Dâvanın mevzuu : Tazminat 
Karar tarihi : 8 . XI I . 1951 

Dâva : Davacı 27 . VII . İ951 tarihli dilekçesinde 1942 senesi başından 16 . V . 1949 tarihine 
kadar Pazar günleriyle diğer dinî ve millî bayramlar dolayısiyle resmî tatil ittihaz olunan gün
lerde de mesai yapmış olduğunu ve fakat bu günlerin ücretleri % 50 fazlasiyle ödenmek lâzımge-
lirken normal ve zamsız olarak ödendiğini ve müruruzaman sebebiyle mütalebesine 1 . VIII . 1946 
tarihli mebde ittihaz eylediği ve bu tarihten itibaren 1946 yılında 22, 1947 yılında 52, 1948 yı
lında 52, 1949 yılında 20 Pazar günü çalıştığını ve bu senelerdeki saat ücretlerinin 75, 75, 120, 
128 kuruş olduğunu ve bu h$}e göre çalıştığı Pazar günleri için 574 lira ve ayrıca aynı tarihler 
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zarfında çalıştığı dinî ve millî bayram günleri için 241 lira alacağı bulunduğunu bildirerek ce
man 795 lirasının vekâlet ücretiyle birlikte davalı idareden tahsiline, karar verilmesini istemiştir. 

Yargılama : Taraflar vekillerinin huzuriyle ve üyeler gelmediklerinden ve yedeklerinin temini 
de kabil olmadığından hâsıl olan fiilî imkânsızlık sebebiyle iş mahkemesi teşkiline dair kanunun 
birinci maddesi dairesinde münferiden yapılan taraflar arasında sulh imkânı da mevcut olmadı
ğı anlaşıldığından münferiden yapılan aleni duruşma neticesinde yargılanmanın hitamı tefhim edil
dikten sonra dâva ve cevap dilekçeleri ve dosya münderecatı ve zabıtname tetkik edildikten sonra 
aşağıdaki karar ittihaz edilmiştir. 

iddia ve müdafaa : Duruşmada davacı vekilinin dilekçesi münderecatını tekrar eylemesine mu
kabil davalı idare vekili 6 . IX . 1951 tarihli cevap dilekçesinde müvekkili idareye ait iş yer
lerinin ve bu meyanda davacının çalıştığı Paşabahçe Tekel Isprto Fabikasını senevi iş yerlerinden 
mâdut olduğunu ve 25 sayılı Koordinasyon karariyle Millî Korunma Kanununun 19 ncu maddesi 
hükümleri dairesinde Hafta Tatili Kanunuudan istisna edilmiş bulunduğunu ve Hafta Tatili Ka
nununun 3 ncü maddesi gereğince hafta tatilinden müstesna olan işlerde çalışan işçilerin tadil 
gününe ait normal çalışma müddetinin diğer iş günleri gibi 8 saatten ibaret olduğunu ve dava
cının da dilekçesinde bahsettiği günlerde kanunun emri dairesinde 8 saatlik normal mesai yapmış 
olduğunu ve binaenaleyh 8 saat haricinde verilen % 50 zammı talebe hiçbir suretle hakkı olmadığını 
bildirerek dâvanın reddine ve muhakeme masraflariyle vekâlet ücretinin davacıya tahmiline karar 
verilmesini istemiştir. 
. Davacı vekili de buna cevaben 16 . X . 1951 tarihli dilekçesinde 25 numaralı Koodinasyon He
yeti kararının yalnız bilûmum sanayi iş yerlerinin hafta tatilinden istisna eylemekle iktifa et
tiğini, Pazar ve sair umumi tatil günlerinde çalışan işçilerin fazla mesai zammı alamıyacaklarma 
dair bir hüküm koymadığını, bilâkis bu karara mesnet olan Millî Korunma Kanununun 19/1. 
madde ve bendinin fazla çalışmalara dair ücretlerin îş Kanununun 37 nci maddesi mucibince 
ödenmesini emreylediğini, mezkûr Koordinasyon Heyeti kararının îş Kanununun 35 ve 37 madde
leriyle vaz'edilen günde 8 ve haftada 48 saatlik iş müddetiyle bunları aşan fazla çalışmaların 
zamla ödenmesi kaidelerini tadil eylemediğini ve fazla saatlerde çalışma nizamnamesinin 7/C. 
madde ve fıkrasının da kendi mesnedi olan İş Kanununun 37 nci maddesine aykırı olmıyacağının 
zira nizamnamenin kanunla verilmiş olan hakları iskat edemiyeceğini tekrar ederek talepleri da
iresinde karar verilmesini istemiştir. 

Deliller : Tekel Genel Müdürlüğü Paşabahçe Fabrikası Müdürlüğünden gelen 22 . IX . 1951 
tarihli cevapta davacının 1 . VII I . 1946 tarihînde ı 7 . IX . 1951 tarihine kadar 137 Pazar ve 55 resmî 
tatil günü normal mesai yapmış olduğu bildirilmiştir. Yine Tekel Genel Müdürlüğü Paşabahçe Fab
rikası müdürlüğünden gelen 21 . XI . 1951 tarihli tezkereye ekli cetvelde davacının 1 . VIII . 1946 
Ağustos 1946 dan Temmuz 1951 nihayetine kadar çalıştığı bildirilen Pazar ve resmî tatil günleri 
mesaisi için kendisine ceman 1633 lira 10 kuruş brüt 1156 lira 37 kuruş net ücret ödenmiş oldu
ğu ve saa t̂ ücretlerinin Ağustos 1946 dan Nisan 1947 ye kadar 75 ve Nisan 1947 den Ocak 1948 e 
kadar 118 ve Ocak 1948 den Şubat 1949 a kadar ve aynı suretle talep gayesi olan 16 . V . 1949 
tarihine kadar 120 kuruş olduğu ve bu ücret miktarlarına nazaran yine Ağustos 1946 bidayetin
den Ağustos 1949 nihayetine kadar talep müddeti zarfında davacının hesaplanan brüt ücreti tu
tarının 1430 küsur liraya baliğ olmuş bulunduğu görülmüştür. 

Davacı vekili gelen cevaplarda talep tarihlerinden sonraki tarihlere ait mesaileri de bildirmiş 
olmasına göre mütebaki hakkındaki talepleri baki kalmak üzere 1946 yılında 1 Ağustos'tan iti
baren sene sonuna kadar 22 Pazar ve 9 genel tatil günü olarak 31, 1947 yılında 52 Pazar ve 14 
genel tatil olmak üzere 66 gün ve 1948 yılında aynı veçhile keza 66 gün ve 1949 yılında 20 Pa
zar ve 3 genel tatil olmak üzere 23 gün ki ceman 186 günlük fazla mesaileri bulunduğunu ve 1946 
yılından 30 Mart 1947 yılma kadar ücret vasatisi 75 kuruş ve 1 Mart 1947 den 1 Ocak 1948 e ka
dar 118 kuruş ve ondan sonra da dâva tarihine kadar 120 kuruş olduğunu ve bu müddetlerde 
saat ücretlerine nazaran 1946 senesi için 93 lira, 1947 senesi için 207 lira 68 kuruş, 1948 yılı için 
290 lira, 1949 yılı için 110 lira olmak üzere ceman 700 lira 68 kuruş alacakları bulunduğunu bil-
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dirmiş ve gelen cevaplarda bahsedilen normal mesainin 8 saatlik mesai olduğunu ve bu mesainin 
normal ücretlerini almış olup % 50 zamma tekabül eden ve her gün için 4 saatlik ücret talep et
tiklerini beyan eylemişti. 

Mucip sebepler : Bizzat davalı vekilinin 6 . IX . 1951 tarihli dilekçesinde davacının talep ettiği 
müddetler zarfında normal 8 saatlik mesai yapmş ve bu mesaî için normal mesai ücretinden başka 
bir zam almamış olduğu açıkça kabul olunduğundan ve yukarda tetkik olunan fabrika müdürlüğü 
cevaplarında da talep edilen mesainin yapılmış ve alman normal ücretlerin miktarı bildirilmiş ve 
bu cevapların davacı vekilinin gerek dâva dilekçesindeki ve gerek duruşmadaki beyan ve talep
lerini teyit eylemiş olduğu görüldüğünden ve bizzat yine dâvâlı vekilinin 6 . I X . 1951 tarihli 
dilekçesinde beyan edildiği veçhile % 50 zammın 8 saatlik normal mesai haricinde kalan fazla 
mesaiye ait bulunduğu derkâr ise de davacının bahsi geçen mesaisi haftanın normal mesai saatleri 
haricinde kalan pazar ve resmî tatil günlerindeki mesaiye ait olduğu cihetle dâvâlı vekilinin iddiası 
hilâfına haftada 48 saat normal mesaiyi aşmış olan 8 saatlik munzam mesainin fazla mesai olarak 
kabulü lâzım geldiğinden ve sanayi iş yerlerinde hafta tatilinin tatbik edilemiyeceğine dair olan 
25 numaralı Koordinasyon Heyeti Kararının sadece bu sanayide tatil günlerinde dahi mesai yapı
labilmesini temine matuf bulunduğunu ve bunun dışında îş Kanununun 35 ve 37 nci maddelerine 
vaz 'edilen günde 8 haftada 48 saatlik iş müddetlerini aşan mesainin fazla mesai sayılması ve ücret
lerinin zamlı olarak ödenmesi kaidelerini, ihlâl edemiyeceğini de kabul eylemek zaruri bulundu
ğundan tarafların yekdiğerini teyit fiden beyan ve kabulleriyle teeyyüt eylediği veçhile dâvasının 
çalışmış olduğu pazar ve resmî tatil günlerindeki fazla mesai için ödenmediği sabit olan zamlar 
hakkındaki talep ve dâvasının kabulü icap etmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğünden gelen cetvel üzerinde yapılan hesap neticesine göre 1946 bidayetin
den Mayıs 1946 nihayetine kadar talep müddeti zarfında davacının yapmış olduğu bu fazla mesainin 
normal yani zamsız ücretinin tutarı 1430 küsur liraya baliğ olmuş bulunmasına göre aynı fazla 
mesai için bu ücretine yapılması icabetmis olan % 50 fazla mesai zammı tutarının bu miktarın 
yarısı olan 715 küsur liraya baliğ olacağı anlaşılmış ve davacı vekilinin mütebaki hakkmdaki talep
lerini mahfuz bulundurup bu müddet zarfındaki fazla mesai zammı olarak hakları olduğu bildiril
diği 700 lira 68 kuruş elde edilen bu miktarlardan dun bulunmuş olduğundan talep miktarına hasren 
bu miktarın aynen tahsiline karar verilmiş gerekmiştir. 

•Karar : Bu sebeplerle sabit görülen dâvanın davacının talebine hasren kabulü ile 700 lira 68 ku
ruşun dâvâlı idareden tahsiline ve dâvâlı vekili için tarife dairesinde takdir olunan 48 lira vekâ
let ücretinin dâvâlıya tahmiline ve davacı vekili fâzla para taleplerinden feragat eylememiş ve bun
ları mahfuz tutmuş olmasına göre dâvâlı vekili için ücret tâyinine mahal olmadığına taraflar vekil
lerinin yüzlerine karşı kabilî temyiz olmak üzere 8 . X I I . 1951 tarihinde karar verilerek açıkça ve 
usulen tefhim edilmiştir. 

Z. Kâtibi 8 . X I I . 1952 
M. Duygu Yargıç £631 

îmza --•• - Cemü Bengül 
tşbu suret aslı gibidir 

4 .VI .1952 
Mühür ve 

" ! îmza 
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T. CL 
îş dâvalarını rüyetle gö
revli îstabul Asliye 14 
üçü Hukuk Yargıçkğı 

Sayı: 
Bu ilâm temyiz edilerek Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanlığının 410 esas 1638 karar sayısı 

24. I I I . 1952 ilâmiyle onarak gelmiş ve hüküm kesinleşmiş- olduğu saygı ile bildirilir. 
4.VI.1952 
Yargıç 6631 

Cemil Bengül 
Mühür 
İmza 

ve 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 3/437 
Karar No. 10 

3 .VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Haftanın diğer bir gününde tatil verilmek
sizin Pazar gününde işçiye yaptırılan mesai ile 
Pazar gününe tesadüf etmiyen ve Pazar gününü 
içine almıyan bayram ve genel tatil günlerinde
ki mesainin; 3008 sayılı îş Kanununun 35 nci 
maddesindeki, genel olarak, haftada 6 günde 
48 saatlik olarak tâyin edilmiş olan mesainin 
dışında ve 37 nci maddedeki fazla mesaiye dâhil 
ve binnetice % 50 zamlı ücrete tâbi telâkki 
edilip edilmiyeceği hususunda tereddüde düşül
düğünden mezkûr 3008 sayılı iş Kanununun 
37 nci maddesinin tefsiri Gümrük ve Tekel Ve
kâletinin yazılı isteği üzerine Başvekâletin 
23 .1.1953 gün ve 155/6 sayılı yazılariyle ta
lep edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis
liğine sunulmuş ve Yüksek-Meclisin 2.II.1953 
günlü 36 ncı Birleşiminde komisyonumuzca tet-
kikma salâhiyet verilmiş olmakla keyfiyet Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Çalışma vekilleri ve 
temsilcileri huzurlariyle yapılan dört oturum
da incelenerek aşağıdaki neticelere vâsıl olundu: 

Tefsire mevzu meseleleri iki kısımda müta
lâa etmek icabeder. 

1. Haftada 6 günde 48 saat çalışmanın ha
ricine çıkan pazar çalışması; 

2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerin
deki çalışma; 

Evvelâ birinciyi inceliyelim : 
4394 sayılı Hafta Tatili Kanununun birinci 

maddesi, nüfusu 10 bin ve daha fazla olan şe
hirler için sınai ve ticari bilûmum müessesele
rin ve tevabiinin haftada bir gün kapanmak 
mecburiyetini ve ikinci maddesi, umumi ve 
hususi, bu müesseselerle resmî devairde müs
tahdemin ve ameleyi yalnız 6 günden fazla ça
lıştırmak memnuiyetini koymuş; üçüncü mad
desi, hafta tatilinden müstesna olan çobancı-
lık, ormancılık ve saireyi...; dördüncü maddesi 
de, yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesna 
olanları saymış olup işbu müstesna işler hariç 
olmak üzere, işçinin haftanın 7 gününde de 
çalışarak Pazar gününün çalışma günlerine dâ
hili edilebileceğine dair Hafta Tatili Kanunum
da bir hükme tesadüf edilememiştir. Aksine 
olarak, bu kanun ile müstahdemin ve amelenin 
6 günden fazla çalıştırılması memnuiyeti konul
muş ve hafta tatili günü olarak tâyin edilmiş 
olan Pazar gününde çalıştırılan müstahdemine 
o hafta içinde bir gün izin verileceği 6 ncı 
maddesinde tasrih edilmiş ve 10 ncu maddesin^ 
de de, bu mecburiyet ve memnui'yetlerin müey
yideleri vaz'olunmuştur. 

(Fevkalâde hallerde tatbik edilen Millî Ko
runma, Kamunu dahi, 19 ncu maddesinin 3 ncü 
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fıkrasiyle (Bu kanunun istihdaf ettiği husus
larda Hafta Tatili Kanunu ile Ulusal Bayram 
ve Genel' Tatiller hakkındaki Kamun hüküm
leri Hükümet karariyle kısmen veya tamamen 
tatbik olunmıyabilir.) suretinde hüküm koydu
ğu halde hemen aynı maddenin 4 ncü fıkra
sında (İşçilerin en az birer aylık fasılalarla ça
lıştırıldıkları işlerin gayrisinde işçinin haftada 
bir gün tatil hakkı ihlâl edilemez,), denilerek 
işçinin haftada bir gün tatil hakkım mahfuz 
tutmuştur. 

3008 sayuh îş Kanununun 35 nci maddesi, 
haftanın çalışma günılerine taksim olunmak 
üzere, (Genel bakımdan iş müddetinin haftada 
48 saat olması esastır.) suretinde prensip vaz'-
eylemiştir. Bu müddet, Cumartesi günleri aaat 
13 te kapanması mecburi olan iş yerlerinde 
günde en çok 9 saati ve Cumartesi günleri saat 
13 den sonra dahi işlemesi caiz iş yerlerinde ise 
günde en çok 8 saati geçmemek şartiyle taksim 
olunacaktır. 

îş Kanununun 37 nci maddesi, 35 nci mad
denin genel bakımdan diye koyduğu kaideye işin 
memleket ekonomisindeki ehemmiyetine göre 
istisna yaparak müsaadesi olan işlerde günlük 
çalışma müddetlerinin daha fazla hadleıde artı
rılmasına hususiyle cevaz vermiş ve bu artır
manın her bir çalışma gününe en çok üç saat 
ilâve suretiyle yapılabileceğini ve saati artırıl
mış günlerin yılda ancak 90 iş gününe varabile
ceğini ve bu saatlerde % 25 ilâ 50 ye kadar üc
retin artırılarak ödeneceğini şart kılmıştır. 

îş Kanununun 37 nci maddesi gereğince ha
zırlanan (Fazla Saatlerle Çalışma Nizamnamesi) 
nin 7 nci maddesinin (C) bendindeki (Ulusal 
bayram,, genel tatil ve hafta tatili günlerinde, 
kapanmak mecburiyetinde bulundukları halde iş
lemeye devam eden iş yerlerinde o günlerde ka
nuni çalışma müddetine ilâveten yapılan fazla 
saatlerle çalışmaları yürüten işçilerin; işbu fazla 
çalışma saatlerine ait ücretleri normal ücretin 
saat başına isabet eden miktarın % 50 yükseltil
mesi suretiyle ödenir.) suretindeki kaydın, îş 
Kanununun 46 nci madjdesinin 3 ncü bencine ve 
52 nci maddesinin (b) fıkrasına muvazi tanzim
lerden ibaret bulunması itibariyle burada geçen 
hafta tatili günü işlemiye devam eden iş yerinden 
maksadın; işçi postalan veya nöbetleşe işçi posta
l an çalıştırmak surdtiyle işçiye hafta tatilini haf

tanın diğer bîr gününde tatil verteçek yerine ge 
tiren iş yeri olduğu aşikârdın 

Fazla saatlerle mesai, îş Kanununun 37 n,ci 
'maddesinden de sarahatle anlaşılacağı üzere 
haftanın 6 iş gününe ilâve olunacak fazla ça
lışma saatlerinden ibaret olup bu fazla çalıpıa 
saatleri de günde üç saati geçemez. De
mek oluyor ki, haftanın tatil izni vermek sure
tiyle diğer bir gününde tatil yaparak nöbetleşe 
işçi postaları çalıştıran iş yerleri hariç olmak 
üzere, hafta tatil gününde işçinin çalıştırılma
sına dair kanuni bir müsaadeye tesadüf edile
memektedir. Hattâ müsaade edilmek şöyle 
dursun, îş Kanununun 110 ncu (maddesiyle, iş 
müddetlerinden fazla olarak işçileri çalıştıran 
iş veren 5 liradan 50 liraya kadar hafif para ce
zası da tâyin olunmuştur. Ve Hafta Tatili Ka
nununun 10 ncu maddesinde (îşbu kanun ah

kâmına muhalefet eden dükkân ve mağaza ve 
müessese sahip veya müdürlerinden 5 liradan 
500 liraya kadar cezayi nakdi alinır ve müesse
se sahipleri mâlen mesuldürler....) denilerek 
'kanundaki memnuiyet ve mecburiyetler böyle
ce müeyyideye bağlanmıştır. 

îş Kanununun 35 nci maddesi çalışma müd
detlerini haftada, çalışma günlerine taksim 
olunmak üzere, 48 saat olarak genel bakımdan 
tâyin eylemiş bulunduğuna göre hususi ve istis
nai bakımdan bu kaidenin dışına çıkabilmek 
için yine kanunda sarahat bulunmak icabede-
ceği. tabiîdir. îşte îş Kanununun 37, 38 ve 39 
ncu maddeleri 48 saat çalışma prensibinin dışı
na çıkan istisnaları tasrih eylemektedir. Hafta 
Tatili Kanununun 7 nci maddesinde, (Devletin 
tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya 
Devlet nam ve hesabına işleyip de Müdafaai 
Milliye ile alâkadar olan müesseseler, senede 
15 defa - Cuma - tatilini tavik edebilirler.) de
nildiğine göre, bu da, mezkûr kamunun birinci 
maddesiyle hafta tatili günü müesseselere yük
letilen tatili faaliyet mecburiyetinin senede 15 
defa geri bırakılabileceğine dair olan diğer 
istisnai bir hükümdür. 

37 nci madde, çalışma günlerine ilâve olun
mak üzere 3 saat fazla mesaiye müsaade etti
ğine ve Hafta Tatili Kanununun 7 nci! madde
si hükmü müstesna olmak üzere, hafta tatili 
gününe intikal edm mesai veya fazla mesai 
saatleri hakkında sarahate tesadüf edilmedi
ğine göre, işçiye 'Pazar günü yaptırılan mesai-
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nin, hukttkân fazla mesâiden ad ve itibar olun
masına imkân yoktur. Haftanın başka bir gü
nünde tatiî v«rilmefc«iziö 48 saatlik 6 çalışma 
gününü takiben Pazar gününde işçiye yaptırı
lan bu mesaînin hukuki değil; suçluluk hu
dutlarına dâhil fHÎÎ bir mesai olduğunu kabul 
etmek zarureti vârdir. îş Kanununun 35 nei 
maddesinJıtt haftanın çalışma günlerine taksim 
olunmak üzere tesbit ettiği 48 saatlik mesainin 
hududunu aşan bu Pazar mesaisinin fiilen faz
la mesaiden bulunduğunda da şüphe yoktur. 

tik nazarda,, Pazar günü yaptırılan bu fiilî 
fazla mesaiden dolayı failine ceza vermek ve f 
işçinin şahsi hakkı bakımımdan da Borçlar Ka
nununun 41 ve müteakip maddelerindeki taz
minat hükümleri tatbik olunmak lâzımgelece-
ği hatıra gelir. Fakat; kânunlarda hususi hü
kümlerin mevcut olduğu ahvaldle umumi hü
kümlerin tatbifcma mahal yoktur Hukuk&n 
fazla mesaiye verilecek ücretleri tâyin etmiş 
olan îş Kâhuttuföunı, fiilen vâki fazla mesaiye 
verilecek ücretleri maksat ve gayesi hudutları 
dışına Şikarmuş olmasını tasavvur etmek kâtol 
değildir : 

1. Kanun, müsaade Ve cevaz verdiği çalışma 
günlerindeki azâmi >Sç saatlik fâzla mesaiye % 

-25 - 50 fazla ücret verilmesini, işçinin 48 saat
lik mesaiden gayrî zamanlarda nerbest kalmak 
ve dinlenmek haklarını ve sıhhatini koruma ba
kımından 37 nci madde ile hüküm altına almış 
bUrUhuyorken aynı mahiyette himaye olunup 
hattâ işçinin çalıştırılmasına hiç müsaade olun-
mıyarak çalıştıranın suçlu sayıldığı günlerden 
bulunan Pazar gününde yaptırılan 48 saatin 
dışındaki mesâiye 37 nci maddede muayyen faz
la ücretin verilmesini, kanunun «vleviyetle ka
bul ve istihdaf ettiğini ifade eylemek kadar 
mantikİ ve hakiki kaziye olamaz. 

2. Kanunun gaye ve maksadına vusul için 
bâzı mukayeseler papmâk da yerinde olur: Hiz
met akdi maddeleri içinde bulunan Borçlar 
Kanununun 329 neu madesinde, her ne kadar, 
birinci fıkradaki işçinin fazla işe cebrolunmak 
keyfiyeti, hafta tatili gününde kabili tatbik 
değilse de, maddenin, umumiyette fazla işe faz
la utret prensibini koyduğunu ve bilhassa bu 
ücretin nufusi haller nazara alınmak şartiyle 
takdir edileceğini bu maddede görmek kabildir. 

İşçiyi çalışmak meamuiyeti bulunan hafta ta
tili gününde çalıştırmış olmak, ücretinin tayi
ninde hususi -hali mevcut saymak için kâfi bir 
sebeptir. 

îş Kanununun 39 nou maddesi seferberlik 
ve seferberliğe hazırlık halinde memleket mü
dafaasının ihtiyaçlarını temin eden iş yerlerin
de günlük iş müddetinin tora Vekilleri Heyetin. 
ce' artırılacağına mütaallik bulunmaktadır. Bu 
maddenin ikinci fıkrasında, bu suretle fazla ça
lıştırılan işçilere, Millî Müdafaa Vekâletine 
bağlı iş yerlerinde, fazla çalıştıkları saatler için, 
kanuni çalışma müddetine ait üeretin her saati
ne tekabül eden miktarı nigpetinde fazla ücret 
verileceğini kaydettikten sonra diğer iş yerlerin
deki işçilere her bir fazla saat için verilecek 
ücret hakkında 37 nci madde hükmü tatbik olu
nur, denilmektedir. 

Millî Korunma Kanununun 19 ncu maddesi
nin birinci fıkrasında, (Sanayi ve maadin mües
seseleriyle diğer iş yerlerinde fazla çalışmaya 
Hükümetçe lüzum görülen hallerde, işlerin ma
hiyetine ve ihtiyacın derecesine göre, günlük iş 
saatleri, gündüz ve gece çalışmalarında tatbik 
edilmek üzere, üçer saate kadar artırılabilir. 
îşbu fazla saatlerle çalışmalara ait ücretler îş 
Kanununun 37 nci maddesi mucibince ödenir.) 
sarahatini ihtiva etmektedir. 

Bu hükümlerin neticede müşterek olduğu 
nokta, evvelâ; işçinin fazla mesaisi için, muhak
kak fazla ücret tâyin etmektir. îkinci olarak 
da;'fazla ücretin 37 nci madde mucibince Öde 
neceğini bildirmektedir. Hafta tatili gününde 
işçinin çalıştırılması da haftanın 48 saatlik nor
mal mesaisini geçmesi itibariyle o günün işçiyi 
çalıştırmakla geçen her bir saatinin, fazla saat
lerle çalışmadan madut olduğunu, ancak, bu
nun hukuki olmayıp fiilî bulunduğunu izah et
miştik. İşçinin verdiği fasla emek ve binnetice 
hakeiinesi lâzımgelen fazla ücret bakımından 
durumun hukuki veya fiitf otatösmıh bir ehem
miyeti olmamak gerekir. Çünkü; işçi emek ver
miştir, evvel ve âhir ücrete müstahaktır. Fakat 
verdiği emek, halin husutiyetme göre değer al
mak da esastır. 

Bu mukayese üe anlaşüaıı ^tidur : Kanun, 
fada Mesaiyi 37 nci maddediki nispet üzere dai-
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ma fazla ücretle taltif etmektedir. 

3. Günlük mesaiden fazla saatlerle çalıştı
rılan işçiye 37 nci maddedeki fazla ücret veril
mesi kaidesini koymakla kanunun maksat ve 
gayesinin, işçiyi himaye ve iş verenle arasında
ki ihtilâflara meydan bırakmamak olduğu an
laşılır. Hafta tatili günü çalıştırılan işçinin bu 
fazla mesaisinin ücretini, iş veren, normal gün
lük mesai ücreti şeklinde telâkki ve olsuretle 
ödiyerek onun fazla ücret veya tazminat talep 
ve iddiasını muhakkak mahkemede karşılaması 
şıkkı, kanunun ihtilâfa meydan bırakmamak 
hususundaki ruh ve gayesine uygun düşmiye-
ceği gibi mahkemede dâva yoliyle ve bilirkişi
ler marifetiyle tesbit edilecek zarar tazminatı 
sistemi de, meselenin hususiyetine ve kanunun 
işçiyi himaye maksadına elbette tevafuk etme
mektedir. Çünkü zararın miktarı, umumiyetle. 
saat başına kaydedilen fazla ücretten ibaret 
olacaktır ki, bu ücretin 37 nci maddede tâyin 
ve tesbit edilmiş şeklini hemen bulmak kabil 
iken dâva yollariyle vakit geçirerek ve enerji 
israf ederek miktarını tesbit ettirmeye elbette 
lüzum ve ihtiyaç görülmiyecektir. 

Artık ifade etmek yeridir ki ; 48 saatlik 
hafta mesaisinin dışında kalan hafta tatili gü
nü mesaisinin, hukuki olduğunu kabule imkân 
bulunmamakla beraber, bu fazla mesainin üc
retinin, işçiye iş Kanununun 37 nci maddesi 
mucibince ödenmesi kanunun gaye ve maksadı
na uygundur. 

Hafta Tatili Kanununun 7 nci maddesindeki 
ahvalde işçiyi yılda 15 Pazar gününde çalıştıra
bilmek imkânı hukukisi istisnaen mevcut bulun
makta ise de, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunun
dan sonra kabul olunan 3008 sayılı tş Kanunu
nun, artık, normal mesaiyi günle değil; çalışma 
günlerine taksim olunmak üzere, haftada 48 
saat olarak tâyin ve böylece umumi kaideyi 
vaz'-eylemesiyle beraber 48 saatlik normal me
sai dışında kalan ve 7 nci maddedeki ahvalde 
müsaade edilen yılda vâki olabilecek bu 15 gün
lük Pazar çalışmasının, fazla mesaiden sayıla
cağı ve her fazla mesaiye olduğu gibi, bunda da, 
işçiye iş Kanununun 37 nci maddesi mucibince 
fazla ücret ödeneceği şüphesiz bulunmaktadır. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki 
çalışmaya gelince : 

2739 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller 
nakkmdaki Kanunla bu kanuna ek 3466 sayılı 
Kanuna göre, ulusal bayram, yalnız Cumhuri
yetin ilân edildiği 29 Ilkteşrin günüdür. Genel 
tatil günleri de; 30 Ağustos, 23 Nisan, 1 Mayıs, 
19 Mayıs, Şeker ve Kurban bayramları ve yıl
başı günleridir. 

Ulusal bayram günü olan 29 Ekimde çalışan 
ve çalışmıyan işçilerin ücretlerinin nasıl ödene
ceğine dair iş Kanununun 46 nci maddesinde 
açık hükümler mevcuttur. Bu hükümlere göre, 
o günü çalışmıyan işçiye bir günlük ve çalışan 
işçiye iki günlük ücret verilir. 2739 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin son fıkrasına göre, 
genel tatil günlerinde ve ulusal bayramın 28 ve 
30 Ilkteşrin günlerinde işleri tatil etmek mec
buriyeti bulunmadığından kapanmıyan iş yer
lerinde çalışan işçilere normal mesai ücretleri
nin verileceği ve iş verenlerince kendi ihtiyar
ları ile o günlerd-e kapatılması usul edinilmiş 
olan iş yerlerinde, iş Kanununun 46 nci mad
desinin 3 ncü bendinin tatbik edileceği ve o 
günlerde fazla mesai yapılmış ise 37 nci madde 
mucibince fazla ücretlerinin verileceği husus
ları sarih ve aşikâr olduğundan bugünlerde yap
tırılan mesainin ücretine ait bir tefsire mahal 
olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Netice olarak : 
1. 3008 sayılı iş Kanununun 38 nci mad

desinde olduğu veçhile kanunda işin mahiyetine 
ve ücretine dair sarahat bulunan ahval müstes
na olmak üzere, umumi prensip halinde ve ça
lışma günlerine taksim edilmek şekliyle mezkûr 
kanunun 35 nci maddesiyle konulmuş olan haf
tada 48 saatlik normal mesainin dışmlaki hu
kuki ve bilhassa fiilî her türlü mesainin, evle-
viyetle fazla mesaiden sayılması ve işçiye ücre 
tinin 37 nci madde mucibince ödenmesi kanu
nun ruhuna, gaye ve maksadına uygun bulundu
ğundan, haftanın diğer bir gününde tatil veril
meksizin işçiye Pazar günü yaptırılan mesai ve 
ücreti hakkında, 37 nci maddenin bu suretle 
tefsiri lüzumuna, ekseriyetle; 

2. Pazar gününe tesadüf etmiyen ve Pazar 
gününü içine almıyan bayram ve genel tatil gün
lerindeki çalışmanın şekil ve mahiyeti ve ücreti, 
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2739 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddele
ri ve îş Kanununun 46 ve 37 nci maddelerinde 
biraz evvelki izah veçhile tasrih edilmiş oldu
ğundan mevzuun bu kısmına temas eden bir tef
sire mahal olmadığma, keza ekseriyetle; karar 
verildi. 

Umumi Heyetin yüce karar ve tasvibine arz-
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Geçici Komisyon Reisi 
Kütahya 
B. Besin 

Bu R. Sözcüsü 
Kocaeli 

T. Kişioğlu 

Kâtip 
Denizli 

R. Tavaslıoğltt 

Kastamonu 
Muhalifim 

H. Tosunoğlu 

Gazianteb 
m- Muhalifim 
Tefsir mevzuu değil 

Galip Kınoğlu 

Kütahya 
M. Alkin 

Samsun 
Müstenkifim 

H. Üzer 

Geçici Komisyonun tefsir fıkrası 

3008 saydı İş Kanununun 37 nci maddesinin 
tefsiri 

Kanunda başkaca sarahat bulunan ahval 
müstesna olmak üzere, haftada 48 saatlik nor
mal mesainin dışındaki hukuki ve fiiM her tür

lü mesai, fazla mesaiden olup işçiye de bu se
beple fazla ücret ödenmesi icabeder. 
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