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1. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, 

Millî Korunma. Kanununun 4648 sayılı Ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesinin X ncu 
bendinin tadili hakkında kanun teklifi ve 
Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/320) 474:485 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lıı'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve* Bütçe encümenleri maz
bataları (2/199) 485 

3. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 
2 bin aded piyade havan mermisinin Libya 
Devletine hibe edilmesi hakkında kanım 
lâvihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe eneü-

Sayfa 
menleri mazbataları (1/406) 485:486,491,501, 

505:508 
4. — Orman Umum Müdürlüğü teşki

lâtına dair 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/396) 486 

5. — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşki
lâtı ve memurin Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 4459 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet encümenleri 
mazbataları (1/391) 486:487 

6. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna yeni bir madde ilâvesine dair 
6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/455) 487,491,493,501, 

509:512 
7. — Kize Mebusu Hüseyin Agun'un, 

3788 sayılı Çay Kanununun 4 ncü maddesi
nin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle aynı kanunun 
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Sayfa I 
6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Zi
raat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/161) 487:488 

8. — Denizde can emniyetinin korun
ması hakkında 1948 yılında Londra'da top
lanan Milletlerarası Konferansta kabul 
edilen Nihai Karar ile eklerine katılma
mıza dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(.1/261) 488,491,495,501,513:516 

9. —- Maarif Vekâleti kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/307) 488: j 

489 
10. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de- j 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında
ki kanun lâyihasını müzakere etmek üzere Da
hiliye ve Adliye encümenlerinden yedişer âza 
alınarak Muvakkat Encümen kurulması kabul 
edildi. 

Ruznanıede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul edildi. 

1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki kanunla 

Şeker Kanunu ve 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı ka
tı kanunu kabul olundu. 

İl İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin (E) 
bendinin değiştirilmesine; 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiş
tirilmesine ; 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mü-

Sayfa 
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/370) 489 

11. — Giresun Mebusu Abdullah lz-
ıııen'm, Hukuk usulü muhakemeleri Ka
nununun 5464 sayılı Kanunla muaddel 8i 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/174) 489:490 

12. — 50 milyon liralık ic istikraz akdi 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/426) 490: 

491 
13. — Amasya Mebusu Mustafa Zereıv-

in, Pasaport Kanununun 14 ncü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Hariciye ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (2/109) 491:492 

14. — Gazianteb Mebusu Süleyman Ku-
raııel'm Yapı ve İmar kanunu teklifi ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (2/78). 492:498 

15. — Vakıflar Umum Müdürlüğü va
zife ve teşkilâtı hakkındaki kanun lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/321) 498:504 

taallik Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının 
Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaş
masına iştirak" edilmesine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Hü
kümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli öde
me Anlaşmasına Ek Protokolün tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 75 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesine; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 53 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine; 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline; 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
muaddel 11 nci maddesinin tadiline ve bu mad
deye muhtelif kanunlarla eklenen fıkralar ile 
7498 sayılı Kanunla eklenen maddelerin ve mu-
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vakkat maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna 
muvakkat iki maddenin eklenmesine, 

Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 31 nei maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına ve muvakkat bir madde eklenme 
sine dair kanunlar kabul edildi. 

25 . VI . 1956 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi, 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 
Fikri Apaydın Attilâ Konuk 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, me

murların kadro maaşı intibaklarının yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/338) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt 
ve Çanakkale Mebusu Servet Sezginin, Hâkim
ler Kanununun 16, 22 ve 43 ncü maddelerinin 
tadiline ve 58 nci maddesine de bir fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi (2/339) (Adliye En
cümenine) 

3. — izmir Mebusu Halûk öke ren ve 8 ar
kadaşının, 3116 sayılı Orman Kanununun 71 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/340) (Ziraat Encümenine) 

4. — Sivas Mebusu Bahattin örnekol ve iki 
arkadaşının, özel Türk okullarının Gelir ve Ku
rumlar vergilerinden muaflığına dair kanun 
teklifi (2/341) (Maarif, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5. — Zonguldak Mebusu Suat Ba§oPun, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa ek kanun teklifi 
(2/342) (Millî Müdafaa Encümenine) 

Takrir 
6. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nım, 

7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun 101 
nci maddesinin tefsiri hakkında takriri (4/220) 
(Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
7. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve Yem 

Kanununa ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/375) (Ruznameye) 

8. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmetlerinin 
Maarif Vekâletince ifasına dair kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/322) (Ruznameye) 

9. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile Gire
sun Mebusu Abdullah Izmen'in, 5887 sayılı Harç
lar Kanununun 125 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/163, 
2/173) (Ruznameye) 

10. — Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encü
men mazbatası (1/497) (Ruznameye) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Übeydullah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kırşehir mebuslarına kadar yoklama yapıl-

1. — Orman kanunu lâyihasını görüşmek üze
re Adliye, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden be§er âza alınarak muvakkat encümen 
kurulması. 

REİS — Orman kanunu lâyihası Ziraat En
cümenince neticelendirilmiştir. îşin müstaceli
yet ve ehemmiyetine binaen bu lâyihanın ha
vale edilmiş olduğu Adliye, Dahiliye, Maliye ve 

1. — Samsun Mebusu Ekrem Anıfın, Millî 
Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 6 ncı maddesinin X ncu bendinin ta
dili hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/320) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3731 sayılı Millî Korunma Kanununun tatbi

katı dolayısiyle vekâletimiz uhdesine verilen 
hizmetlerin ifası için teşkilâta acilen zaruret bu
lunduğundan, Millî Korunma Teşkilâtı için ha
zırlanan ve komisyonların tetkikinden geçmiş 
olan kanun teklifinin gündemdeki suallere ve 
diğer bütün işlere takdimen ve müstacelen gö
rüşülmek üzere Umumi Heyete takdim ve arzı
na müsaadelerinizi derin saygılarımla rica ede
rim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Zeyyat Mandalinci 

REİS — Efendim, Ruznamenin 1 nci müza-

(1) 223 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

di.) 
Celseyi açıyorum, efendim. 

Bütçe encümenlerinden seçilecek, 5 er azadan 
teşekkül edecek muvakkat bir encümende mü
zakeresi Ziraat Encümenince teklif edilmekte
dir. Bu şekilde seçilecek bir encümende mezkûr 
lâyihanın görüşülmesi hususunu yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemle ilgili takrirler vardır okuyoruz, 
efendim. 

keresi yapılacak maddeleri arasında 15 nci sa
yıda bulunan kanun teklifinin takdimen ve müs
tacelen görüşülmesi İktisat ve Ticaret Vekilinin 
takririnde istenilmektedir. Samsun Mebusu Ek
rem Anıt'm, Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin X 
ncu bendinin tadili hakkındaki bu kanun tek
lifinin takdimen ve tercihan müzakeresini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun, Ahmet Gürkan. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok kıy
metli arkadaşlar, 10 gün kadar evvel çıkar
dığımız Millî Korunma Kanununun bir mü
temmimi olacak olan bu teşkilât kanununu 
süratle kabul etmek, milletin ve hepimizin men
faati icabıdır. Bugüne kadar Millî Korunma 
Kanununun iyice tatbik edilememesi ve iyice 
semere verememesinin başlıca sebebi o kanu
nu işleteck bir tşkilâtm kurulmamış olma
sındadır. Şimdi son olarak yeni şeklini almış 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE SUNUŞLARI 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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olan bu kanunu iştelecek bir tesiklâtm ku
rulmasına elbetteki zaruret ve ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar, bu kanunun kabulünden do
layı bu kanuna karşı -pekaz vatandaş müs
tesna - umumi bir kucaklama ve umumi bir 
sevinç, havası muhakkak ki, esmiştir. Fakat 
esefle ifade edeyim ki, son çıkan kararname
lerde adalet prensiplerine uyulamama yüzün
den bir kısım vatandaşlar üzerinde bâzı 
menfi tesirler hâsıl olmaya başlamıştır. Biz bu 
kanunu hazırladığımız zaman komisyonda ay
larca çalıştık. Hattâ geceleri dahi çalışıldı. 
Kanunun esprisi şu idi : Kâr hadlerinin tev-
ziinde bendeniz % 25 i dahi fazla bulmuştum. 
Fakat arkadaşlarım dediler ki : «% 25 vere
lim, çünkü memleketin öyle köşeleri vardır 
ki, orada esnaf toptancı bulamaz, ancak pera
kendeciden mal bulur, alır ve satar, binaen
aleyh kârı bunlar arasında taksim etmek lâ
zımdır.» Bunun üzerine her iki perakendeciyi 
tatmin için % 25 şi kabul ettik. 

Sonradan bu kanunun kabul ettiği % 25 
kâr haddini ' taksim hususunda Hükümete sa
lâhiyet verdik ve Meclisi Âli de bunu kabul 
etti. Yani Meclis ruh ve esas olarak dedi ki, 
kâr hadlerini tanzim ederken Hükümet bu 
kâr hadlerinin birinci derecede perakendeciye, 
ikinci derecede ithalâtçıya, üçüncü derecede 
toptancıya... 

REİS — Ahmet Bey, bir dakika müsaade 
buyurun, biz halen Teşkilât Kanununu müza
kere ediyoruz, hatırlatırım. 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Sözlerim 
Teşkilât Kanunu ile alâkalıdır, söz vermezse
niz diz bilirsiniz, konuşmam. 

REÎS — Rica ederim, Teşkilât Kanunu 
üzerinde konuşunuz. 

AHMET GÜRKAN (Dvamla) — Teşkilât 
Kanunundan bahsediyorum, aynı zamanda 
Teşkilât Kanununu iyi yürütecek ve iyi işlete
cek" olan kararnamelerdir. Millî Korunma Ka
nunu ile alâkalı Teşkilât Kanunu konuşu
lurken elbette Millî Korunma Kanununa te
mas etmekliğim icabetmektedir. «Kâr haddi-
nin teşkilâtla ne alâkası var?» sesleri) 

isterseniz konuşmıyayım. 
REÎS — Konuşun, fakat mevzu ile alâkası 

olmıyan mevzulardan bahsetmeyin. 
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Şimdi 
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benim, bu kanun münasebetiyle Hükümetten 
ricam arslan payını ithalâtçılara vermesin ve 
nihayet bir kere daha kararnameyi gözden ge
çirsin. 

REÎS Talat Vasfi öz, buyurun. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Ekrem Anıt arkadaşımı
zın teklif ettiği Millî Korunma Kanunu ile ilgili 

' Teşkilât Kanunu dolayısiyle bâzı mâruzâtta bu-
lunmaklığıma müsaade buyurmanızı istirham 
eyliyeceğim. 

Benden evvel konuşan Ahmet Gürkan arka
daşımızın beyanatı sırasında Yüksek Heyetini
zin kendisini sadede davet etmesine benzer bir 
durumla karşı karşıya kalmamak için, bidayet
te arz etmek istiyorum ki; Teşkilât Kanunu, 
Ticaret "Vekâletinin vazifeli olduğu, Ticaret Ve
kâletinin tanzim edeceği bir kanundur. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Kâr had
leri üzerinde konuşamazsınız! Böyle konuşamaz
sınız ! 

RElS — Efendim, Riyaset makamının vazi
fesine müdahale etmeyiniz. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Devamla) — Ticaret 
Vekâletinin tatbikatta nazarı dikkate alması lâ-
zımgelen bâzı meselelere bu kanun dolayısiyle 
temas etmek bir mebus olarak hakkı sarihimdir. 
Arkadaşlarımın beni sükûnetle dinlemelerini 
bilhassa rica ederim, gayet kısa mâruzâtta bu
lunacağım. 

6731 sayılı Kanun memlekette umumi bir 
memnuniyeti mucip oldu. Herkes en derin sami
miyeti ile bu kanuna intibak etmek için lâzım-
gelen ihzarata başlamışken Ticaret Vekâleti 

i 1020 numaralı kararnameyi neşretti. 
j BÎR SES — Bu kanunla alâkası nedir? 
! REÎS — Müsaade buyurun. 
I TALÂT VASFÎ ÖZ (Devamla) — Beyefendi 

istirham ederim, yerinizden benim konuşma hak
kımı nezedemezsiniz. Siz isteseniz de istemese
niz de ben bu kürsüden konuşacağım. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) Bana mı söy
lüyorsunuz? 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Devamla) — Evet, za-
tiâliniz müdahale ediyorsunuz, yerinizden sözü
mü kesiyorsunuz. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Hayır, ben 
kesmedim. 

REÎS — Rica ederim, gürültü etmeyiniz, 
karşılıklı konuşmayınız. 

— m — 
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TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — Ben Riya

sete dehalet ederek rica ediyorum. (Devam, de
vam sesleri) 

Efendim, 1020 sayılı kararname neşredildiği 
tarihten itibaren, bu kararnamede (1) numaralı 
cetvelde 116 tane mal grupu ifade edilmek sure
tiyle halkın ıttılaına arz edilen bu kararname 
karşısında meçhul kalan hususatı öğrenebilmek 
için belediyelere ve Ticaret Vekâletine müra
caatlar vâki olmuştur. 

Arkadaşlarım; iktisat müdürlüklerine vâki; 
müracaatlar, ademimalûmat cevabı almıştır. 
Ticaret Vekâletine yapılan müracaatlara veri
len cevap: «Kararnameden anladığınız şekilde 
tatbikat yapacaksınız» şeklindedir. Bu kararna
meyi hazırlıyan şahıslar hakkında izahat isten
miş ve arkadaşlarıma vâki müracaatlar aynı 
cevapla karşılanmıştır. Şimdi bir vatandaş küt
lesi tasavvur ediniz ki, Millî Korunma Kanu
nunun en ağır tehditleri altındadır. Bir vatan
daş kütlesi tasavvur ediniz ki, kendi haysiyeti 
ticariyesi ve haysiyeti meslekiyesini korumak 
için âzami dikkat ve ihtimamı göstermiştir. Bu 
vatandaş kütlesini ikaz etmek, bu vatandaş küt
lesine doğru yolu göstermek, ilgili makamların 
vazifei asliyesindendir arkadaşlar. (Bravo ses
leri) 

Bu vatandaşlar kime müracaat edebilirler? 
Toplanıyorlar, kendi kafalarına göre anladık
ları hususatı yegân yegân birbirlerine anlatmak 
için uğraşıyorlar, fakat bir netice istihsal ede
miyorlar. 

Arada bir de gümrük tarifesi zikrediliyor. 
Bu gümrük tarifesinden kasıt nedir diye ifade 
ediliyor, müracaat vâki oluyor. Ben bu memle
ketin bir mebusu olarak, milletimin emanetini 
üzerine almış bir insan olarak bu müracaatları 
dinlemek mecburiyetinde idim ve dinledim. Ve 
nihayet Resmî Gazetede intişar eden bu circu-
laire'i alarak dikkatle okudum. Bütün kalbimle 
itiraf edeyim ki, arkadaşlarım, tüccara hak ver
mek mecburiyetinde kaldım ve cevap vereme
dim. Hükümetimizin ittihaz etmiş olduğu bu 
kararı haklı göstermek için bütün gayretimi sarf 
etmeme rağmen mukni bir cevap veremedim 
arkadaşlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Yüksek Hey
etiniz Hükümete salâhiyet verdi. Dediniz ki, 
eğer Devletçe her hangi muakis karar ittihaz 
edilmezse şu kararlar mûtat olacaktır. Muakis 
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bir karar ittihaz edildi, neşir ve tamim edildi, 
herkes buna ıttıba etmeye mecburdur; fakat bu
gün tüccar bir meçhulât içindedir. Bugün bir 
Teşkilât Kanunu getiriyoruz. Onun için bu mev
zuda konuşmaya mecburum. 

Arkadaşlar; ilgili makam bilmiyor, Ticaret 
Vekâletinin ilgili eşhası ademimalûmat derme-
yan ediyor. Tüccara, «siz kendi kanaatleriniz 
dâhilinde 1020 numaralı kararnameden ne anlı
yorsanız onu tatbik ediniz.» cevabını veriyor. 
Bundan evvel bu mevzua temas etmiş olması 
itibariyle Ekrem Anıt arkadaşım bu teşkilât 
kanununu getirdi. Bu kanunun vatan çocukla
rına âzami şefkati getirmesi, âzami rehberlik 
vazifesini isabetli ve bilgili bir şekilde görebil
mesini istemek bizim hakkımızdır. 

Misaller vereceğim arkadaşlar: Bu ayın 22 
nci Cuma günü Muhterem Ticaret Vekili arka
daşım Anafartalar Caddesinde vitrinlere bakı
yorlar. Vitrinlerin birinde bir gömlek görüyor
lar. Gömlekte kâr ..% 25 ten... Derhal zabıt tu
tulmasını emrederek oradan ayrılıyorlar. Bu 
haklarıdır, kimse bir şey diyemez. Tafsile lü
zum görmüyorum. Tetkikat neticesinde kendi
lerine % 25 le satmak hakkı tanınıyor. Haysi
yeti ticariyeye riayet etmek mecburiyetindeyiz 
arkadaşlar. Hayatlarına, izzetinefislerine ve mes
lekî haysiyetlerine dokunarak onları rencide et
mek asla Yüksek Heyetin hatırından geçmemiş
tir. İnhiraf nerede ise, ihtikâr nerede ise, suini
yet nerede ise vâzıı kanunun ona yönelmesi lâ
zımdır. Devlet bunu istemektedir. Heyeti Aliye 
bunu istemektedir. Binaenaleyh vekâlet maka
mını işgal eden bir arkadaşı dahi zühule götüre
bilecek kadar vuzuhsuz olan bir kararnameden 
ilgili vatandaşların şikâyet etmeye haklan yok 
mudur? O halde teşkilâtı nasıl kurmak lâzımdır? 
Ben kâr hadlerine temas etmiyorum. Hükümet 
vâsi salâhiyet sahibidir, isterse maliyet fiyatına 
satacaksın, diye bile emir verebilir ve vatandaş 
da buna uymak mecburiyetindedir. Bu mem
leketin aziz çocukları ve hakiki evlâtları ne 
kadar aleyhlerine olursa olsun verilen her emre 
inkiyadetmek kararındadırlar. Bunu vekili bu
lunduğum milletimizin bir hasleti olarak huzuru
nuzda ifade etmeme müsaade buyurun. Daha 
bir yığın aksaklıklar, ölçüsüz ve münasebetsiz, 
hiçbir tahlile tâbi tutulmak suretiyle üzerinde 
işlenmemiş birtakım sakatlıklar 1020 numaralı 
Kararnamenin bünyesi içerisinde mevcut bulun-
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maktadır. Bunların tafsilâtını da arz edecek de
ğilim. Tüccar arkadaşlarım temas etsinler veya 
etmesinler; burada şu kalem eşyaya şunu ver
mişler; bu kalem eşyaya bunu vermişler; şundan 
mütevellit sakatlık vardır... Diye misaller de zik-
retmiyeceğim. 

Fakat bünyenin ne kadar hassasiyetle kurul
ması lâzımgeleceğini, ne kadar kıymetli eleman
larla, ne kadar isabetli karar verebilecek anasıra 
ihtiyacolduğunu işaret etmek mecburiyetinde
yim. 

Arkadaşlar, bir vatandaşa diyorsunuz ki, bir 
etiketin düşmesinden mütevellit hatan dahi bir 
suçtur ve şu kadar hapsi ve şu cezayı muciptir. 
(Gürültüler, mevzua, sesleri) 

REİS — Talât Vasfi Bey, bir dakika müsa
adenizi rica edeceğim. Teşkilât kanunu ile alâ
kalı olduğu derecede 1020 sayılı Kararnameden 
bahsettiniz, fakat siz konuşmanızı Kararnamenin 
tenkidi cihetine soktunuz. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Tamamiy-
le teşkilât kanununun içindeyim efendim. 

Bu bir ihtisas mevzuudur. Ticarete taallûk 
eden bir kontrol meselesidir. O halde rica edece
ğim, teşkilât kanununda tenvir ve irşat büroları 
diye bir büro göremedim, her hangi bir mesele 
hakkında şüpheye düştüğümüz zaman yanlış bir 
karar vermemek için kime müracaat edeceğim ve 
beni kim tenvir edecek? Teşkilât kanununda bu
na dair bir husus zikredilmemiştir. Esbabı mu-
cibede aradım bulamadım. Fakat temenni ediyo
rum ki, bir müracaat bürosu lâzımdır, zaruridir. 
Vatandaşın bunu istemeye hakkı vardır. 

Arkadaşlar, Teşkilât Kanununun maddelerini 
sarahatle okudum. Burada bütün salâhiyet Tica
ret Vekâletine veriliyor, tşte bu konuşmalarımızı 
Ticaret Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmek 
için yapıyoruz. Her hangi bir vatandaşın vâki 
müracaatı lâalettayin indî telâkkiye bırakılma
malıdır, ona yol gösterilmelidir. Kanunun tat
bikatında vatandaşa âzami şefkat gösterilmelidir. 
Hataya düştüğü takdirde kanun tatbik edilme
melidir. 

Maruzatım bundan ibarettir, arkadaşlar. 
REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

Mandalinci, buyurun. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEYYAT 

MANDALİNCİ (Muğla) — Muhterem arkadaş
lar, Ahmet Gürkan ve Talât Vasfi öz arkadaş
larımın konuşmalarını dinledim. Kendilerinin 
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I üzüntülerini gidermeyi, yalnız şahısları bakı-
I mmdan değil, aynı zamanda memleketimizde 

mevcut veya bundan sonra vâki olabilecek bü
tün ukdeleri gidermek için bir z,aruret telâkki 
ettiğim cihetle söz almış bulunuyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım, üzerinde hepimizin 
mutabık kalmamız lâzımgelen mühim bir nokta 
var : Bu da, Millî Korunma Kanunu bir kontrol 
nizamını tesis etmek üzere Yüksek Meclisin ka
bul ettiği bir kanun mudur, yoksa memleketi
mize hepimizin ayrı ayrı şikâyetçi olduğumuz 
bozulmuş bir ekonomik nizamı yeniden tesis et
mek için yapılmış bir kanun mudur? 

I Arkadaşlarım, mesele mücerret olarak pren
siplerinin dışında teker teker alındığı zaman in
sanı şaşırtabilir, yanlış istikametlere imale ede
bilir. Muayyen bir mevzu üzerinde, muayyen bir 
kalem eşya üzerinde tatbik edilen bir kâr haddi 

I hakikaten bâzı vatandaşları tatmin edebilir, bâ
zı vatandaşları ise tatmin etmemiş olabilir. Esa
sen herkesin birden tatmin edilmesinin imkân 
ve ihtimali yoktur. Fakat bütün mesele; kaleme 
alınmış bulunan Koordinasyon Kararının ve 
bundan sonra neşredilecek koordinasyon karar
larının umumi konjonktür içinde memleketin 
hangi ekonomik politika çerçevesi içinde değiş
miş olduğunu izah etmek ve anlamaktır. 

Bugün memleketimizde mevcut bulunan is
tikrarsızlığın bize gösterdiği yol şudur : Bir ta
raftan en yüksek kazançlarla muayyen bir ha
yat seviyesi tesis etmiş bulunan bir vatandaş 
grupu vardır, bunun yanında en asgari kazanç
larla hakikaten geçim darlığı içinde yaşıyan bir 
vatandaş grupu vardır. Bizini sıkıntımız bu iki 
grup arasındaki muvazenesizlikten gelmektedir. 
Hayat şartlarının gün be gün devam eden ağır-
laşması^ karşısında asgari geçime dâhil olan 
zümrelere daha iyi yaşama imkânlarını bahşet
mek için Devletin takibetmesi lâzımgelen poli
tika ; bu gibi vatandaşların hayat seviyesini 
yükseltme istikametinde olmak lâzım gelir. Fa
kat bu istikamette yapılan tecrübeler göstermiş
tir ki, (memur maaşlarına yapılan zam, amele 
ücretlerine yapılan zam ve buna mümasil ya
pılan zamlar göz önünde tutulursa) geçim dar
lığını giderememektedir. Çünkü bu sektörler 
içerisinde daha iyi yaşasın diye bir zümreye 
yaptığımız zamlar diğer sektörler içerisinde ha
yat pahalılığını ve fiyatların yükselmesini intac-

I etmektedir. Bu fasit bir daire şeklinde devam 
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edip gitmek istidadındadır. Bunun önüne geç
mek için iki şıktan birisini ele almak lâzımdır. 

Asgari hayat seviyesinde bulunan insanla
rın geçim durumunu normal seviyeye yükselt
mek veya gayrimeşru kazançlar tesis ederek 
yüksek hayat seviyesi içinde yaşıyan insanlar 
kazançlarında lüzumlu indirme suretiyle muva
zene tesisi zarureti karşısındayiz. Bâzüarmın 
yüksek kâr hadleriyle elde ettiği geniş hayat 
seviyesi içinde yaşamasını memleket inim inim 
inlerken, hak olarak kimse iddia edemez. Meşru. 
sermayesiyle yaptığı işin kendisine temin etmesi 
lâzımgelen meşru kazanç haddine ve şartlarına 
inmek muvazeneyi tesis etmek için yapılacak en 
mâkul harekettir. Onun için verdiğimiz karar 
şudur: 

Hiçbir kimseye 20 - 30 bin lira sermaye ile 
iki senede mutlaka bir apartman yaptırmak mec
buriyetinde değiliz. Ancak ve ancak meşru ola
rak elde edeceği mâkul kârla yaşamaya onları 
alıştırmak zorundayız. îşte muhterem arkadaş
lar, kâr hadlerinin tesbitinde biraz kıskanç dav
ranışımızın endişenin mahsulü olarak kabulü
nü rica ederim. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, «ithalâtçıyı 
niçin teşvik ediyorsunuz da perakendeciyi mağ
dur ediyorsunuz?» denilmektedir. Hakikaten mü
cerret olarak eğer yapılan listelere göz atılacak 
olursa ithalâtta kâr haddinin bu miktar yüksek 
olduğu zannedilebilir. Fakat arkadaşlar ithalât
çının umumi masraflarını nazarı dikkate • almak 
lâzımdır. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Kâr had
leri üzerinde müzakere açıldı mı? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ZEY-
YAT MANDELİNCİ (Devamla) — Açılmadı, 
fakat sorulmuş bir suali cevaplandırmış olmak 
için arz ediyorum. 

Arkadaşlarım, dikkat edecek olursanız ithalât 
kâr hadleri cari ihtiyaç maddelerinde bir az yük
sek tutulmuş, buna mukabil lüks eşya kâr had
leri asgariye indirilmiştir. 

Biz, cari ihtiyaçlar için piyasanın ihtiyacını 
karşılıyamaz, piyasayı besliyemezsek bu kanunun 
tatbikinden müspet netice alamayız. Bunun için 
cari ihtiyaç maddelerinin memlekete süratle gel
mesi için teşvikkâr bâzı hükümler kabul ettik, 
ve bu maddelerin ticaretini cazip bir hale koy
mak istedik. Hükümetin politikası, cari ihtiyaç 
maddder mevzuunda piyasadaki boşluğu derhal 
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i doldurmak gayesine matuftur ve işbu gayretin 
I mahsulüdür. 

Bu arada arkadaşlarımı temin etmek isterim: 
Niyetimiz şu veya bu tüccarı boğmak değil, tüc
car arkadaşlarımızın geçim imkânlarını ortadan 
kaldırmak asla değil, bilâkis onların mevcut ni-

I zam içinde meşru kâr hadleri dahilinde geçim
lerini temin etmektir. 

Gezimden bahsettiler. Hakikaten arkadaşlar].t 
I piyasada dolaştık ve bâzı mağazalara girdik, 
I her uğradığımız mağazayı kontrol için değil, doğ

rudan doğruya tüccar arkadaşların, kanunun 
tatbikatı karşısında uğradıkları müşkilât varsa 

I kendilerinden dinlemeye geldiğimizi söyledik. 
Yalnız bir mağazada kanunun tatbikatı nokta
sından lâubalilik gördüğümüz içindir ki arka
daşlarımıza durumun tetkik edilmesini rica et
miştim. 

1 Bu kanun ile ilgili, teşkilât kanunu üzerinde 
direkt olarak yapılacak münakaşa ve sorulacak 

I suallere bilâhara arzı cevabetmek üzere müsaa
denizi rica ederim. (Alkışlar). 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar; bu, Millî Korunma Kanunu halkça be-' 
nimsenmiştir, bundan şüphe edilmemelidir. Ama 
bundan alınacak neticeler, hükümetçe alınacak 
tedbirlere bağlıdır. Bu tedbirler isabetli olur 
veya olmaz, bakan arkadaşımız da burada bunu 
söyledi. 

Şimdi kanuna geliyorum. Bu kanun denetle
me kurulunu kurmak için bir kanundur. Denet
leme bu işte esastır. Denetleme olmasa Millî Ko
runma Kanunu havanda su dövmek kabilinden 
bir şey olur. 

Ben bir noktaya hükümetin dikkatini çek
mek istiyorum : 

Denetleme, davul çalarak yapılmaz. İktisat 
Vekâleti müfettişi, belediye müfettişi, falan ye
re gidiyor, gidecek demek, bir çeşit denetleme 
yapmama yoludur. Herkese, haber verip, geliyoruz 
sakınınız der gibi bir iş yapılmaktadır. Bakan 
arkadaşımdan ricam davul çalmadan denetle
me yapsınlar. Bizde bu umumi bir derttir. Hal
buki denetlemenin müstemirren ve hiç aksa
madan sessizce yapılması lâzımdır. Fakat bizde 
aksi varittir. Trafikte bile görüyoruz, denet
leme kırmızı otomobillerle yapılıyor. Trafik 

i Kanununa aykırı hareket edenler bu kırmızı 
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otomobilleri uzaktan bile görebiliyorlar. Halbu
ki bu denetleme işaretsiz bir otomobil ile yapıl
malıdır. 

önceden haber vererek denetleme yapmak, 
muhtekire yardımdan başka bir şey değildir. 
Hepimiz biliyoruz, görüyoruz muhtekir birçok 
tedbir alıyor ve bunlar kanunun gözünden ka
çıyor. Bu gözden kaçışlara mâni olalım. Mese
lâ, benim dükkânımda 40 tane buz dolabı var, 
bunların 4 tanesini arkadaşımın evine gönde
riyorum, 5 tanesini ahbabımın evine gönderiyo
rum. İstifçilik usulü değişmiştir. Bu malı dağı
tarak yapılıyor, ondan sonra kaçırılan mal ben
de yok görünüyor. İstediniz mi, filân yerde kul
lanılmış buz dolabı var satmak istiyor, diyor. 
Yani o sanki kullanılmış hususi malını satıyor 
ama dilediği fiyata... Avizeler de böyle, birçok 
şeyler de böyle. Ben İstanbul'dan geliyorum, 
bunları bana gösterdiler. Bu kanun hakikaten 
lâzım bir kanundur, ifrata gidilmemek, sıkbo
ğaz edilmemek şartiyle iş sıkı tutulursa, kon
troller baskın tarzında yapılırsa bu gibi kaça
maklar da önlenmiş olur. Bilhassa işaret ettiğim 
gibi, istif usulü değişmiştir, bunlar da önlensin. 

Bunları söylemek için söz, aldım. 
REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Millî Korunma Teşkilât 
Kanunu mevzuubahis edilirken şu hususa ben
deniz de işaret etmek isterim. 15 gün evvel itti
faka yakın bir ekseriyetle çıkmış olan Millî Ko
runma Kanununun tadilâtından bütün millet ha
kikaten çok memnundur. Yalnız ben de diğer 
hatip arkadaşlarım gibi ufak bir noktaya do
kunmadan geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar, çıkan kanun tahminimizin fev
kinde memlekette büyük ferahlık yaratmıştır. 
Bu kanun, memlekette pahalılık olmadığını, ik
tidarımızın pahalılık yaratmadığım, yalnız mah
dut bâzı zümrelerin fahiş fiyatlarla mal sattık
larını meydana çıkarmıştır. İşin aslı budur. 

Arkadaşlar, burada ufak bir nokta gözümüz
den kaçıyor. Biz âdil olmak mecburiyetindeyiz. 
Şahsan bir mebus olarak bunu arz etmeyi ken
dime bir vazife bilirim. Bu kanun Türk milleti
ni refaha kavuşturacaktır, fakat ufak bir züm
re son koordinasyon karariyle haksızlığa uğra
mıştır.. 

REİS — Sadettin Bey, teşkilât üzerinde ko
nuşmanızı rica ediyorum. 
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SADETTİN YALIM (Devamla) — Onun 

üzerinde konuşuyorum efendim. 
Bu münasebetle teşkilâtın esas nüvesi hazır

lanırken zikretmeden geçemiyeceğim bir husus 
da şudur : Vekâletçe, perakendeci kârlarını bâ
zı maddelerde çok az kullanmak suretiyle ufak 
bir haksızlık yapılmıştır. Ama bu, bu kanunu 
katiyen gölgeliyemez. Ricam şudur ki; hükümet 
ve vekâlet bu hususu bir defa daha gözden ge
çirsin. Kanunun tepkisi budur. (Olmaz, olmaz 
sesleri) Olmaz demeyin. Kanunun tatbikatı ye
rindedir. Kanun müzakere edilirken idam tek
lif eden arkadaşlarınızdan biri de benim. Ama 
koordinasyon kararının eksik tarafını da söyle
mek bizim vazifemizdir. Takdir sizindir. 

Kanunun tümü üzerinde bir noktaya temas 
edeceğim; yeni teşkilâtlanacak kadrolar üzerin
de ek görevler vardır. Benim asıl korktuğum 
nokta budur. İçimden kopan bir arzu ile hükü
mete ve heyetinize belirtmek istiyorum ki; bu 
kadrolar bâzılarına ek görev vermek suretiyle 
bir külfet teşkil etmesin. Bu kanunun tatbikatı
nı yapacak bu kadrolarda çalışacak olan vatan
daşlardır. Bu işleri ek görev olarak veremeyiz. 
Hakikaten ferahlık yaratmış olan bu kanunu 
iyi bir teşkilâta bağlamalıyız. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siırd) — Muh

terem arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu ikti
sadi hayata çok ağır müeyyideler getirdi. Bunun 
faydasını hepimiz görmekteyiz. Bu kanunun se
meresini toplayabilmek için iyi bir teşkilât kur
mamız icabeder. Şimdi görüşülen teşkilât kanu
nunun bâzı noksanlarını arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. Gerek Bütçe, gerekse Ticaret en
cümenleri bâzı hususları temenni etmişler, ya
pılmasını lüzumlu görmüşler, fakat kanuna ithal 
etmemişler. Bu husus sadece temenni mahiye
tinde kalmıştır. Halbuki her hangi bir arzu ka
nun maddesi içinde yer almadıkça tatbikatta 
faydası görülemez. Bu kanun, teşkilâta girecek 
memur ve hizmetlilere, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara bağlı olmaksızın, yüksek maaş ve ücret
ler vermektedir, çok geniş salâhiyetler tanımak
tadır. lera Vekilleri Heyetine verdiğiniz salâhi
yetlerin bir kısmı, bu memur ve müstahdemlere 
devrolunmaktadır. Buna mukabil bu geniş salâ
hiyet ve yüksek menfaate mukabil bunlar için 
hiçbir müeyyide konmamıştır. Bir tüccar ihti-
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kâr yaparsa, suiistimal yaparsa ağır cezalarla 
karşılaşıyor da bu tüccarı kontrol ve murakabe 
edecek memurun suiistimali müeyyidesiz bırakı
lıyor. Ticaret Encümeni ve Bütçe Encümeni te
menni ediyorlar, kontrol ve murakabe ile vazi
feli olan bu gibi memurlar suç işledikleri tak
dirde çok ağır cezalarla karşılaşmalıdırlar, diyor
lar ve bunları mal beyanına tâbi tutmak istiyor
lar. Memuriyete girmeden evvel ve ayrıldıktan 
sonraki malî durumları, iktisadi durumları göz 
önünde tutulmalı diyorlar. Bunu temenni e*di-
yorlar, fakat kanunun metninde bu temennileri
ni bir hüküm haline sokmuyorlar. Bendeniz bu 
hususu noksan görmekteyim. Mademki, komis
yon müttefikan bunu lüzumlu görüyor ve temen
nide bulunuyor, o halde bunu kanuna ithal et
mek şarttır. 

İkinci noksan : Bu gibi memurlar gerek dev
let sektöründen, gerekse hususi sektörden temin 
edilecek deniyor. Fakat, devlet sektöründen te
min edilecek memurlara ek görev verilmektedir. 
Devlet memurları bu gibi işlerde devamlı olarak 
çalışacak ve asıl maaşını geçmemek üzere bir ma
aş daha alacak. Devlet memuru asıl vazifesinde 
de devamlı olarak çalışacaktır. Yani devamlı ola
rak, hem bu işte, hem de dairesinde vazife göre
cektir. Bir adam iki yerde devamlı olamaz, iki 
yerde aynı zamanda ayrı ayrı ve devamlı iki va
zife göremez. Onun için bunun da zararlı olaca
ğına kaaniim. Bu iki hususu arz ve izah ettim. 
Eğer komisyon benim görüşümü kabul ediyorsa 
bu iki hususu madde halinde kanuna ilâve et
melidir. Maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 

müsaade buyurulursa mâruzâtıma usûl hakkın
da bir iki söz söyliyerek başlıyacağım : 

Riyaset Divanı konuşan hatip arkadaşları
mıza usûl dışı konuştukları ikaz ve ihtarında 
bulundu. Haklıdır, ikaz ve ihtarı tamamen usu
le uygundur, buna bir diyeceğimiz yoktur. An
cak burada kim konuşursa konuşsun ayni usu
le riayet etmedikçe aynı ihtara mâruz kalması 
icabederdi.... 

REİS — Müsaade buyurur muşunuz, Muh
lis Bey? Arkadaşlar mevzu haricinde konuştu
lar. İhtara rağmen sualler sorulduğu için Hükü
met bunlara cevap verdi. Bu bakımdan müda
hale edemezdim. 
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MUHLİS ERDENER (Devamla) — Bende

niz sual sorulduğunu işitmedim. Vekil Bey ken
diliğinden cevap vermiş oldu. Bu bakımdan Ri
yasetin noktai nazarına iştirak etmiyorum ve 
Riyasetin verdiği izahatı tatminkâr bulmadım. 

Şimdi maksada geliyorum. Bu kanunun mü
eyyideleri, cezaları, mahzurları, fayda veya za
rarları, iyi veya kötü neticeleri üzerinde konu
şacak değilim. Yalnız üzülerek bir noktaya işa
ret edeceğim : Böyle önemli bir kanun tatbik 
mevkiine konacağı zaman onun eczayı mütem-
mimesi olan kontrol teşkilâtını ayırmak ve onu 
bir hafta sonra getirmek hakikaten üzüntüye 
şayan bir meseledir. Çünkü, bir hafta içerisinde 
gördük ve şahit olduk ki, kanım yolu ile temin 
etmek istediğimiz faydalar hakikaten heba ol
du. Memlekette âdeta birçok mallar üzerinde bir 
yağma hareketi yaratıldı. Mallar gitti, izi yok 
oldu, alıcıları da yok oldu. İzlerini kaybetmek 
için bu müsait fırsatlardan faydalandılar. Bizim 
maksadımız sadece bir fiyat indirmesi değildi, ay
nı zamanda memleket stoklarından âzami nispet
te ve mümkün olduğu kadar uzun müddet fay
dalanmak imkânlarını da temin etmek idi. Bunu 
ihmal ettik. Sonra, ikinci bir nokta da arkadaş
larım, bu kanunun çıktığı günden bugüne kadar 
hemen her gün bir koordinasyon kararı çıkıyor. 
Samimî olarak itiraf ediyorum ki, meslekten bir 
arkadaşınız olmama rağmen, okuyorum, okuyo
rum içinden çıkmaya imkân yok, arkadaşlar. 

REİS — Muhlis Bey, sizden de rica ederim; 
Teşkilât Kanunu üzerinde konuşunuz. 

MUHLİS ERDENER (Devamla) — Teşkilât 
Kanununu vaktiyle getirmemenin hatalı bir ha
reket olduğunu ispat sadedinde bunu söylüyo
rum. Bunu söylemezsem, geç kalmanın yanlış 
hareket olduğunu nasıl ifade edebilirim ? Bu teş
kilât kanunu ana kanunla beraber hazırlanmış 
ve tatbik mevkiine beraberce konmuş olsaydı bu 
hatalar olmıyaeaktı. 

Bugün vatandaşlar arasında memlekette ya
rının daha kötü olacağına dair birtakım endişe
ler belirmiştir. Ve bu endişe yerindedir. Bunun 
için verilen cevap da şudur; Vekil diyor ki, tah
sisleri devam ettireceğiz; vereceğiz ve arkası ge
lecektir; bir darlık olmıyacaktır. 

Bunun cevabı bu değildir. Böyle imkânlara 
malik olsak dahi mevcudun suiistimal edilmesi 
için bu bir mazeret teşkil etmez. Binaenaleyh 
Sayın Vekilden çok rica ederim, vatandaşa kar» 
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§ı vazife yapacak ve bu teşkilâtta çalışacak ar- i 
kadaşları evvel emirde bu zaviyeden vazifelen
dirsinler ve nihayet vatandaşların içinden çıka
cağı şekilde, kararnameleri tevhid ve basite ir
ca ederek daha sarih bir şekle sokarak talimat
name halinde ortaya koysunlar. Çünkü bu ka
rarlar ve emirler artık içinden çıkılmaz bir hal I 
almıştır. I 

Neşredilen kararnamelerin kalınlığı bir yi- I 
ğın tutmuştur. İnsana öyle geliyor ki, her gün I 
değişen bu kararnamelerle, bu iş içinde çalışan 1 
insanların bu işleri anlamalarına mâni olmak, I 
bunu anlıyan mahdut bir zümreye fiilî bir inhi- I 
sar yaratmak gibi bir maksat güdülmektedir. I 
Hakikaten meslek sahibi ve bu iş içinde çalışan- I 
larm % 20 si bu işlerin nasıl tatbik edileceğini I 
bihakkın bilmemektedirler. Kanunlar ne kadar I 
ağırlaştırılırsa ağırlaştırılsın ve bu kanunlar | 
karşısında vatandaşa (ister hüsnüniyetli ister 
suiniyetli olsun) evvelâ vazifesini açık ve, sarih I 
olarak gösterelim ve ondan sonra vatandaştan I 
itaat istiyelim ve itaat etmediği takdirde gere- I 
ken cezayı verelim. I 

Benim sözüm bu kadardır arkadaşlar. i 
REİS — Osman Hacıbaloğlu. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokad) -± Muh

terem arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız bu 
kanun halen mer'i olan Millî Korunma Kanlı- I 
nunun bir maddesinin tadili mahiyetindedir. 
Bu maddedeki teşkilâta ait hükümler Hüküme
tin salâhiyetinin tevsii yolunda değiştiriliyor. I 
Bu güzel birşey arkadaşlar ve Hükümetin layı- j 
ki ile muvaffak olabilmesi ve Millî Korunma 
Kanunundan istenilen neticeyi elde edebilmek I 
için bâzı salâhiyetlerle teçhizi elbetteki müna
sip ve muvafık olur. I 

Yalnız bir noktaya işaret etmek isterim: Bu 
maddenin tadilinden evvel veya beraber Ticaret I 
Vekâleti Teşkilât Kanununun da bugünlerde Mec
lise gelmesi muvafık olurdu. Çünkü bu maddeyi 
tadil etmek, Millî Korunma Kanununun tatbi
katında icabeden herşeyi yaptığımıza delâlet 
edemez. Sebebine gelince: 

Ticaret Vekâleti teşkilâtı mevcut hali ile, 
şu kanunun, şu maddenin şümulündeki tevsi ile 
maksadı halledeceğine kaani değilim. Çünkü, 
eğer Ticaret Vekâletinin bütün noksan tarafla
rını bu maddenin şümulü içinde tamamlayıp 
Millî Korunma Kanununun tatbikini kâmil bir 
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hale getireceksek o zaman bir diyeceğim yok
tur. Maamafih Ticaret Vekâletinin böyle bir 
teşkilât kanunu hazırladığını memnuniyetle işit
miş bulunuyoruz. Temenni ve istirham ederim 
ki, bu teşkilât kanunu bir an evvel Meclise gel
sin. Millî Korunma Kanununun bugüne kadar 
muvaffak olamamasının tek sebebi bu kontrol 
teşkilâtının kifayetsiz olmasındandır. Zayıf 
bir kontrol teşkilâtiyle Millî Korunma Kanu
nundan istenilen netice maalesef elde edileme
miştir. 

Arkadaşlar, suça vaziyed edilir, bir şeyler 
tesbit edilir, fakat mahkeme huzuruna gidildiği 
zaman mahkûmiyeti icabettirecek kadar delil 
elde edilemediği için hâkim, pek tabiî olarak 
beraet kararı verir. Mahkemeler de bu suretle 
Türk efkârı umumiyesi karşısında haksız olarak 
töhmet altında kalıyor. Bunu yakînen bilen bir 
arkadaşınız sıfatiyle arz edeyim ki, bunun ku
suru mahkemelerden ziyade bu kontrol teşkilâ
tının suça vaziyed ettiği zaman suç. delillerini 
lâyıkiyle tesbit edememiş olmasındandır. Bu ba
kımdan bu nokta çok mühimdir. Vekâletin, 
bu verilen salâhiyetle yapacağı teşkilât eğer ki
fayetli, maksadı anlamış, bilgili, mevzuata vâkıf 
insanlardan mürekkep ise faide temin edilecek
tir. Arkadaşlar belediye zabıta memurları uzun 
zaman bu işin kontrol vazifesini gördüler. Şunu 
esefle, teessürle söylemek isterim ki; bu teşkilât 
ne kontrol ettiğinin farkında değildir. Muhase
becisi ile, avukatı ile yüzlerce müstahdemi ile ça
lışan bir müessese belediye zabıta memurların
dan korkmuyordu. Bu memurların suç tesbit 
edip de memleket iktisadiyatına hizmet edeceğini 
ümidetmek elbette ki, münasip bir düşünce ola
maz. 

Arkadaşlar; bu yalnız memleket içinde görül
müyor, aynı zamanda memleket dışına da bu işin 
sirayeti mevzuubahistir. işitiyoruz, sıhhati hak
kında katî bir şey söyliyemem; şişirilmiş fatu
ralar geliyor, tüccarlar maliyet masraflarını suni 
olarak yükseltiyorlar. Bu Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinin vazifelerinden ise de bu kontrol teş
kilâtının vazifeleri içine de girer. Kademe kade
me bunları kıymetlendirmek lâzımdır. 

Hulâsa olarak şunu arz etmek isterim: Tica
ret Vekâleti teşkilâtı mücehhez olmazsa, kâmil bir 
vaziyete gelmezse bu yapacağımız teşkilâttan fai
de temin edilemez arkadaşlar. 
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MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Çok muh

terem arkadaşlar; kabul etmiş olduğumuz Millî 
Korunma Kanununun ilk tatbikatı, memleket öl
çüsünde, ferahlık verecek bir mahiyet arz etmek
tedir. Bundan hakikaten inşirah duymaktayız. 
Bu kanunla hakikaten hedef görünmüş ve belli ol
muştur. Binaenaleyh bu hedefe birlikte, bera
berce hücum etmemiz lüzumu üzerinde durmak 
lâzımdır. Bu hedefin ilk akıncıları muhakkak ki, 
vatandaşlar olacaktır. Bundan sonra Ticaret Ve
kâletinin kuracağı kontrol teşkilâtı gelir. Şimdi 
biz bu hedef üzerinde titizlikle dururken, üze
rinde bilhassa ehemmiyetle durmamız icabeden 
birkaç hususa işaret etmek isterim. 

Tatbikat bugünkü vaziyette hakikaten çok iyi 
gitmektedir. (Bravo Ünaldı, sesleri) Bu tatbi
kata ara vermeden ve şiddetini eksiltmeden de
vam etmek lâzımdır. Çünkü, piyasada bâzı esnaf 
vardır ki, bizim alacağımız tedbirleri netice iti
bariyle 15 gün devam eder, şeklinde mütalâa 
etmektedir. «Bu 15 gün içinde şöyle bir kendimi 
toparlarım, ondan sonra Allah kerimdir.» diye 
düşünüyorlar. 

Bu gibi düşünceleri memleket ölçüsünde sil
mek lâzımdır arkadaşlarım. 

İkincisi; kuracağımız kontrol teşkilâtından zi
yade, kontrol edici mekanizma, vatandaşlardır. 
Vatandaşların piyasada gördükleri her hangi bir 
yolsuzluğu bu kontrol teşkilâtına bildirmeleri ve 
bu teşkilâtın derhal ve titizlikle vatandaşın şikâ
yeti üzerinde durması lâzımdır. Vatandaşın şi
kâyetine kulak asılmıyacak olursa kontrol teşkilâ
tı yalnız başına ne yaparsa yapsın muvaffak ola
maz. 

Üçüncüsü; Teşkilât Kanunu 3656 ve 3659 sa
yılı maaş kanunlarının hükümleri dışında bir 
para ödemek yetkisini hükümete tanımaktadır ki, 
bu imkân muhakkak ki, bu teşkilâta eleman bul
makta daha kolaylık temin etmek ve kalifiye 
eleman elde etmek imkânını hazırlamak için ve
rilmiştir. Binaenaleyh Ticaret Vekâletine madem 
ki, maaş kanunlarının tahdidi dışında memur 
kullanma yetkisini veriyoruz. Şu halde alacağı 
elemanların bilhassa ehliyet ve menşei üzerinde 
durmasını ısrarla istememiz lâzımdır. 

3460 sayılı Kanunda zikrediliyor, îktisadi 
Devlet Teşekkülleri İdare Meclisi âzalarının han
gi evsafı haiz olacağı o kanunda gösterilmiştir. 
Bu kanunda da bu türlü evsafı yazmak kanaa
timce yerinde olur. Gerçi Ticaret Vekili arkadaşı-
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mız elbette menşe üzerinde titizlikle duracaktır, 
buna kaâniiz, ama bunun mevzuatla çerçevelen
miş olması her halde isabetli olur. 

4 ncüsü; Ticaret Vekâletinin hazırladığı sir
küler ve kararnameler gerek kendi kontrol me
murları arasında ve gerekse vatandaşlar tarafın
dan bilhassa esnaf ve tüccar tarafından hiçbir 
yanlış anlamaya mahal bırakmaksızın sarih ve 
açık olmalıdır. Bilhassa bunun üzerinde ısrarla 
durulması, ile gerek kontrol teşkilâtının iyi çalış
ması gerekse vatandaşın daha iyi intibak bakımın
dan faydalı neticeler elde etmiş oluruz, mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

EKREM ANIT (Samsun) ~- Çok muhte
rem arkadaşlarım, teklif sahibi olmam itiba
riyle yaptığım kanun teklifinin hududu esa-
siyesi hakkında kısa mâruzâtta bulunmama 
müsaadelerinizi hasseten rica ederim. 

Yüksek Meclisçe kabul ve meriyet mevkii
ne konulmuş olan Millî Korunma Kanununu 
tadil eden kanun, memlekette tatbik edilmeye 
başlandığı günden bugüne kadar aradan pek 
kısa bir müddet geçmiş olmasnıa rağmen Yur
dun her köşesinde yarattığı ferahlığın tevali 
edebilmesi ve bilhassa bu kanunla istihdaf 
edilen,,,, gayeye bir an evvel ulaşabilmesini te
min için, kanundaki cezai müeyyidelerin artı
rılması ve bununla muvazi olarak ticaret er
babına bâzı mecburiyetler tahmil edilmesi 
ve nihayet kanundan beklenilen randımanın 
tam ve mütekâmil mânasiyle alınabilmesi hiç 
şüphe yok ki murakabe ve kontrol teşkilâtının 
tesisine lüzum ve zaruret göstermektedir. Bu 
sebeple murakabe ve kontrol işlerinde çalıştı
rılacak âmir ve memurlara tanınan, salâhiyet
lerin gayet geniş olması bu memurların Dev
let zabıtasına kanunun bahşettiği, yetkilerden 
arama salâhiyetinin tanınmış bulunması ve 
arama esnasında suç delili olarak elde edi
lecek eşyayı zaptetme yetkisinin verilmesi göz 
önünde bulundurularak bu âmir ve memurlara 
verilecek maaş ve ücretler üzerinde durdum. 
Bir arkadaşımız haklı olarak; bu kadar ge
niş salâhiyetler tanınan, ve 3656 3659 sayılı 
kanunların şümulü haricinde kendilerine maaş 
ve ücret verilecek memurların mesuliyetleri 
hakkında niçin bir hüküm tedvin edilmedi di
ye bir sual sordular, arz edeyim. 

Evvelce de söylediğim gib bendeniz yalnız 
maaş ve ücretler üzerinde durdum. Esasen 
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murakabe ve kontrol teşkilâtında istihdam edi
lecek memurların vazifeleri ile ilgili suç işle
dikleri vazifelerini ihmal veya suiistimal et
tikleri takdirde halen mer'i olan Millî Korun
ma Kanununun 64 ncü maddesi mucibince tec
ziye edileceklerdir. Malûmunuzdur ki vazife
sini suiistimal eden memur T. Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesinde yazılı cezayı gör
mesine rağmen burada 64 ncü madde muci
bince ceza iki misli olarak bu memura tatbik 
edilecektir. Bu şekilde vazifede istihdam edi
len âmir ve memurlar Memurin Muhakemat 
Kanununun hükümlerine de tâbi tutulmıyaeak-
lardır. Bu kadar ağır müeyyideler karşısında 
vazifeye sevk edilen âmir ve memurlara halen 
6448 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 10 ncu 
bendi ki, Barem Kanununun şümulü dâhilinde 
ücret verilmesini âmirdir. Mesuliyetlerin ge
nişliği ve kendilerine tanınan salâhiyetlerin bü
yüklüğü ve bilhassa Millî Korunma Kanu
nundan beklenen bütün faydaların iyi bir 
surette elde edilmesini temin için bunlara 
verilecek maaş ve ücretlerin Barem Kanunu
nun şümulü dışında kalmasını icabettirmekte 
olduğuna kaani olarak bu teklifi yapmış bu
lunuyorum. Esasen teklifim üzerinde Ticaret 
ve Bütçe encümenleri gereği gibi tasarruf
larda bulundular. Nihayet bugünün zaruret
lerinin icabı olarak yapılması lâzımgelen ta
dilâtı da yapmış bulunuyorlar kabulünü hassa
ten rica ederim. 

HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaşlar; ben de hepiniz gibi ve piyasa ile il
gili bütün arkadaşlarım gibi, bütün milletim gi
bi bu kanundan ve tatbikatından memnunum, 
seviniyorum, bunu huzurunuzda arz ediyorum. 

Kanunun bihakkin tatbiki için gerekli teşki
lât bakımından, gayet tabiî olarak bu vazifeyi 
- bir kelime ile söyliyeceğim - bütün milletin 
üzerine alması lâzımgelir. Medeni memleketler
de hiçbir zaman millet haksızlığa uğramaz. Bi
naenaleyh eğer hakikaten hakiki kontrolü mil
letimiz kendisi yaparsa piyasa farkları, fiyat 
farkları ortadan kalkar. Hükümet de kendi 
kontrol vasıtalariyle bunun üzerinde durursa 
bu iş daha iyi yürür. Yoksa yalnız memur kont
rolü ile bu işin yürütülmesi ihtimali göz önüne 
alınamaz. Bunun için isabetli kanun çerçevesi 
içinde şu kürsüden milletimin kendisinin bu işe 
elkoynıasmı söyliyerek ayrılacağım. Bir insan 
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j Allah korkusu, şeref korkusu ve kanun korku-

siyle hareket eder. Bunların hepsi milletimde 
vardır. Bir yere gidiyor, bir maLlOO kuruş, ya
nında 150, başka bir yerde 220 kuruş. Vatandaş 
bunu sormak durumunda olmalıdır. Ve bu işleri 
milletim yapmalıdır. 

REÎS — Encümen namına Ref et Aksoy. 
ENCÜMEN NAMINA REFET AKSOY 

(Ordu) — Efendim; geçenlerde çıkarmış oldu
ğumuz kanunun piyasada ve halk efkârında bı
rakmış olduğu müspet tesir üzerinde konuşan 
arkadaşları takdir etmemek imkânı yoktur. 
Şimdi bu kanunun göstermiş olduğu müspet 
neticeyi ilânihaye devam ettirebilmek gayesiyle 
bu kanunun tatbikinde tavzif edilecek memur
lara verilecek ücretlerin şekli hakkında Sam
sun Milletvekili tarafından bir kanun teklif 
edilmiş bulunuyor ki; bu kanun teklifi kabul 
buyurulduğu takdirde istihdam edilecek memur
ları 3 kategoriye ayırmak lâzımgelecektir. 

Birincisi; Millî Korunma Kanununun plâfo-
nu dışında olmak üzere, yani 3656 ve 3659 sa-

' yılı kanunlarla mukayyet olmaksızın ücret ve 
maaşla istihdam edilecek memurlar. 

İkincisi : 3656 sayılı Kanunun plâfonu dâhi
linde, fakat derecelerine bakılmaksızın istihdam 
edilecek memurlar. 

Üçüncü kategori memurlar da, halen bir va
zifede bulunup da 3656 sayılı Kanunla almış ol
dukları maaş ve ücrete müsavi olarak ikinci bir 
maaş ve ücretle istihdam edilecek memurlar. 

Bunların kadro miktarı ne olacaktır? Bunu 
hükümet tatbikatta elde edeceği netice ile öl
çüp îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ede
cektir ve bunlara verilecek maaşlar da bu esas
lara göre tahnis olunacaktır. 

Birinci kategoriye ayrılan memurlar mukave
le ile istihdam edileceklerdir ki, bunlar da bare
min fevkinde, 3 - 4 bin liraya kadar, maaş ala
bilecekler. Bunlar Ticaret Vekâletinin yapacağı 
bir mukavele ve îcra Vekilleri Heyetinin tasdi
kiyle istihdam edileceklerdir. Bu kadar mühim 
ücret, maa§ ve saire alanların kendilerine tahmil 
edilecek vazife karşısında gösterecekleri ihmal, 
hata, suiistimal v. s. hakkındaki cezai müeyyide
ler, esasen kanunun esasında mündemiçtir. Bu 
hükümleri tatbik etmek yalnız Ticaret Vekâleti
nin vazifesi değildir. Bu kanunun tatbikinde \ü-

I tün vekâletler vazife almışlardır. 
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Halen mer'i olan kanunun 6 ncı maddesinin 

9 ncu fıkrasını huzurunuzda okuyorum, diyor 
ki; «Bütün daire ve müesseseler bu kanunun tat
bikine mütedair olan karar ve tebliğleri derhal 
tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Her hangi 
bir daire ve müesseseye mensubolursa olsun bu 
kanunun tatbikinde kusuru görülen memur ve 
müstahdemleri, belediye reislerini, Başvekil in
zibati cezalardan her hangi biri ile, tertip gözet
meksizin, cezalandırabilir ve bu cezalarını hafif
letebilir veya kaldırabilir. Memurların memuri
yetten ihraç cezası müstesna olmak üzere diğer 
cezalara karşı itiraz olunamaz ve dâva açılamaz.» 

Bu sarih hükümlerden mâada, demin burada 
teklif sahibi Ekrem Anıt arkadaşımızın beyan 
ettiği 64 ncü maddede de hükümler vardır. Bu 
itibarla, bu kanun dolayısiyle konuşan arkadaş
lardan bâzılarının îcra Vekilleri Heyetinin sa-
hibolduğu salâhiyetin bu memurlara verildiği 
hususundaki fikir yanlıştır, böyle bir şey yok
tur. 

Mal beyanına gelince : Efendim, Millî Ko
runma Kanununun tatbikatında istihdam edile
cek memurların kendilerine ve taraflarına ait 
mal beyanında bulunmaları hususu Ticaret En
cümeninde görüşülmüş ve bu hususta bir temen
ni izhar edilmiştir. Bütçe Encümeni de buna il
tifat ve iltihak etmiş bulunuyor. Ledelhace me
murların mal beyanına tâbi tutulmalarına dair 
hükümler mevzuatımızda vardır. Yüksek Heyet 
isterse münhasıran, Millî Korunma Kanununun 
tatbikatında istihdam edeceği memurların mal 
beyanı için buraya bir hüküm koyabilir, isterse 
mevcudolan hükümlerden istifade edebilir. 

Bu arada şunu da arz edeyim, Millî Korunma 
Kanununun tatbik vazifesinin merkezî sıkleti, 
diğer vekâletleri de alâkadar etmekle beraber, 
daha ziyade İktisat ve Ticaret Vekâletinde te
merküz etmiş bulunuyor. Bunun için bu kanun 
çıktıktan sonra (Millî Korunma Dairesi) adı al
tında bir reis ve dört reis muavininden mürek
kep bir teşkilât vücuda getirmek istenmektedir. 
Bu dairenin vazifeleri şunlar olacaktır : 

Birinci daire : îtlıalât ve ihracat faturaları
nın kontroluna memur edilecek, 

ikinci daire : Murakabe işlerini tedvir ede
cek, 

Üçüncü daire : Tahsis ve tevzi işlerini idare 
edecek, 

1956 C 1 
Dördüncü daire : idari ve hukuki muamele

lerle meşgul olacaktır. 
ikinci Cihan Harbinden bugüne kadar meri

yette bulunan bu kanunun esaslı bir vaziyette 
işlememesinin sebepleri vekâletçe derpiş edilmiş
tir. Bu engelleri ortadan Kaldırarak bu kanunun 
tam mânası ile işlemesine, vatandaşları beyhude 
yormamak suretiyle onların ızrar edilmemeleri
ne ait esaslı tedbirler emniyet altına alınmıştır. 

Ticaret ve Bütçe komisyonları kanunun heyeti 
umumiyesini memleket menfaatlerine hayırlı bul
makla beraber bu kanunun tatbikatının da mü
kemmel bir şekilde olmasını nazarı dikkate almış 
bulunuyorlar. Bu hususu açıklamak için söz al
mış bulunuyorum. 

RElS — Efendim, tümü üzerinde başka söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet talebi de vardır. Müs
taceliyetle müzakeresini yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Milli Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikinci ben
dine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı 
maddesinin II nci bendine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ayrıca görülecek lüzum üzerine bu gibi hiz
metler için 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu
kayyet olmaksızın kadro ihdası caizdir, iktisat 
ve Ticaret Vekâletince bu kadrolarda mukave
le ile istihdam edileceklerin mukaveleleri İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi
nin X ncu bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

X - a) Bu kanuna müsteniden ihdas olu
nan teşkilât ve müessese kadrolarında istihdam 
edilenlere birinci derece maaş veya ücreti geç
memek üzere 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu-
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kayyet olmaksızın tâyin edildikleri kadronun 
maaş veya ücret tutarı verilebilir. 

Bu suretle istihdam edilenlerin aldık Lan ma
aş ve ücretler kendileri için müktesep bir hak 
teşkil etmez. 

b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi bir 
vazifede bulunanlardan görülen lüzum üzerine 
esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde 
devamlı olarak çalıştırılanlara almakta olduk
ları maaş veya ücretin bir mislini geçmemek üze-

. re Millî Korunma tahsisatından tazminat veri
lir. 

Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından tesbit edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının tümünü yüksek reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tckelioğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/199) 

REİS — Efendim, gündemle alâkalı bir tak
rir var, birincisini okuyoruz : 

B. M. M. Riyasetine 
Gündemin bir defa müzakereye tâbi meva-

dinden 46 numarada kayıtlı Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun teklifinin Maliye Komisyonuna ait maz
batasının suallere ve diğer bütün işlere terci-
han ve müstacelen müzakere edilmesinin Yük
sek Meclisin tasviplerine arzını istirham ederim. 

Maliye Vekili 
Nedim ökmen 

.1956 C 1 
REİS — Takrirde 46 Numarada kayıtlı 

teklifin takdimen ve müstacelen müzakeresi is
tenmektedir. 

Fakat aynı zamanda Maliye Encümeni maz
batasının esas tutularak müzakeresi de isten
mektedir. Bu cihet Dahilî Nizamnameye aykırı
dır. Çünkü tasarı en son; Bütçe Encümeninden 
çıkmıştır. 

NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Meclis reyle öteki mazbatayı müzakere edebi
lir. 

REİS — Maliye Vekili ?. Yok. 
Mümessili de yok. 
Maliyeden kimse yoktur. Takriri reye koya-

mıyacağım. Diğer takrire geçiyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin sorularla di

ğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederini. 

Van Mebusu 
Kemal Yörükoğlu 

REÎS — Takriri yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz, efendim. 

3. — Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 
aded piyade havan mermisinin Libya Devletine 
hibe edilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/406) (1) 

Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 2 000 aded piyade 
havan mermisinin Libya Devletine hibe edilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 
2 000 aded piyade havan mermisini Libya Dev
letine hibe etmeye İcra Vekilleri Heyeti mezun
dur. 

REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

(1) Birinci müzakeresi 75 nci înikat zaptın-
dadır. 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasını açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

4. — Orman l mum Müdürlüğü teşkilâtına 
dmr 3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat vt Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/396) (1) 

BEİS — İkinci müzakeresi, efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair j 
3818, 3904 ve 6223 sayılı kanunlara bağlı cetvel. | 

lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun j 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesine bağlı cetveli tadil eden 3818, 3904 ve 
6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadro
lardan ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler kal
dırılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde .yazı
lı kadrolar konulmuştur. 

REÎS — Madde ile ilgili takrir var, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddede adı geçen 3 sayılı cetvel

de yer alan 11, 12, 13 ncü derecelerdeki kadro
lar, ayrıca Ziraat Encümeninin tadil ettiği (2) 
sayılı cetvelde de yer almıştır. 

Çıkarılmasını encümenimiz adına arz ve tek
lif ederiz. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Turhan Akarca 

REİS — Bu kadroların (2) sayılı cetvelden 
çıkarılması suretiyle maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — ilişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar Orman Umum Mü
dürlüğü 1956 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvele eklenmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dadtr. 

. 1056 O : 1 
REİS — Madde hakkında tadilname yok. 

I Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

" MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
, baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Köy ebeleri ve köy sağlık memurları 
teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı ve Memurin 
Kanununun b%zı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, SıhJmt ve İçtimai Muavenet öncü 
menleri mazbataları (1/391) (1) 

REİS — İkinci müzakeresini yapıyoruz, efen
dim. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve îçti-
mai Muavenet Vekâleti teşkilât ve Memurin 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin bi

rinci fıkrasının tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4459 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Köy ebeleri ile köy sağlık memurları köyler
de istihdam edilirler. 

Ancak, köylerde başarı ile asgari altı sene 
çalıştıktan ve doğum evleri veya hastaneler ni
saiye kliniklerinde altı ay amelî tatbikatta bu
lunduktan sonra yapılacak imtihanda muvaffak 
olan köy ebeleri şehir ve kasabalarda da sanat
larını icra ederler. 

Meslekte bilfiil altı sene çalışmış ve iyi sicil 
almış köy sağlık memurlarından Sıhhat ve İçti-

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın* 
dadır. 
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mai Muavenet Vekâletinin tensibedeceği mües
seselerde altı ay müddetle bir tekâmül devresi 
geçirerek yapılacak imtihanda muvaffak olan
lar şehir ve kasabalarda da istihdam olunurlar. 

Köy ebeleri ile köy sağlık memurlarının ka
za ve şehirlerde istihdamlarında kadro vaziye
tine göre kıdemlerinin nazarı itibara alması 
şarttır. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meriyete girer. 

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

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

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

Kanunun tümünü reylerinize arz .ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

t,'. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna yeni bir madde ilâvesine dair 6571 saydı 
Kanunun S ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/455) (1) 

REİS — İkinci müzakeresine geçiyoruz, efen
dim . 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
yeni maddeler ilâvesine dair kanunun 3 ncü 

maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 057,1 sayılı, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline ve İm kanuna yeni maddeler ilâ
vesine dair kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde o. — Birinci maddenin d fıkrasında 
yazılı hususi ihtiyat akçesinden bakiye kalan 
(4,5) milyon lira hissedarların ödenmemiş c/o 30 
sermaye hisseleri bakiyesine mahsubedilir. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci inikat zap tın
dadır. 

6.1956 0 : 1 
i Bu mahsup dolayısiyle banka ve ortaklardan 
ı Gelir Vergisi aranmaz. 
j REİS — Tadilname yok. Maddeyi reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz edi-
! yorum. 

7. — Rize Mebusu Hüseyin Agun'un, 3788 
sayılı Çay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) 

i fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 
| nci maddesiyle aynı kanunun 6133 sayılı Ka

nunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/161) (1) 

REİS — İkinci müzakeredir. 

3788 sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla. 
muaddel 4 ncü maldesinin (B) fıkrası ile Çay 
Kanununa ek 6133 sayılı Kanunun birinci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 27 . I I I . 1940 tarih ve 3788 
j sayılı Çay Kanununun 5748 sayılı Kanunla mu-
j addel 4 ncü maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki 
! şekilde değiştirilmiştir : 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya (1 000) 
! ağacı için birer sene ara ile üç defa ceman 

(350) lira faizsiz para ikraz ettirir. Bu paranın 
ikraz şekli, şartları, zaman ve miktarı Ziraat Ve
kâletince tesbit olunur.» 

REİS — Tadil teklifi yoktur, maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna ek 10 . VII . 1963 
tarih ve 6133 sayılı Kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci tnikat zaptın 
dadır. 
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27 . III . 1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay 

Kanununun 5748 sayılı Kanunla değişen 5 nei 
maddesinde yazılı saha miktarını artırmaya İc
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Yeni çay 
behçesi kuruluncaya kadar bahçe kuracaklara 
aynı Kanunun değişen 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrası gereğince vukubulacak ikrazat Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılır. Bu ki 
sim ikrazat (35) milyon lirayı geçemez. Her 
bütçe yılı içinde ikraz edilen para Ziraat Ve-
şkaletince mütaakıp yıl bütçesine konulacak olan 
tahsisattan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına faiziyle birlikte ödenir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur, maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihine kadar taahhüde bağlanmış olup da 
taksitlerini kısmen veya tamamen almamış olan
lar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

BEİS — Tâdil teklifi yoktur, maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya; Adliye, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar, 
Maliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

REİS — Mddeyi reylerinize arz «ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü yüksek reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Denizde can emniyetinin korunması 
hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Mil
letlerarası Konferansta kabul edilen Nihai Ka
rar ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihası 
ve* Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbata
ları (1/261) (1) 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dadır. 

. 1956 O : 1 
REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge

çiyoruz. 

Denizde can emniyetinin korunması hakkında 
1948 yılında Londra'da toplanan Milletlerarası 
Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile ekle

rine katılmamıza dair Kanun 

MADDE 1. — 1948 yılında Londra'da topla
nan denizde can emniyeti milletlerarası konfe
ransında kabul edilen nihai karara katılmamız 
uygun görülmüş ve bu karar ile «A» ekini teşkil 
eden «Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Söz
leşmesi», «C» ekini teşkil eden «Kararlar» ve «D» 
ekini teşkil eden «Tavsiyeler» tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1929 yılında Londra'da akde
dilmiş olup, 5512 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunan «Denizde Can Emniyetinin Korunması 
hakkında Milletlerarası Sözleşme ile Eki ve Ni
haî Protokol» meriyetten kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü acık oylarınıza arz ediyo
rum. 

9. — Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadroların eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/307) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptm-
dadır. 
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Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez 
kuruluşu ve görevlerine dair 2287 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadroların 

eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti kuruluş kad
rolariyle merkez kuruluşu ve görevlerine dair 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (XI Genel Kitap
lıklar) kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE IS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Kanunun tümünü yüksek reylerini

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/370) (1) 

RElS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları-

(1) Birinci müzakeresi 75 nci tnikat zaptın-
dadır. 

nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve 
yerine bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Birinci mad
deyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

Kanunun tümünü yüksek reyinize arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz : 

11. — Giresun Mebusu Abdullah îzmen'in, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 5464 
sayılı Kanunla muaddel 81 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (2/174) (1) 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen, yok. 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkındaki 1086 
sayılı Kanunun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE , 1. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 81 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 81. — Günlük muhakeme listesinde 
yazılı işlerle keşif ve delillerin tesbiti gibi yapıl
ması zaruri veya müstacel görülen işler müstes
na olmak üzere mahkemeler, resmî çalışma saati 
dışında ve resmî ve adlî tatil günlerinde, hiçbir 
adlî muamele yapamazlar. 

Resmî ve adlî tatillerde tebligat yapılabilir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen? 

(1) 177 sayılı matbua zaptın sonundadır. 



î ; 81 25 . < 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 81 nci maddesine göre resmî tatillerde 
tarafların muvafakati ile keşif yapıldığı vâkıdır. 
Binaenaleyh, evvel emirde bu hususun aydınla
tılması lâzımdır. Muhterem Adliye Encümeninin 
bizi bu hususta tenvir etmesini bilhassa rica ede
rim. 

REİS — Encümen adına Mazbata Muharriri 
Nusret Kirigcioğlu. 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA MAZBATA 
MUHARRİRİ NUSRET KİRİŞCÎOĞLU (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım, memleketimi
zin öyle bölgeleri var ki, bu bölgelerde ancak yaz 
aylarında keşif yapılabilmektedir. Ve bu ayların 
aşağı - yukarı mahkemelerin tatili ayma rast
lamaktadır. Mahkemelerin tatili dışındaki 
günlerde de keşif yapılabilen yerler dahi te
raküm sebebiyle bu günler kâfi gelmemekte
dir. Tarafların rızasiyle olan keşjif yapıla
bilmesi imkânı tarafların rızası olmadığı hal
lerde işlerin intacını şüphesiz temin etmez. 
Bu itibarla buna imkân vermek istiyen arka
daşımızın teklifini encümenimiz tasvibetmiş-
tir. Bu teklifin aynen kabulü ile hâkimleri
mize icabında tatil aylarında da keşif ya
pabilme imkânının verilmesini encümen ola
rak arz ve istirham ediyoruz. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Efendini, Ad

liye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürlü
ğünün 953 sayılı bir mütalâası vardır. Bu mü
talâada hâkim taraflarnı muvafakati olmasa 
dahi adlî tatil ile, millî ve dinî bayramlardan 
başka günlerde de keşif yapabilir. Adlî tatil1 

millî ve dinî bayram günlerinde keşif yapa-
iblmek için tarafların muvafakatinin bulun
ması zaruridir, denilmektedir. Şimdi ise keşif 
meselesinde tarafların muvafakatinin alın
masına lüzum göıülnıemesi derpiş edilmekte
dir. Hâkim keşif yapmak isterse her zamap 
için taraflar buna muvafakat etmiş ve ha
len de edegelmektedir. Binaenaleyh bendeniz 
bu kanunun bu şekildeki tadiline bir lüzum 
ve zaruret görmüyorum. Bu bakımdan madde
nin kabul edilmemesini arz ederim. 
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ENCÜMEN ADINA NUSRET KİRİŞCİOĞ

LU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
demin arz ettim, bugünkü mevzuat tarafla
rın rızası bulunması halinde adlî tatilde de ke
şif yapılmasına imkân vermektedir. Ama da
valı ile davacının her zaman hüsnüniyet sa
hibi olduğunu kabul etmek de mümkün de
ğildir. Dâvayı uzatmak istiyeceklere, coğrafi 
zaruretleri ilânihaye istismar etmek fırsatını 
vermemek lâzımdır. Senelerce hâkimlik ya
pan arkadaşımızın bunu yakînen bilmesi icfi-
beder. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi reylerinize ar? ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci görüşmesi bit
miştir. 

12. — 50 milyon liralık iç istikraz akdi 
hakkında kanun lâyihası v ^taliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/426) (1) 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. 
Kanunun tümü üzerinde Ekrem Alican, bu

yurun. 
: EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Muhterem 
\ arkadaşlar; 1955 bütçesinin tahsisat yekûnu; 
| A / l cetveli iki. milyar 63 milyon, A;/2 cetveli 

877 milyon lira olmak üzere iki milyar 940 mil
yon liradan ibaret idi. Aynı bütçenin varidat 

; tahminleri yekûnu iki milyar 789 milyon lira 
idi. Aradaki fark di51 milyon küsur lira açık 
olarak tesbit edilmişti. 

6507 sayılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
3 neü maddesi de devlet bütçesine giren daire
lerin yatırım masraflarından ikinci maddedeki 
varidatla karşılanamayan 151 milyon liralık açı
ğın, iç istikrazla kapatılacağı hükmünü ihtiva 
etmekte idi. 

(1) 200 sayılı matbua &aptîn sonundadır. 

— 490 — 



î : 81 25 .6 . 
Şimdi; 50 milyon liralık açığın kapatılması 

için Amortisman Sandığı tarafından yapılacak 
iç istikrazı Hazineye devretmek üzere bu kanun | 
lâyihası huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. ! 

Kanun lâyihasının esbabı mucibe kısmında arz t 
ettiğim 151 milyon liralık açıktan bahsedilmek- | 
te ve «Mevzuubahis açığın iç istikraz suretiyle j 
karşılanacak kısmı 50 milyon lira olarak hesap- i 
lanmıştır» denilmektedir. Bu ifade 1955 yılı j 
bütçesi ki, neticesinin alındığı dört aydan faz- j 
la bir zaman olmuştur, açığının âdeta 50 milyon I 
lira imiş gibi bir mâna taşıdığı görülmektedir. 
Bu bakımdan hükümetin bâzı hususları izah et- t 
mesi gerektiği meydana çıkmaktadır. j 

Asaba hakikaten, bütçenin tanzimi ve kabu- j 
lü sırasında tesbit edilmiş olan 15.1 milyon lira
lık açık bütçenin tatbiki sonunda 50 milyon li- I 
raya mı inmiştir? Evvelâ hatıra gelen sual bu- ı 
dur k i ; esbabı mucibe lâyihasının biraz evvel 
arz ettiğim cümlesinden bu çeşit bir mâna pek
âlâ çıkabilmektedir. 

Lâyihayı kabul etmiş olan Bütçe Encümeni 
de, «1955 malî yılı Müvazenei Umumiye Kanu
nunun üçüncü maddesinde de yazılı açığın ka
patılmasında kullanılmak üzere Maliye Vekâle
tine salâhiyet veren birinci maddesi tadilen ve 
mütaakıp maddeleri de hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir» şeklinde bir ifade 
kullanarak bu hususa sarahat vermemiş bulun
maktadır. Aşağı - yukarı ; esbabı mucibedeki 
ifadenin burada da tekrar edilmesi gibi bir va
ziyet hâsıl olmaktadır. Bu sebeple bendeniz hü
kümetten bâzı malûmat istirham edeceğim : Aca
ba 1955 bütçesinin 2 789 000 000 lira olarak tes
bit edilen varidat tahminleri, tahsilat ile ne de
recelerde realize edilebilmiştir'? Bu elli milyon
luk miktar hakiki açık miktarı mıdır, yoksa ev
velce tesbit edilmiş olan 151 milyon lira mikta
rında açık mevcut mudur? Evvelce tesbit edil
miş olan 151 milyon liradan fazla açık olmuş 
mudur? Bâzı neşriyat bize 2 789 000 000 lira tah
min edilen varidatın, tahsilat ile realize edile
mediğini ifade etmektedir. Bu 2 789 000 000 lira
ya mukabil 200 küsur milyon lira noksaniyle 
tahsilat yapıldığı söylenmektedir. O halde tah
min edilen tahsisatla tahsilat rakamlarını mu
kayese edecek olursak, hakiki açığın 300 küsur 
milyon lira olması icabeder ki, İ955 malî yılı so
nunda hazinenin Merkez Bankasından vâki kı
sa vadeli avanslarını. Merkez Bankası bülten- | 
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lerinden tetkik edecek olursak, açığın bu miktar 
civarında olduğuna dair bâzı işaretlere tesadüf 
ederiz. 1955 malî yılı sonu olan Şubat 1956 so
nunda, Hazinenin Merkez Bankasına olan kısa 
vadeli avans borçları 305 milyon küsur liradır 
zannediyorum. Halen bu miktar 450 milyon li
raya doğru yükselmiş bulunmaktadır. Demek ki, 
1955 yılı açığı bu kanun lâyihasında bahsedildi
ği gibi 50 milyon lira değil, hattâ ilk bütçenin 
kabulü sırasındaki 151 milyon lira da değil, da
ha fazla olması icabeder. Şu hale nazaran bu ka
nun Müvazenei Umumiye Kanununun 3 neü 
maddesine müstenit açığı iç istikrazla kapatma
yı istihdaf eden bir kanun lâyihası değildir. Bu, 
doğrudan doğruya Amortisman Sandığının 1955 
yılı içinde yapmış olduğu 50 milyon liralık iç 
istikraz tahvilâtının 1955 yılı bütçesinin açığın
da kullanılmasını istihdaf eden bir kanun lâyi
hayıdır. Böyle olunca esbabı mucibedeki biraz 
evvel arz ettiğim ifadenin, sarih olmadığı mey
dana çıkar. Şu hale göre Hükümetin; açığın ha
kiki miktarının, ne olduğu, bu miktarın tahsila
tın, varidat tahsilatının noksanlığından mı mey
dana geldiği yoksa başka sebeplerden mi ileri 
geldiği, hulâsa bu kanun lâyihası münasebetiy
le 1955 yılı bütçe tatbikatının neticeleri hakkın
da malûmat vermesini ve bu suretle vaziyetin 
vuzuha vardırılmasmı istirham ederim. 

REİS — Efendim; açık oya arz olunan lâ
yihalara reylerini kullanmıyan arkadaş var mı? 

Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded 
piyade havan mermisinin Libya Devletine hibe 
edilmesi hakkındaki kanun lâyihasına rey ver
me muamelesi bitmiştir. 

Hükümet iç. istikraz meselesi hakkında ce
vap verecek mi? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Maliye Vekili burada yok. Encümen ce
vap verirse mesele anlaşılır. 

REİS — Efendim; kanun lâyihasının müza-
kerseini gelecek İnikada talik ediyorum. 

13, — Amasya Mebusu Mustafa Zer en. in, Pa
saport Kanununun 14 ncü maddesinin (B) ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbatala
rı (2/109) (1) 

REİS — Lâyihanın tümü hakkında söz isti

f/j 202 smjıh matbua zaptın sonundadır. 
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yen var mı? Söz istiyen olmadığına göre mad
delere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin B bendine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun 14 neü maddesinin B fıkrası aşağıda yazıl
dığı şekilde değiştirilmiştir : 

B) Hizmet damgalı pasaportlar : 
Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik 

veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
kün olamıyan kimselere, Hükümetçe, hususi ida
relerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış 
memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir. 

Türk Hava Kurumu hakkında da aynı hü
kümler tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

14. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel-' 
in Tapı ve îmar kanunu teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/78) (İ) 

REÎS — Lâyihanın tümü üzerinde müzakere 
bitmişti. Encümene iade edilmiş maddelerin 
tadili ve encümenin ilâve ettiği maddelerle hu
zurunuza getirilmiş olan kanun teklifinin 5 nci 
maddeden itibaren okumaya devam ediyoruz. 

MADDE 5. — Ruhsatiye almak için yapılan 
müraeaatlere belediyelerce, müstakil imar Mü
dürlüğü olan yerlerde imar müdürlüklerince, 
30 gün içinde müspet veya menfi cevap veril
mesi mecburidir. 

(1) 73 e ek sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Bu müddet içinde cevap alamayanlar mahal

lin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile duru
mu bildirirler. Mülkiye âmirleri bu müracaat 
üzerine 10 gün içinde belediyelerin müspet veya 
menfi cevap vermelerini temin ile mükelleftir
ler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ruhsatiye alınmadan başla
nılan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 

A) Yapı, kanun ve talimatnamelerle, imar 
ve istikamet plânlarına uygun ise dördüncü mad
de hükümleri yerine getirilmek şartiyle harcı 
beş kat alınarak ruhsatiye verilir. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar 
ve istikamet plânlarına uygun değilse mümkün
se düzeltilmesi, değilse yıktırılması, ilgiliye teb
liğ olunur. Tebliğ gününden itibaren mal sahi
bi yapısını düzeltmeden veya yıktırmadan in
şaata devam ederse yapısının uygun görülmiyen 
kısımları belediye encümeni karariyle 22 ve 23 
ncü maddelere göre yıktırılır. 

C) Yapı başkasının mülküne tecavüz sure-; 
tiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamla
rınca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdu
rulur. 

Yapı kanun ve talimatnamelerin diğer hü
kümlerine, imar ve istikamet plânlarına uygun 
ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati 
alınınca veya mülkiyet durumu aidolduğu res
mî mereice tâyin edilinceye kadar inşaatın deva
mına müsaade edilmez.. Kanun talimatname ve 
imar plânı ile istikamet plânlarına uygun değil
se bu maddenin (b) fıkrası tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ay
kırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 

Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edi
lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşaata 
devam ettirilmez. 

A) Yapının iç hacım ebadında projesine ay
kırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrıyan 
katın ruhsat harcının dörtte biri, 
• B) Yapıda projesine aykırı olarak bir ge

nişleme yapılmış ise genişliyen her kısmın ruh
sat harcının beş misli, 
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C) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak I 

yapılan tadilât, imar ve istikamet plânlarına, 
kanun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi 
mümkün değilse bu gibi yerler hakkında 6 neı 
maddenin B fıkrası ile. 8 nei madde hükümleri 
tatbik olunur. ı 

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

MADDE 25. — Yapılacak bina, tesis ve bun
lara ait müştemilâtın; 

A) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahallî 
hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından 
ne gibi şartlara tâbi olacağı ve hangi vasıfları 
haiz bulunacağı, 

B) Kat adedi, kat yüksekliği, derinlik ve 
çıkıntılar, 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarla
rına, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihî ve 
bediî kıymeti olan eski eserlere ve arkeolojik 
sahalara olan mesafeleri, 

D) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu 
parseller içerisine yapılacak binaya verilecek 
âzami inşaat sahası, 

E) Bahçelerin tanzim, ağaçlandırılması, 
; bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve te

sislere ait diğer hususat hazırlanacak nizamna
me ve talimatnamelerde tesbit olunur. 

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

MADDE 26. — Tasdikli halihazır haritası bu-
lunmıyan belediyeler halihazır haritalarını, nü
fusu 5 000 den yukarı belediyeler imar ve kana
lizasyon plânlarını nüfusu, 5 000 den aşağı 
belediyeler, belediye meclislerince tesbit edile
cek belirli yolların istikamet plânlarını yaptır
maları mecburidir. 

Nüfusu 5 000 den az olan belediyeler belde-
• nin inkişafını belediyenin teknik eleman ve ma

lî durumu göz önünde bulundurarak belediye 
meclisleri karariyle imar ve kanalizasyon plân
larını yaptırabilirler. 

Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, ni-
velman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarıl
ması ve tahribedilmesi yasaktır. 

Bunlar çıkarıldığı, tahribedildiği veya yer
leri değiştirildiği takdirde, belediyeler bunları 
eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritala- 1 
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rın alınmasına ve imar plânlarının tatbikine 
memur edilen vazifeliler vazifelerini yaparken, 
2613 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki salâhi
yeti haizdirler. 

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

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna yeni bir madde ilâvesine dair 
6571 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihasına rey verme mua
melesi bitmiştir. 

MADDE 32. — Yapılacak binalar imar ve yol 
istikamet plânlarında tesbit edilmiş cephe ha t 
tından önde yapılamaz. Cephe hattının gerisin
de kalmış olan arsa müstakil bina inşaatına mü
sait olmadığı ve 41 nci maddenin son fıkrasiyle 
42 nci madde hükümleri de tatbik edilmediği 
takdirde bu gayrimenkulun tamamı mal sahibi
nin talebiyle istimlâk olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — îmar ve yol istikamet plân
larında yol, meydan, yeşil saha, park, otopark 
gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlerde inşaat 
yapılmasına ve mevcut binalarda ise esaslı ta
dilât ve ilâveler yapılmasına izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yerlerde dört yıllık imar pro
gramına'ithal edilmiş olan yerler müddeti içeri
sinde, dört yıllık programa dâhil bulunmıyan 
yerler ise sahiplerinin yazılı müracaat günün
den itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilemedi
ği takdirde, talimatname hükümlerine uygun 
inşaat yapılmasına müsaade olunur. 

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

MADDE 34. — îmar plânının tatbikatında 
belediyeler bir gayrimenkulun tamamını istim
lâk etmeksizin o yerin muayyen saha ve irtifa
daki kısmı üzerinde irtifak hakkı tesis edebilirler. 

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

MADDE 35. — îmar hududu dâhilinde, bel
denin müstakbel gelişmesine tahsis edilmiş ve 

— 493 — 



î : 81 25 . 6 
parselasyon plânları yapılmamış sahalarda par
selasyon plânlan yapılıp tasdik edilmedikçe, plâ
na göre yolu ve lâğımı yapılmadıkça yapıya izin 
verilmez. Ancak, mevcut binaların ilâve ve esas
lı tadil mahiyetinde olmıyan tamirlerine müsaa
de olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 36. — 35 nci maddedeki yerlerde, 
kendi parsellerinden mevcut yola kadar olan yol 
ve lâğım bedelini yapılacak keşfe göre belediye
ye verenlere veya keşif ve plâna uygun olarak 
yol ve lâğımı yaptıranlara ruhsat verilir. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdirde 
verilen paradan artarsa alâkalıya fazlası ödenir, 
(eksilirse) tahsil olunur. , 

Bu şekilde yapılan yol ve lâğımın iki tarafın
daki diğer parsellerin sahiplerinden kendi par
sellerine isabet eden yol ve lâğım masrafı alınma
dıkça yapısına izin verilmez. Alman bu paralar 
yol ve lâğımı yaptıranlara ve bu meblâğı beledi
yeye verenlere aynen iade olunur. 

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

MADDE 40. -— a) İmar hududu dışında ka
lan binalı ve binasız gayrimenkullerin imar hu
dudu içerisine alınabilmesi için bu yerlerin imar 
plânına uygun imar ve parselasyon plânlarının 
yaptırılması ve 29 ncu maddeye göre tasdik et
tirilmesi lâzımdır. Bu suretle imar hududu içe
risine alınan yerlerde 41 nci maddenin son fık-
rasiyle 42 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

b) Bu gibi ifrazlar dolayısiyle yeniden ya
pılacak yol ve lâğımları ve bunları plâna göre 
en yakın mevcutlara bağlıyacak kısımları iîraz 
sahipleri, proje ve şartnamesine göre, yaptırmak
la veya keşif tutarını belediyeye vermekle mükel
leftirler. Belediyelerce yapılan yol ve lâğımla
rın kati hesabı sonunda bulunan masraf miktarı 
hâsıl olan parsellere cephe tulleri nispetinde tak
sim edilir. 

Mal sahipleri para vermemiş ise bu miktarın 
tamamı, vermiş ise eksik kalan kısmı belediyeler 
lehine tapuya borç kaydedilir. Para artarsa ilgi
liye iade edilir. 

Borç ödenmeden bu yerlerin satışına ve bu 
yerlerde inşaata müsaade edilmez. 
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e) ifraz sahasındaki lâğımların bağlanması

na elverişli umumi kanalizasyon yoksa, ifraz sa
hiplerinin belediyelerce gösterilecek yerlerde fos
septik yaptırmaları ve parselleri bu yerlere bağ
lanmaları mecburidir. 

d) Yukardaki fıkralar hükümleri yerine 
getirilmedikçe imar hududu dışındaki ifrazlar ta
puca tescil edilemez ve belediyelerce inşaata izin 
verilemez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 43 ncü madde hükümlerine 
göre belediye meclislerince tesbit edilen sınır
lar içerisindeki gayrimenkuller, İstimlâk Kanu
nu hükümlerine göre istimlâk olunur. 

Belediyeler bu gibi yerlerin istimlâki için 
banka veya diğer hususi müesseselerden bu iş 
için istikrazda bulunabileceği gibi, banka ve hu
susi müesseseler de bu gayenin tahakkuku için 
belediyelere ikrazatta bulunabilirler. 

Bu suretle istimlâk olunan gayrimenkuller 
hiçbir ferağ ve intikal vergi ve resmine tâbi ol
maksızın tapuca re 'sen belediye adına tescil olu
nur. Bu gayrimenkullerin tescil muamelesinin 
tamamlandığı tarihten itibaren âzami beş yıl 
içinde belediyelerce yollarının açılarak tesisle
rinin yapılması "ve tesbit edilen parsellerin ay
nı müddet içerisinde artırma yoliyle satışa çıka
rılması mecburidir. Belediyece istimlâk edileme
diği takdirde bu yerler hakkında 42 nci mad
de hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
imar Kanununun 44 ncü maddesinin komis

yonca evvelce hazırlanmış olan metninde derpiş 
edilen bono ile istimlâkin Yüksek Meclis Umu
mi Heyetince kabul edilmemesi üzerine komis
yonca yeniden tedvin edilen 44 ncü maddenin 
ikinci fıkrası da bu hususun belediyelerce ban
kalardan istikraz yapılmak suretiyle temin edil
mesi düşünülmüştür. Fakat ahiren yaptığımız 
tetkikat neticesinde memleketimizde sermaye 
azlığı ve kredi darlığı ve faiz hadlerinin muay
yen oluşu karşısında böyle mahdut faiz karşılı
ğında bankaların oldukça uzun bir müddet için 
bu yolda ikrazatta bulunmıyacakları anlaşılmış
tır. Bankalar için bu finansmanı mümkün kıla
cak başka maddi bir teşvik unsuru katılmadığı 
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takdirde bu fıkra ile arzu edilen imar gayesi 
akim kalmaya mahkûm bulunmaktadır. Halbuki 
ikinci fıkranın imarını derpiş ettiği mmtakalar 
istimlâk ve imar plânı yapılmadan evvel kıy
metleri az olduğu halde istimlâk edilip yollar 
açılarak umumi tesisler kurulduktan sonra bü
yük kıymet iktisabedecek yerler olacaktır. Bi
naenaleyh istihsal edilecek kıymet fazlasından 
bir kısmını bu işi finanse edecek bankalara ver
mek suretiyle şehirlerimizde harap kalan birçok 
sahaların süratle imarı imkân dâhiline girecek
tir. Bunu sağlamak üzere komisyonca son defa 
tedvin edilen 44 neü maddenin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydıner 

Madde 44. — Fıkra 2 - Belediyeler bu gibi 
yerlerin istimlkâi için kendi bütçelerinden para 
sağlamadıkları takdirde belediye meclislerince 
tesbit ve kabul edilecek şartlar dairesinde ban
kalardan veya diğer hususi şahıslardan, istim
lâk ve parselasyondan sonra yapılacak satıştan 
hâsıl olan farkın nispi veya muayyen bir kısmı
nı onlara terk etmek suretiyle istimlâk bedelini 
onlardan temine ve bankalar ve hususi şahıslar 
belediyelerin bu imar işlerini bu suretle finanse 
etmeye salahiyetlidirler. 
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tekrar encümenin, varsa imar heyetinin tas
dikine sunulur. 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edil
mek üzere tapu ve kadastro dairesine gönde
rilir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini 
aramaksızın sicillerini bu plânlara göre re'sen 
tanzim ve tesis ederler. Bu maddeye göre 
yapılan ilân tebilğat addedilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Denizde can emniyetinin korunması hak
kında 1948 yılında Londra'da toplanan Mil
letlerarası konferansta kabul edilen nihai ka
rar ile eklerine katılmamıza dair kanun lâ
yihası için rey verme muamelesi bitmiştir. 

MADDE 46. — Bu kanun hükümlerine gö
re şüy ulandırıl an gayrimenkullerin sahipleri be
lediyenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde 
aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun iza
lesi için mahkemeye müracaat edilmediği 
takdirde belediyeler hissedarmış gibi şüyu
un izalesi dâvası açabilirler. 

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

Dördüncü bölüm 
Umumi hükümler 

AMDDE 47. — Belediye hudutlarına mü
cavir bulunan ve beldenin müstakbel inkişa
fı bakımından lüzumlu görülen ve belediye
nin teklifi üzerine vilâyet idare heyetinin 
kararı ve Nafia Vekâletinin tasdiki ile ka|bul 
edilen sahalarda da bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? 
Sadettin Yalım, buyurun. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar, bu maddenin tatbikatta 
çok büyük zorluklar tevlidedeceği gibi şe
hirden ziyade şehir dışında oturan birçok! f 
muhtaç vatandaşları müşkül duruma düşüre
cektir. Sebebi şu : Belediye hudutları dışın
da dâhi olsa idare heyeti karariyle orada mes
ken yapamıyacak. Büyük şehirlerde bunun 
zararı çok olmıyabiliı*, fakat küçük şehir
lerde, kasabalarda, mhazurları çok olacaktır. 
Binaenaleyh şehirler içinde arsa bulamıyan-
lar, gayet tabiî olarak şehir dışında mesken 

REÎS — Encümen iştirak ediyor mu? 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA HÎMMET 

ÖLÇMEN (Konya) — iştirak etmiyoruz. 
REÎS — Encümen iştirak etmiyor. 
Maddenin ikinci fıkrasının tadiline dair 

olan bu takriri nazarı dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Takrir dikkate alınmamıştır. Mad
deyi aynen reylerinize arz ediyorum : Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — îmar ve yol istikamet plân
larına göre hazırlanan parselasyon plânla
rı yapılıp, belediye encümeninin, varsa imar 
idare heyetinin tasdikinden sonra, bir ay 
müddetle belediye dairesine asılır ve usulüne 
göre ilân olunur. Tashih edilecek plânlar 
da aynı hükme tâbidir. 

Bu plânlara askı müddetinin hitamından 
itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müd
deti içinde yapılacak itirazlar belediyece 
tetkik ve uygun görülürse tashih edilerek ' 
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yapıyorlar. Bilhassa bu kanunun tatbikini ele 
alan belediyeler bunu yakındaki köylere teş
mil etmek suretiyle birçok köylü vatandaş
larımızın ev yapmalarına mâni olacaklardır. 

Reddini rica ediyorum. 
1 REÎS — Encümen adına Himmet ölçmen 

buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA HİMMET 

ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
Sadettin Yalım arkadaşımın endişesi pek yerin
de değildir. Bir şehir inkişaf etmektedir; şeh
rin en güzel bir mmtakası, meselâ fabrikalar 
sahasında işçi evleri yapılan yerler belediye hu
dudu haricinde kalabiliyor. Bu belediye hududu 
haricinde kalan yerlerde vilâyetin teklifi ve Na
fıa Vekâletinin tasdiki ile, kanunun hudutları 

dâhilinde, bu mahallerde inşaata müsaade edile
cektir. Şehrin en güzel yerinde gecekondu artık 
yapılmıyacaktır. Bugün için esaslı parselasyon 
yapılması mümkün olmıyan bir yer, bir iki se
ne içinde şehrin en güzel yeri olacaktır. 

Madde inşaata mâni olmamaktadır, yine Na
fıa Vekâletinin tasvip ve tasdiki ile bu kanun 
dairesinde inşaat yaptırılacaktır. Yalnız uydur
ma inşaat ve gecekondu yaptırılmryacaktır. Bi
naenaleyh maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

MADDE 48. — îmar ve yol istikamet plân
ları içinde olan, yolu ve sair belediye tesisleri 
tamamlanmış ve belediye hizmetleri götürülmüş 
bulunan yerlerde 10 yıldan beri boş duran ara
zi ve arsalarla içerisinde bir kısmı yanmış, ya
kılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bina 
bulunan yerlerin sahiplerine bu yerlerde imar 
plânında tesbit edilmiş olan esaslara uygun in
şaat yapması tebliğ edilir. Ve keyfiyet siciline 
işlenmek üzere tapu sicil muhafızlığına bildiri
lir. Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı 
şartları kabul etmiş sayılır. Tebliğ tarihinden 
itibaren beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapıl
madığı takdirde istimlâk olunur. Bu yerlerde 
ya belediyece bir yıl içinde plâna uygun inşaata 
başlanır veya bu şekilde inşaat yapmak şartiyle 
satılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — iskân hududu dışında kalan 
arazide yapı yapılması yasaktır. Ancak, bu gibi 
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yerlerde, ziraat, eğlence yerleri, sayfiye evleri, 
turizm ve sair hususi maksatlı işlere ait bina ve 
tesislerin yapılmasına talimatname hükümleri 
dairesinde izin verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Bir kısmı veya tamamı yıkı
lacak derecede tehlikeli olduğu, belediye fen 
heyeti, yoksa fen adamı tarafından raporla tes
bit edilen yerlerin sahiplerine tehlike derecesine 
göre bunun izalesi için belediye zabıtasmca müd
detli tebligat yapılır. Bu sırada mal sahibi 
bulunmazsa içindekilere tebliğ edilir, onlar da 
bulunmazsa tebliğ verakası tebligat yerine kaim 
olmak üzere tehlikeli yere asılır ve keyfiyet 
muhtarla birlikte bir zabıtla tesbit edilir. 

Tebligatı mütaakıp müddeti içinde mal sa
hibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak 
tehlike ortadan kaldırılmazsa, belediye encüme
ni karariyle yıktırılır. 

Alâkalının fakrıhali tevsik olunursa masraf 
belediye bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu 
o yerin ve civarının boşaltılmasını icabettiriyor-
sa, hüküm istihsaline hacet kalmaksızın zabıta, 
marifetiyle bina ve civarı derhal tahliye ettirilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Gayrimenkul sahiplerince 
pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokak
taki lâğım şebekesine veya varsa umumi fossep-
tike bağlaması, lâğım şebekesi veya umumi fos
septik olmıyan yerlerde mahallî ihtiyaç ve vesa
ite göre belediyece verilecek esaslar dâhilinde, 
gayrimenkulun içinde, lüzumlu tesisatın yapıl
ması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi ta
rafından belediyece yapılacak tebligatla verile
cek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde 
belediye tarafından yaptırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Arsalarda, evlerde ve sair 
yerlerde umumun sağlık ve selâmetini ihlâl 
eden, şehircilik estetik veya trafik bakımın
dan mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, 
gürültü ve duman tevlideden tesislerin, hususi 
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mecra, lâğım, çukur, kuyu, mağara ve benzer
lerinin mahzurlarının giderilmesi, çukurların 
doldurulması, enkazların kaldırılması ve bunla
rın zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere teb
liğ olunur. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe 
riayet edilmediği takdirde belediyece mahzur 
giderilir ve mahzuru tevlidedenlerin faaliyeti 
menedilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Belediye meclisleri belirli 
yollar üzerindeki binalı ve binasız arsaların yo
la bakan yüzlerinin tâyin edilen tarzda kapatıl
masına karar vermeye salahiyetlidir. Bu takdir
de gayrimenkulun sahipleri belediyece verilen 
müddet içinde bu yerleri kapamaya mecburdur
lar aksi takdirde belediyece yaptırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 20, 23, 26, 50, 51, 52 ve 53 
ncü maddelerde zikrolunan hizmetler belediye 
tarafından yapıldığı takdirde sarf olunan meb
lâğ ilgililerden yüzde on fazlasvyle umuru bele
diyeye mütaallik ahkâmı cezaiye kanununa göre 
tahsil olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize nrz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ksuul edil.aiştir. 

MADDE 55, — Belediyeler, imar ve yol isti
kamet plânlarının tatbiki dolayısiyle istimlâk 
edeeekleri yerlerin bedellerini, mal sahiplerinin 
muvafakatini almak şartiyle, îller Bankası Ka
nunu hükümleri dâhilinde mezkûr banka tara
fından âzami on senede itfa olunmak üzere çıka
rılacak tahvil veya bonolarla ödiyebilirler. Bu 
maksatla belediyelere tiler Bankası mevzuatı dâ
hilinde kredi açılır. 

Bu tahvil ve bonolar, ihraçlarına takaddüm 
eden son Hazine tahvil ve bonolarına tatbik edi
len faiz nispetinde faize tâbi ve Hazine tahvil 
ve bonolarının bilûmum hak ve muafiyetlerini 
haizdir. 

îmar ve yol istikamet plânlarının tahakkuku 
için istimlâk edilen gayrimenkullerin satışı ha
linde elde edilen meblâğ belediyelerin îller 
Bankasına bu yüzden olan borçlarının tabiî kar

şılığını teşkil eder ve satış bedelleri bankanın 
alacağı kapanmcaya kadar bu hesaba yatırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 56. —• Geliri müsaidolan belediye
ler, malik oldukları gayrimenkuller üzerine, Ve
killer Heyeti karariyle, doğrudan doğruya bono 
çıkarabilirler ve 55 nci maddedeki şartlar dâhi
linde istimlâk bedellerini ödiyebilirler. Bu bono
larla hâmilleri lehine birinci derecede ipotek te
sis etmek şarttır. 

İlgili belediyelerin bütün satışlarında, itfa 
edilinceye kadar, yalnız bu bonolar kabul edilir. 
Keza bu bonolarla belediye vergi ve resimleri de 
ödenebileceği gibi belediye işlerinde teminat ola
rak da kabul olunur. Bu bonoların hamilleri, fa
iz ve itfaya ait belediyece taahhüdedilmiş şart
ların yerine getirilmemesi halinde, ipotekli gay-
rimenkullerden alacağına yetecek kadarının pa
raya çevrilmesini icradan, istiyebilirler. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Nafıa Vekâleti bu kanunun 
tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve her be
lediye beldenin inkişafını ve belediyenin malî 
imkânlarını, teknik eleman durumunu, mahallî 
hususiyetleri ve malzemeyi ve imar plânı esas
larını göz önünde tutarak Nafıa Vekâletince 
hazırlanacak tip talimatnamelere göre kendi ta
limatnamelerini kanunun neşrinden itibaren al
tı ay içerisinde hazırlamaya mecburdurlar. 

Kanun ve talimatnamelerin tatbikatı neti
cesinde görülecek lüzum üzerine talimatname
lerde değişiklik yapılmasını Nafıa Vekâleti 
belediyelerden talebetmeye yetkilidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerine 
. aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı ruh
satiyesi ile eklerine riayet etmiyen ve, bunların 
yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reis
leri ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza 
Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrı
ca her hâdise için 100 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 
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REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 59. — 2290, 2555, 4585, 5220 ve 
5431 sayılı kanunlarla 1299 yılında neşrolunan 
Kimiye Kanununun meriyetteki maddeleri ve 
bunu tadil eden 642 sayılı Kanun, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 30 nen 
fıkrası ve 114 ncü maddesinin son fıkrası, 1351 
sayılı Kanunun 7 nei maddesinin, 1504 sayılı 
Kanunun 1 nei maddesinin ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri meriyetten kaldı
rılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel alınmış ruhsati
yeye göre başlanıp da henüz ikmal edilmemiş 
yapı ve tesisler için bu kanun hükümleri tatbik 
olunmaz. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel ruhsatiye alın
mış fakat henüz bağlanmamış yapı ve tesisler 
hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden önce başlanmış ve yarım kal
mış işler eski hükümlere tâbidir. 

Ancak bu muafiyet evvelce mevcut kanun ve 
talimatnamelere göre gayrinizami olan işlere şâ
mil değildir. 

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

Kanuna dördüncü muvakkat madde eklen
mesi hakkında bir takrir vardır, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 4 ncü maddo teklifi 11. 

Yüksek Meclisçe kabul Duyurulacak İmar Ka
nunundan çok evvelki zamanlar içinde ve henüz 
belediyelerin inşaat işlerini lâyıkiyle tanzim 
ve kontrol edemedikleri zamanlarda yollara ve 
bilhassa yaya kaldırımlarına taşan merdiven
ler yapılmıştır. Eski devirlerde bugünkü motor
lu vasıtalar olma/lığından yaya kaldırımlarının 
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bu suretle işgaline göz yumulmuştur. Halbuki 
şimdiki mötörlü vasıtaların trafik kesafeti kar
şısında yaya kaldırımlarının yayalara tahsisi 
zaruri ve binaenaleyh bu kanunun neşrinden ev
vel yollara ve yaya kaldırımlara taşkın olarak 
her nasılsa yapılmış olan merdiven ve sair in
şaat aksamının kaldırılmasının dağılmak üzere 
aşağıdaki 4 ncü muvakkat maddenin kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydın er 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
neşrinden evvel yol ve yaya kaldırımlara taş
mış şekilde her ne suretle olursa olsun yapılmış 
olan merdiven ve sair inşaat aksamının bu ka
nunun neşrinden itibaren bir yıl içinde sahipleri 
tarafından yıkılıp kaldırılması mecburidir. 

Sahipleri tarafından bir yıl içinde bu mec
buriyet yerine getirilmezse bunları belediyeler 
yıktırıp kaldırır. 

REİS — Komisyonun mütalâası nedir? 
KOMİSYON ADINA HİMMET ÖLÇMEN 

(Konya) — İştirak etmiyoruz. 
REİS — Komisyon iştirak etmemektedir. 

Takriri reyinize arz ediyorum, nazarı dikkate 
alanlar... Almıyardar... Takrir reddedilmiştir. 

MADDE 60. — Bu kanun neşri tarihinden 
6 ay sonra meriyete girer. 

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

MADDE 6.1. - - Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir-. 

15. -— Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) (1) 

REİS — Oündem hakkında bir takrir var, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
(Kin dem in birinci müzakeresi yapılacak mad

deleri arasında 5 nei numarada Vakıflar Umum 
Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki ka-

(1) 204 say-ıh matbua saptın sonundadır 
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ıııın lâyihasının takdimen ve müstaceliyetle 1 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

REİS — Efendim, esas itibariyle gündemin 
bu maddesine geldik. Bu itibarla takdimen mü
zakeresi mevzııııbahis değildir. Müstaceliyetle 
müzakeresini maddelere geçildikten sonra reye 
koyacağım. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum efendim. 

REİS — Takrir hakkında söz veremeyiz, 
efendim. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Mü- 1 
saade buyurunuz efendim; arz edeceğim husus
lar vardır. Görüşülecek kanun lâyi'hasiyle alâka
dardır. 

REÎS — Heyeti umunıiyesi hakkında söz 
veriyoruz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Tak
ririn aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Ara ettim, takrir takdimen ve müs
taceliyetle müzakereye aittir. Zaten o maddeye 
geldik. Takdim yoktur. Yalnız takriri okuduk. 

SELÂMI DİNÇER (Kocaeli) — Müstaceli
yet teklifini reye koymanız lâzımdı. 

REİS — Maddelere geçildikten sonra müsta
celiyet teklifi reye arz edilir. Simdi heyeti ııımı-
miyesi hakkında söz veriyorum. 

Buımanettin'Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Vakıf 

müessesemiz çok eski, kutsal bir müessesedir. 
Eskiden beri kendi usulleriye, kendi kanunla-
riyle, gelenekleriyle idare edilmekte iken inkı
lâplar sırasında nasıl olmuşsa olmuş bir tırpan 
atılmıştır. Ve bugünkü idare şekline ifrağ edil
miştir. Hükümet, bugünkü idare seklini ıslah için 
yeni bir teşkilât kanunu getirmiş bulunuyor. Hal
buki bendeniz Yüksek Meclisin hatııiıyacağı veç
hile daha 4 sene evvel bu mesele üzerinde dur
muş, Vakıfların bambaşka bir idareye tâbi olması, 
bambaşka bir teşkilâtla idare edilmesinde ısrar 
etmiştim ve bunun hakkında bir kanun teklifin
de bulunmuştum. Bu teklifimi 4 sene evvel yap
mıştım. Sürüne sürüne nihayet bugünkü ruzna-
meye getirebilmiş. Rııznanmnin 44 ncü maddesin
de yer almıştır. 

Şimdi; hükümetin bu lâyihası müstaceliyetle 
müzakere edilirse benini kanun teklifim kendi | 
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kendine yürüyüp gidecek. Maliye Encümeni red
detmiş, Bütçe Encümeni, müzakere ettiği sırada 
bana haber vermek lüzumunu dahi hissetmeden, 
o da reddetmiştir. Aylarca, yıllarca üzerinde ça
lışıp Meclise sunduğum bir kanun teklifini var. 
Kerem buyurun, evvelâ benim kanunum görüşül
sün, siz de reddederseniz, bugünkü şekli, iyidir, 
hükümetin teklifi veçhile yeni teklifi kabul ede
lim, geçsin, gitsin, deyin. Ama evvelâ benim ka
nunumu nazarı itibara alın, tetkik buyurun, on
dan sonra hükümetin getirdiği kanun lâyihasını 
müzakere buyurun. Bu hususta bir de takrir 
veriyorum. Benim kanun teklifimin hükümetin 
lâyihasından evvel görüşülmesini rica ediyorum, 
efendim. 

REİS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDİMCİ 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Burhanettin 
Onat arkadaşımızın netice itibariyle talebi, şu 
noktaya inhisar ediyor: 

Usul bakımından bu kanunun müzakeresine 
mahal yoktur. Gösterilen mucip sebep de; benim 
kanun teklifim vardır, bu, görüşülmeden bu ka
nunu görüşmeyin. 

Bu talep ne nizamnameye ve ne de esasa uy
gun bir talep değildir. 

Vakıflar İdaresinin nasıl çalıştığı Heyeti Celi-
leııizin malûmudur. Takdim ettiğimiz lâyiha İm 
müsmir çalışmanın biraz daha inkişaf ettirilmesi 
halen meri olan kanunun daha iyi şekilde tat
bik edilmesi ve vakıfların inkişafı için getirilen 
bir teşkilât kanunu lâyihasıdır. Burhanettin 
Onat arkadaşımızın teklifi ile bu lâyiha arasın
da hakikaten bir münasebet yoktur. Burhanet
tin Onat arkadaşımız, mevcut kanun hükümlerine 
göre daha iyi işlemesi için getirilen kadro kanu
nunu kabul etmeyin, diyor; yani geri geri çalış
sın. Halen iner'i kanun gayrimüfit bir kanunsa, 
akamete mâruz bir netice vermiş oluyor. Bina
enaleyh teklif varit değildir. Talebin ıvddi ile 
Vakıflar İdaresine ait kanun lâyihasının umumi 
müzakeresine geçilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, takdimen müzakere yal
nız hükümet ve encümenlerin talebi ile olur. Bu 
itibarla yalnız okumakla iktifa ediyoruz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar, Allah rızası için ne yapayım siz 
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söyleyin. (Gülüşmeler.) Benim kanun teklifim, I 
dört sene üzerinde çalışarak Vakıfların daha 
iyi şekilde idare edilmesi için bir Danışma 
Kurulu teşkilini hedef tutan bir tekliftir. Ben 
demiyorum ki bugünkü Vakıflar idaresi yeri
ne şu idare kaim olsun. Yalnız kaani oldu-* 
ğum bir şey var; bugünkü Vakıflar Kanunu 
ve hattâ bugün huzurunuza getirilip size arz 
edilecek, tadil edilmiş, ıslah edilmiş kanun 
lâyihası dahi bugün Vakıflar idaresini hakkiy-
le tatmin edecek bir kanun değildir. 

Arkadaşlar, beni dinlemek lûtfunda bulu
nursanız, kanun teklifim geldiği zaman arz 
edeceğim. Eski Vakıflar Kanunu lâğvedilmek 
istendiği zaman, inkılâp sırasında isviçre'den 
Leman isminde bir büyük profesör getirtiyo
ruz, bu bizim Vakıf kanunlarını ıslah etsin 
diye, yeni bir şekil versin diye. Adam bi
zim mevzuatımıza bakıyor, ne yapıyorsunuz, bu 
müesseseyi nasıl yıkarsınız, nasıl kıyarsınız? 
diyor. Diyorlar ki; efendim, inkılâp yapacağız. 
Adam cevap veriyor; diyor k i ; siz beş yüz 
sene evvel inkılâbın en büyüğünü yapmışsı
nız. Benimkini evvele almak suretiyle diğer 
kanunun görüşülmesini gelecek celseye talik 
ederseniz mesele sıraya girer ve kendiliğin
den halledilir. Bunu niyaz ediyorum. 

RElS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem | 

arkadaşlar; mevzuubahse dilen kanun teklifi 
ile kanun lâyihası Dahilî Nizamname gere
ğince Riyaset Divanınca birbirinden farklı 
mahiyette görülmüş ve Sayın Antalya Millet
vekili Doktor Burhanettin Onat'm teklifi yine 
Dahilî Nizamname mucibince bir defa mü
zakereye tâbi olan maddeler arasında yer al
mıştır. Buna mukabil Hükümet lâyihası iki 
defa müzakereye tâbi olup birinci müzakeresi 
yapılacak maddeler arasında yer almıştır. Bu 
sebeple ikisinin bir arada tetkik edilmesi diye 
bir şeyin mevzuubahsedilmemesi iktiza eder ka
naatindeyim. 

Devlet Vekili Celâl Yardımcı'mn noktai na
zarına uyarak, eğer Muhterem Heyetiniz ka
bul ederse onun diğerinden ayrı olarak mü
talâa edilmesi, Nizamnamenin hükümlerine ria
yet bakımından uygun olur. Bu bakımdan 
ikisinin tevhidi şeklindeki telâkki, Sayın 
Burhanettin Onat 'm... 
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| BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ben 

öyle demedim. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Takdim, 

tehir aynı şey. Burhanettin Onat 'm noktai 
nazarı hakikaten tatbik yeri bulmamak ikti
za eder kanaatindeyim. 

REİS — Encümen namına Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET 

AKSOY (Ordu) — Efendim, huzurunuzda arz 
edeceğim hususu biraz evvel Fethi Çelikbaş ar
kadaşımız ifade etmiş bulundular. Yalnız, An
talya Mebusu Burhanettin Onat arkadaşımızın 
kanun teklifi ile hükümetin kanun lâyihası ara
sında dağlar kadar fark vardır. Arkadaşımız, 
Vakıflar İdaresinin umumi bünyesinde bir re
formu tazammun eden bir kanun teklifi hazır
lamış, bu teklif Riyaset tarafından encümenimi
ze havale edilmişti. Bu, encümende uzun boylu 
müzakere mevzuu oldu. Encümen bunu kabili 
tatbik ve yerinde bulmadığından dolayı reddet
miştir. Hükümetin teklifi ise doğrudan doğru
ya Teşkilât Kanununun kadro kısmına mütaal-
lik bir husustur. Binaenaleyh, aradaki fark mey
dandadır. O kanun ayrı, bu kanun ayrıdır. Dev
let Vekilinin teklifi veçhile usule, nizamnamei 
dahiliye ittiba edilerek bu kanunun tezekkürü 
lâzımdır. Sırası geldiği zaman Burhanettin Onat 
arkadaşımızın kanun teklifi de ele alınır. 

Sayın teklif sahibi tekliflerini burada duru-
diraz beyan ederler. Ya kabul ederiz, ya redde
deriz. 

REİS — Kanunun tümü üzerinde başka söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkında Kamın 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Başvekâlete bağlı ve hükmi şahniyeti haiz olup 
mülhak bütçe ile idare olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen.. Bu
yurun Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Be
nim teklifimin aleyhinde bulunan arkadaşlar, 

I bu iki kanun arasında hiçbir münasebet bulun-
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madiğim ileri sürmüşlerdir. Ö kadar münasebet , 
vardır ki arkadaşlar, işte 1 nci maddede mesele 
kendini gösterdi. Kanun lâyihasının 1 nci mad
desi, «Vakıflar idaresi Başbakanlığına bağlı bir 
devlet teşekkülüdür» diyor. Benim teklifim ise 
kurulacak Danışma Kurulu ile Vakıflara muh
tar ve müstakil bir hüviyet içinde çalışmayı 
sağlıyacak bir teşkilâtı istihdaf ediyordu, işte 
fark burada.. Bu kadarını tebarüz ettirmekle 
iktifa ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arz ediyorum : 
Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded 

piyade havan mersinin Libya Devletine hibe 
edilmesi hakkında kanun lâyihasına (273) ar
kadaş oy vermiş ve lâyiha (273) oyla kanuni-
yet kesbetmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
yeni bir madde ilâvesine dair 6571 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına (273) arkadaş rey vermiş ve lâyiha 
(273) oyla kanuniyet kesbetmiştir. 

Denizde Can Emniyetinin Korunması hak
kında 1948 yılında Londra'da toplanan Millet
lerarası Konferansta kabul edilen Nihai Karar 
ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyihasına 
(274) arkadaş oy vermiş ve lâyiha (274) oyla 
kanuniyet kesbetmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
merkez teşkilâtı; Umum Müdürün idaresi altın
da bir umum müdür muavini ile mütehassıs mü
şavirlerden ve aşağıda yazılı dairelerden terek-
kübeder : 

1. Teftiş Heyeti, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Âbide ve Yapı işleri Dairesi, 
4. Hayır işleri ve Mülhak Vakıflar Müdür

lüğü, 
5. Emlâk Müdürlüğü, 
6. Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü, 
7. Muhasebe Müdürlüğü, 
8. Zatişleri, Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 
RElS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
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reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Umum Müdürlüğün vilâyetler 
teşkilâtı; istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, bir
kaç vilâyeti ihtiva etmek üzere lüzum görülecek 
yerlerde ihdas olunacak mmtaka müdürlükleri, 
müdür ve memurluklardan terekkübeder. istan
bul Başmüdürlüğü ile mmtaka müdürlükleri ve 
müdürlükler doğrudan doğruya umum müdür
lüğe, memurluklar mmtaka müdürlükleri veya 
müdürlüklere bağlıdır. 

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

MADDE 4. — Umum Müdürlüğün merkez 
ve vilâyetler teşkilâtına dâhil memurlarının de
rece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde, ek görev tazminatı (2) sayılı cet
velde ve merkezde 2762 sayılı Kanuna göre te
şekkül eden idare meclisinin derece, aded ve 
maaşları (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Umum Müdürlük; merkez ve vilâyetler teş
kilâtında çalıştırdığı her hangi bir memuru, ifa
sı umum müdürlüğe ait bir iş için, orada umum 
müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bu
lunmaması ile mukayyet olmaksızın kadrosu, 
çalıştırıldığı yere nakledilmek şartiyle dilediği 
yerde istihdam edebilir. , 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
ekli 3 kıta cetvelle birlikte maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mmtaka müdürlükleriyle mü
dürlük ve memurlukların nerelerde teşkil oluna
cağı, her mmtaka müdürlüğünün hangi vilâyet
leri ihtiva edeceği ve bu kanuna bağlı cetvelin 
vilâyetler kısmındaki kadroların teşkilâta tevzi 
şekli umum müdürün teklifi üzerine idare mec
lisince tesbit olunur. 

Bu teşkilâtta ve kadroların tevziinde sonra
dan yapılacak değişiklikler de aynı usule tâbi
dir. 

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

MADDE 6. — Umum müdür Başvekilin in
hası ve Reisicumhurun tasdikiyle, umum mü
dür muavini, müşavirler," daire reis ve müdür
leri, müfettişler, istanbul Başmüdürü, hastane 
baştabibi ve mütehassıs doktorları, mmtaka ve 
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vilâyet müdürleri umum müdürün teklifi ve > 
Başvekilin inhası üzerine Reisicumhurun tasdi
kiyle merkez ve vilâyetler ve hastane kadrosuna 
dâhil diğer bilûmum memurlar umum müdür ta
rafından tâyin olunurlar. 

Müşavir ve müfettişlerin Hukuk, Siyasal Bil
giler, İktisat fakülteleri ile Yüksek îktisat ve 
Ticaret Mektebi mezunu veyahut Y. mimar veya 
Y. mühendis olmaları şarttır. 

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

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İnzibat Komisyonu, umum müdürün veya mua
vininin reisliği altında teftiş heyeti reisi, hukuk I 
müşaviri ile hayır işleri ve mülhak vakıflar, em
lâk, muhasebe ve zatişleri, levazım ve evrak mü- j 
(Kirlerinden kurulur. 

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

MADDE 8. —- İstanbul Başmüdürü ile mııı-
taka müdürleri ve müdürle t- (250) liraya ka
dar olan müteferrik tamirat işleri için keşif 
evrakı tanzim edilmeksizin istihkak sahibinin 
senedi ile tediye yaptırabilirler. (250) liradan 
(2 000) liraya kadar olan tamir işleri birinci 
ve ikinci keşif evrakına istinadettirilmek şar-
tiyle merkeze sorulmadan yaptırabilir. (2 000) 
liradan fazla yapı ve tamir işleri için umum mü
dürlükten izin alınması ve keşiflerin, merkezin 
alâkalı dairesince tasdiki şarttır. 

Ancak bu had İstanbul Başmüdürlüğü için 
beş bin liradır. 

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

MADDE 9. — Umum Müdürlük, merkez ve 
vilâyetlerdeki inşaat, tamirat ve tesisatın : 

A) Proje ve tafsilât resimlerinin ihzarı; 
B) Keşif ve ihale dosyalanılın tanzimi; 
(J) Tesisat projelerinin ve bunlara ait taf

silât resimleri ile keşif ve ihale dosyalarının ha
zırlanması ; 

D) Statik proje ve hesaplarının yapılması; 
E) Kontrol ve katı hesap muamelelerinin 

ifası; 
İşlerini lüzumu halinde gerek kısmen ve 

gerek tamamen kendi teşkilâtından gayrısına 
da idare meclisi karariyle yaptırabilir. Bu tak
dirde mezkûr işlerin tamamı için keşif bedeli-
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nin % 6 sini geçmemek şartiyle her bir iş için 
ne nispet dâhilinde ücret verileceği bu kanu
nun tatbik şekli hakkındaki nizamnamede gös
terilir. Umum Müdürlük inşaat ve tamirat iş
lerinden lüzum göreceklerini müsabaka mevzuu 
da yapabilir. Bu takdirde müsabıklara veri
lecek prim ve mansiyonlarla jüri heyetine veri
lecek ücretler idare meclisince tesbit edilir. 

Umum Müdürlük inşaat ve tamirat işlerinin 
yolunda yürüyebilmesi için lüzumu halinde 
yevmiye veya ücretle de mütehassıslar istihdam 
edebilir. 

Yukarda yazılı işler için verilecek her tür
lü para ve ücretler hangi işlere taallûk ediyor
sa ona ait tahsisat veya akaar toprak veya taviz 
bedelleri fonlarından ödenir. 

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

MADDE 10. — Umum Müdürlük merkezi ile 
taşra teşkilatındaki veznedar ve muavinlerine 
aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kadar 
aylık kasa tazminatı verilebilir. 

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

MADDE 11. — Tahsildarlara, tahsili tevdi 
olunan alelûmum kiralar için Umum Müdürlü
ğün tensibine göre % 2 ye, icarei müeccele ve 
mukataa için % 8 e kadar aidat verilebilir. 

Kadrolarında tahsildar bulunmıyan yerler
de, veznelere yatırılacak bu nevi paralar da 
yukarıki fıkrada yazılı nispetler üzerinden aida
ta tâbi tutularak o idare memurlarına tevzi edi
lebilir. Bu aidatın ne suretle tevzi ve taksim 
edileceği bir talimatname ile tesbit olunur. 

Zeytin, incir, fındık ve narenciye mahsulleri 
satış bedelleri ve işletmeler ile icra dairelerinden 
yapılacak tahsilat için aidat verilmez. 

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

MADDE 12. — Umum Müdürlük, kadroda 
mevcut avukatlardan maada lüzum göreceği 
yerlerde maktu ücreti mahkeme harçları terti
binden verilmek üzere daimî avukat istihdam 
edebileceği gibi, bâzı dâva ve icra takiplerini 
muayyen ücret mukabilinde hariçten temin ede
ceği avukatlara da tevdi edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 13. — Umum Müdürlük teşkilâtın

da çalışan bilûmum maaşlı avukatlarla maktu 
ücretli daimî avukatlar tarafından takibolunup 
da lehte neticelenen dâva ve icra işlerinden do-
l'ayı hüküm ve takdir olunacak vekâlet ücreti, 
tahsil edildiğinde emanet hesabına alınarak % 
70 i işi takip ve intaceden avukatlara, '% 30 ıı , 
hukuk müşaviri ve muavinine ve merkez avu- j 
katları ile hukuk müşavirliği mensuplarına ve- j 
rilir. 

İstanbul'da görülen bu işlere ait vekâlet üc- | 
retlerinin % 30 undan, dâva ve icra işlerini fi- j 
ilen takibeden avukatlar hariç olmak üzere Mu- 1 
hakcmat Müdürü ve muavini ile diğer müşavir 
avukatlar ve Başmüdürlük Muhakemat servisi j 
mensupları da istifade ederler. { 

Hariçten avukatlara tevdi edilecek dâva ve i 
icra takiplerinde işin mahiyetine göre verilecek 
ücret miktarı ve tediye şekli ve emanet hesabına j 
alınacak ücretlerin ne suretle tevzi edileceği bir | 
talimatname ile tesbit olunur. i 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. j 
Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiştir. J 

MADDE 14. — Bir mukavele mevcudolsun ! 
olmasın, umum müdürlük ile diğer devlet daire
leri, müessese ve teşekküller veya hakiki ve hük- I 
mi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza merci- j 
lerine, hakeme ve icraya intikal etmemiş bulu
nan hukuki ihtilâfların sulh voliyle hallinde, an- j 
laşma veya mukavelelerin değiştirilmesinde veya 
bozulmasında, maddi veya hukuki sebeplerle ta
kibinde veya yüksek dereceli merci ve mahke-
melerce incelenmesini istemekte fayda unıulmı-
yan dâva ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde 
veya bunların sulh voliyle hallinde menfaat gö- j 
rüldüğü takdirde bin liraya kadar (bin lira dâ- j 
hil) bir hakkın tanınmasını veya menfaatin ter- j 
kini tazammun eden anlaşmalar veya mukavele i 
tadilleri yapmaya umum müdürlük salahiyetli
dir. On bin liraya kadar (on bin lira dâhil) bir ı 
hakkın tanınmasını veya menfaatin terkini ta
zammun eden anlaşmalar veya mukavele tadil- i 
leri Başvekilin muvafakatiyle ve bu miktarı aşan 
anlaşmalar ve mukabele tadilleri de Devlet Şû
rasının muvafık mütalâasına istinaden umum | 
müdürlükçe yapılır. ' i 

Miktar ve kıymeti bin liraya kadar (bin lira J 
dâhil) dâvalarla değeri belli olmıyan ve sulh 
mahkemelerinde görülen dâvalarda, karşı tarafa i 
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, yemin vermeye ve idareye teklif edilen yemini 
| kabul veya karşı tarafa reddetmeye dâvanın yü-
| rümekte bulunduğu mahallin en büyük vakıfla* 

memuru salahiyetlidir. Bu miktarı geçen dâva-
j larda yemin teklif veya kabul veya reddedilmesi 

umum müdürlüğün iznine bağlıdır. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunun tatbik sureti ve 
memurların vazife ve salâhiyetleri bir nizamname 
ile tâyin olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Merkez ve vilâyetlerde bulu
nan vakfa ait mesken vasfını haiz gayrimenkul-
1 erden bir kısmı Başvekâletin tensibiyle idare 
memurlarının ikametlerine tahsis edilebilir. 

4626 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkraları ile 6126 sayılı Kanun hükümleri 
bu gayrimenkuller hakkında da tatbik olunur. 

Bu tahsislerin kimlere ve ne suretle yapıla
cağı bir talimatname ile tâyin edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler...* Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 17 Haziran 1938 tarih ve 3461 
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki Kanun, 13 Mayıs 1940 tarih ve 3821 sa
yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ka
nun, 1 Kânunuevvel 1941 tarih ve 4138 sayılı 
Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı Kanuna ek kanun, 18 Haziran 1947 
tarih ve 5114 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı (1 ve 
2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun, 8 Ağustos 1951 tarih ve 5832 sayılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 
sayılı Kanuna ek Kanun, 17 Mayıs 1928 tarihli 
ve 1263 sayılı Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince 
istihdam edilecek avukatlar hakkında Kanun, 
14 Haziran 1935 tarih ve 2789 sayılı Evkaf 
Umum Müdürlüğünce istihdam edilecek avukat
lara dair olan 1263 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine ek Kanun, 30 Haziran 1948 tarihli ve 
5233 numaralı Vakıflar Genel Müdürlüğünce iş-
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tihdanı edilecek avukatlar hakkındaki 1263 sa
yılı Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun, Memurin ve hademei evkaf maaşat 
ve vezaifinin zamaimi hakkındaki 25 Aralık 
1335 tarihli Kararnamenin hayrat hademesine 
ait hükümleri ile 3017 sayılı Kanunun 36 neı 
maddesinin vakıflara mütaallik hükmü kaldırıl
mıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeu yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanun meri
yete girdiği tarihte Umum Müdürlük teşkilâtın
da çalışmakta olan hukuk müşavir ve muavini. 
muhakemat şefi ve bilûmum avukatlardan bu 
kanunla alman ve istisnai olarak tanınan kad^ 
rol ara tâyin edilecekler 3656 sayılı Kanunun 6 
neı maddesi hükmünden istifade ederler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeu yok. 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. --- Umum Müdür
lük memurlarından bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte gerici görev, hastalık, izin gibi kanuni 
sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanların, 
Umum Müdürlük teşkilâtında aylıklı bir vazife
ye tâyinleri halinde işe başlama kaydı aranmak
sızın aylıkları verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeu yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanuna bağ

lı kadro cetvellerinde ihtisas mevkii olarak gös
terilmiş olup Y. mimar, Y. mühendis, mimar ve
ya mühendis istihdamını icabettiren memuri
yetlere iki sene zarfında daha aşağı derecelerden 
memni* tâyini caizdir. Bu suretle tâyin edilenle
re, 3656 sayılı Kanuna göre alabilecekleri maaş 
ile bulundukları kadronun maaşı arasındaki 
farklar müktesep hak teşkil etmemek üzere üc
ret olarak verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeu yok. 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. - - Bu kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 
(4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1956 
bülçe yıl) içinde kullanılamaz. 

RRİ.S — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz (-diyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenJer... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Vakıflar Umum 
Müdürlüğü 1056 yılı bütçesinde yemden açılan 
(5) sayılı cetvelde yazılı tertiplere (12 400) li-
'•a fevkalâde, tahsisat verilmiştir. 

REİS .— Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etuıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

27 Haziran Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere filikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

TASHİHLER 

Bu İnikat Zabıt Ceridesiniu sonuna bağlı 204 S.- Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapıla
caktır : 

Sayfa Sütun Satır 

26 

29 

Yanlış Doğru 

D. Memuriyetin neV'i Aded Maaş 

19 6 Müdür muavini 1 70 Kaldırılmıştır. 

12 Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 
Arşiv Bürosu : Neşriyat Bürosu ; 
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Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 CCsO aded.piyade havan mermisinin Libya Devletine hibe edil 

mesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi. 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

A/a adedi o41 
£ley verenler 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler o 
Müstenkifler ü 

ft#yt iştirak etmiyenler 254 
Münhal mebusluklar ı 4 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğln 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarkan 
Aliye Temuçin 
Hazım Türegttn 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 

[Kabul 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lutfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozaıı 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp^ 
kartal 
Emin Kalafat 

edenler] 
\ Safaeddin Karanakçı 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
•Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekti 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet. Karasalı 
Osman Ongan 
A. Hamdı Sancar 
Refet Tavaslıoğiu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğiu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEE 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erknıen 
Abdullah İznıen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri öecan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
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İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Neemi Ate§ 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
îlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

I : 81 25.6 
KOCAELİ 

Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşam ehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

1956 0 : 1 
MUŞ 

Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik îleri 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertiirk 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

Samim Yücedere 
TOKAD 

ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal. 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabavrak 
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AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerb*^ 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi înanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Işın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (î.) 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

[Reye iştirak 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığın an 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğkı 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Rıza Kılıçkalo 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Meluned Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sana e 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

etmiy enler] 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail, Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlıı 
Celâl Ramazanoğlıı 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 

Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (l.ı 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (İ.) 
Rauf Onursal (1.) 
Nuriye Pınar 
M e iı m e t Al i S e b ü k (1. / 
xibidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanüver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
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Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Bagıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebiizziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelküınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (î.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif Özgen 
îsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
ismet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 

İ : 81 25 . < 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz , 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet (Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 

. 1956 ö : İ 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Güınüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 

SÎIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süaip 

SÎNOB 
/Şerafettiıı Ayhan 
Server SomuncuoğJu 
llaşim Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Nuri Dcmirağ 
Abdurrahmaıı f>oğmyol 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akvüz 

Neoıai Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Haeıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Gaman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Aya İp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Musiilı Gören ta^ 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (t.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (t.) 

Afyon Karahkar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal M ehusluklar] 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bası maddelerinin tadiline ve bu kanuna yem 
maddeler İEvesine dair Kanunun S ncü maddesinin tadili haklmıdaki Kanuna verile reylerin neticesi 

• (Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 541 

Hey verenler 273 
Kabul edenler 273 

Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 254 
Münhal mebusluklar 1 4 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat. Büdakoğln 
Mekki Said Esen 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
îhsarı Gülcz 
Ahmet Hfi-tı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köy men 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yüce] 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fotin Rüştü Zorlu 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 
Yaşar Gümüşe 1 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakııp Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENIZLI 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karac8 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arjğ 
E ağıp Karaosmanoğln 

EDÎRNE 
Cemal Köprülü 
Haşatı M aksu doğru 
liüktıeddi n Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şen ocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 

Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potııoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğbı 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibese 

509 — 



İSTANBUL 
Necini Ateş 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırçlar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Teldi 
Fahrettin Ulaş. 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
Mehmet Aldemiv 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlıı 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlıı 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman BbTükbası 

t : 81 25 . < 
Mehmet Mahraudoğkı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ, 
Nüzhet Akın 
Selâmı Dincer 
ilanıza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzüıı 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalını 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakcıoğln 
Mehmet Fahri Ora! 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

i. 1956 C : 1 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Zeyyat Mand alin ci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşam e hmetog I u 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif San oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
(riyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agıın 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Os m an Kav rako ğlı ı 
Mel)met Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
'Şükrü Uluç.sy 
Hadi l'zer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
S,»dat Barı 
Enver Batuırdıı 
Oavid Ora! 
Şalini Sereo 
Sinan Tekelioğlu 
Nuru 11 ah İhsan Tohm 
Ahmet Topaloğlıı 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünal di 

SİİRD 
Mehmet Daim Sual]") 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbas 
Nuri Sertoğlıı 

SİVAS 
Hüseyin Çitîl 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Mcmduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ne emi Arman 
Satirim Yücede re 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül üt 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygürı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Celâl Öncel 
Saim Önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Karta! 

YOZGAD 
Darıya! Ak bel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâle i 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

— 510 



t : 81 25.6.1966 C : 1 

AFYON KARAHÎSAR 
Kıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgae 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğhı 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Necini inanç 
Fuad Seyhun 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Fatin Balaman 
Asım. Okur (t.) 

Ahmet Tekelioğlu 
A luııet Tokuş (I.) 

AYDIN 
Necati Celim 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Karagül* 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t A.) 
M. Halûk Timurtaş, 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ELAZIĞ 

Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat üayıoğlıı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Oıraınoğlu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktem 
Kenan Yılma/ 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akınar* 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Oeltikeioğltı 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Ak§it 
Ali Çobanoğlıı 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Memned Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 

Ömer Faruk Sanae 
ERZURUM 

Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hamid Şevket ince 
Hasan Numanoğlıı 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğiu 
Şemsettin Mursaloğltı 
Celâl Kamazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 

AH Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldî 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker ( t ) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (1.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (1.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük (I.) 
Ekrem Hayri Ustündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Nazifi Şerif Nabel (I.) 
Ali Muzaffer Tanover 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOOAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
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Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KOKTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Bagıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağnaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük (î.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
İsmail Hakkı Veral 

HALATTA 
Ahmet Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
monoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Tİmuroğlu 

MUŞ 
Şeük Çağlayan 

NÎÖDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümtigoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

Ferid Tüzel 
SEYHAN 

Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Soınuncuoğlu 
Haşini Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevld Eeevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed Özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataınan 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Kemal YÖrükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (1.) 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Denüsde can emniyetinin korunması hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Milletlerarası 
Konferansta kabul edilen Nihai Karar ile eklerine katılmamıza dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 274 
Kabul edenler = 274 

%> 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 253 
Münhal mebusluklar : 14 

[Kabul edenleri 
AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Ç61 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramız Eren 
Mümtaz Faik Fenik (I. 
Zafer GdTcçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Bazım Türegtin 
Faad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 

Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECtK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin îııaıı 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat. 
thsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürsos 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
tsmail Hadımlıoğhı 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdı Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoglu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılif; 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özean San 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A, Feyzi Atahan 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 

- 5 1 3 -



Hidayet Sinanoğlu 
İSPARTA 

Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopuh 
tlâdi Hüsmaıı 

Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrera Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Tahsin Yazıcı 

tZMÎB 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basrî Aktaş 
Nâzım Battır 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazif'i Şerif Nabtl 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
iM. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

î : 81 25 .1 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Nüzhet Ünal; 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin. 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman öz bil en 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkogiu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tıılıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayın' 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

. 1956 C : 1 
MARAŞ 

Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Yavuz Paşamehmetoğl 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoglu 

NİĞDE 
Ali Ulvî Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
O a vi t Kav urma c 10 ğlu 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhun 
Memiş Yazıcı 

BİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akça! 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Şükrü üluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe, 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SİHOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Bag 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Basan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlo 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZOAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşîm Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Reye iştirak etmıyenlerj 

AFYON KARAHÎflAR 
B i n Çeıtel 
Kemal özçoban 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AÛRI 
Kasım Kûfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

Muhlis Bayramoflu 
Atıf Beaderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgarin 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Brgûder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Neemi inanç 
Fuad Seyhıın 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Tfrrifl îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
ML Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECtK 
tsmail Selçuk ÇaJaroğln 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Fahri Belen , 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Sabahattin ÇJıraeıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Emiştim 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğhı 
Mustafa Gûlcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Ynsuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
ismail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
ihsan Da! 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 

I ıNizamettin Ali Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar (t.) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebü Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
&adık Giz 
Arif Güngören (I.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük (I) 
Ekrem Hayri Üstündag 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Targut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük (t.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (I.) 
Hilmi Özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosraanoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemi?: 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etera Aybar 

I : 81 25.6 
Abdürrahman Bayar 
Bahattin Erdem 
Abdülkadir Kalay 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğiu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertür 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/78 
Karar No. 4 

6. VI.1956 

Yüksek Reisliğe 

Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel tara
fından Büyük Millet Meclisine verilen ve Umu
mi Heyetçe müzakeresi sırasında encümenimize 
havale edilen ve encümence geri alman maddeler 
Nafıa, Adliye, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Da
hiliye vekâletleri ile İller Bankası Umum Mü
dürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle encüme
nimizde görüşülmüştür. 

Kanun teklifinin Umumi Heyette müzakere
si sırasında leh ve aleyhte ileri sürülen mütalâa 
ve verilen takrirler ayrı ayrı incelenerek ve 
Umumi Heyette beliren temayüle de uyularak 
5 nci maddedeki 15 günlük ilk müracaat 30 ve 5 
günlük ikinci müracaat 10 güne çıkarılmış ve 
ikinci müracaatın belediyeye değil işin acele in
tacı bakımından en büyük mülkiye âmirine ol
ması, buna da cevap alınmazsa' umumi hüküm
lere göre muamele yapılması uygun görülmüş
tür. 

6 ncı maddenin 5 nci maddeye atıf yapan b 
fıkrası çıkarılmış ve d fıkrasında başkasının mül
küne tecavüz suretiyle yapılan binaların derhal 
yıkılması yerine inşaatın durdurulması ve mül
kiyet durumu tâyin edilinceye kadar inşaata 
müsaade edilmemesi esası kabul edilmiştir. 

7 nci maddede ufak tashihler yapılmıştır. 
25 nci maddede tadadolunan yapı cinsleri 

ileride bir ihtilâfa mahal kalmaması için daha 
şümullü olan bina ve tesis kelimesi ile ifade edil
miş ve madde, ileri sürülen hususlar a, b, c, d 
ve e fıkralariyle daha sarih olarak açıklanmış, 
teşcir kelimesi yerine ağaçlandırma kelimesi ko
nulmuştur. 

26 ncı maddede nüfusu beş binden yukarı 
olan belediyelere imar plânı ile kanalizasyon 
plânlarını, beş binden aşağı olanlarda ise belir
li yolların istikamet plânlarının yaptırılması 
mecburi kılınmıştır. 

32 nci maddede bâzı kelime tashihi yapılmış
tır. 

33 ncü maddede dört yıllık imar programı
na alman yerler müddeti içinde istimlâk edilme
diği takdirde talimatname hükümlerine göre in
şasına müsaade edilmesi esası kabul edilmiştir. 

34 ncü madde tamamen kaldırılmış yerine 
bâzı hallerde gayrimenkulun tamamı yerine o 
yerin muayyen saha ve irtifadaki kısmı üzerin
de irtifak hakkı tesisi uygun görülmüştür. 

35 nci madde tamamen kaldırılmış 36. mad
denin ilk fıkrası 35 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

36 ncı maddede bâzı kelime tashihleri yapıl
mıştır. 

40 ncı madde, Umumi Heyetçe kabul edilen 
ve bugün mer'i olan kanundaki hükümlere de 
uydurularak tatbikatta daha kolay anlaşılması
na imkân sağlanmıştır. 

44 ncü madde evvelce derpiş edilen yangın 
yerlerinin bono ile alınması hususu tamamen 
kaldırılmış bu yerler ve belediyenin banka ve 
hususi müesseselerden bu iş için istikraz edece
ği meblâğla istimlâk edilmesi prensibi kabul 
olunmuştur. 

45 nci madde tamamen kaldırılmış 46. mad
de 45 olmuştur. 

48 nci maddeye bâzı kelimeler ilâve edilmiş 
ve 47 nci madde olmuştur. 
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50 nci maddede bâzı kelime değişiklikleri 
yapılmış. 49 ncu madde olmuştur. 

51 nci maddeye yalnız (rapora göre) keli
mesi ilâve edilmiş ve 50 nci madde olmuştur. 

53 ve 55 nci maddeler ifade ettikleri mâna iti-
braiyle aynı görüldüğünden birleştirilmiş ve bir 
madde halinde mütalâa olunmuş ve 52 nci madde 
olmuştur. 

57 nci madde bâzı kelime tashihleri ile ilâve 
ve tadilleri yapılmış ve 55 nci madde olmuştur. 

58 nci madde 56 neı madde olmuştur. 
Muvakkat 3 ncü maddede ise, yine bâzı kelime 

değişiklikleri yapılmış, diğer maddelerde ilâve 
ve tadili mucip bir hal görülmediğinden aynen 
kabul edilmiştir. 

Ayrıca bir imar Şûrası hususunda Balıkesir 
Mebusu Halûk Timurtaş'm takririnin ihtiva et
tiği hükümler bu kanundan ziyade Nafıa Teşki
lât Kanununda bulunmasının teşkilât ve para işi
nin o kanunun bünyesinde mütalâa edilmesinin 

daha doğru olacağı düşüncesiyle dikkat nazara 
alınmamıştır. 

Havalesi gereğince Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere Yüksek Eiyasete sunulur. 
Muvakkat Encümen Bu Mazbata 

Reisi Muharriri 
Aydın . Konya 

C. ülkü H. Ölçmen 
Kâtip 

Kocaeli Bolu 
Hakkım mahfuzdur L. Oğultürk 

S. Yalım 
Bursa Denizli 

A. F. Yücel O. Ongan 
Denizli Eskişehir 

A. H. Sancar • H. Sezen 
Gazianteb Samsun 
8. Kuranel R. O. Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı 
Samsun Zonguldak 
E. Anıt H. Hİlâlcı 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADlLt 

MADDE 5. — Ruhsatiye almak için yapılan 
müracaatlere belediyelerce, müstakil imar Mü
dürlüğü olan yerlerde imar müdürlüklerince, 
30 gün içinde müspet veya menfi cevap verilmesi 
mecburidir. 

Bu müddet içinde cevap alamıyanlar mahal
lin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile duru
mu bildirirler. Mülkiye âmirleri bu müracaat 
üzerine 10 gün içinde belediyelerin müspet veya 
menfi cevap vermelerini temin ile mükelleftirler. 

MADDE 6. — Ruhsatiye alınmadan başlanı
lan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 

A) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar 
ve istikamet plânlarına uygun ise dördüncü mad
de hükümleri yerine getirilmek şartiyle harcı 
beş kat alınarak ruhsatiyesi verilir. 

B) Yapı, kanun ve talimatnamelere, imar ve 
istikamet plânlarına uygun değilse mümkünse 
düzeltilmesi* değilse yıktırılması, ilgiliye tebliğ 
olunur. Tebliğ gününden itibaren mal sahibi ya
pısını düzeltmeden veya yıktırmadan inşaata de
vam ederse yapısının uygun görülmiyen kısım
ları belediye encümeni karariyle 22 ve 23 ncü 
maddelere göre yıktırılır. 

C) Yapı başkasının mülküne tecavüz sure

tiyle yapıldığı takdirde salahiyetli fen adamla
rınca hazırlanacak rapor üzerine derhal durdu
rulur. 

Yapı kanun ve talimatnamelerin diğer hü
kümlerine, imar ve istikamet plânlarına uygun 
ise mal sahibinin kanunen muteber muvafakati 
alınınca veya mülkiyet durumu aidolduğu resmî 
mercice tâyin edilinceye kadar inşaatın devamı
na müsaade edilmez. Kanun talimatname ve imar 
plânı ile istikamet plânlarına uygun değilse bu 
maddenin (b) fıkrası tatbik olunur. 

MADDE 7. — Yapı, ruhsatiye ve eklerine ay
kırı yapıldığı takdirde derhal durdurulur. 

Projede yapılan tadilât kabul ve tasdik edi
lerek ruhsatiyesi tashih edilinceye kadar inşaata 
devam ettirilmez. 

A) Yapının iç hacım ebadında projesine ay
kırı bir tadilât yapılmış ise tadilâta uğrayan ka
tın ruhsat harcının dörtte biri, 

B) Yapıda projesine aykırı olarak bir geniş
leme yapılmış ise genişliyen her kısmın ruhsat 
harcının beş misli, 

C) Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan tadilât, imar ve istikamet plânlarına, ka
nun ve talimatnamelere göre düzeltilmesi müm-

( S. Sayısı : 73 e ek ) 
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kün değilse bu gibi yerler hakkında 6 ncı mad
denin B fıkrası ile 8 nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 25. — Yapılacak bina, tesis ve bun
lara ait müştemilâtın; 

A) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahallî hu
susiyet ve kullanılacak malzeme bakımından ne 
gibi şartlara tâbi olacağı ve hangi vaısfları haiz 
bulunacağı, 

B) Kat adedi, kat yükseldiği, derinlik ve çı
kıntıları, 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarları
na, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihî ve be
dii kıymeti olan eski eserlere ve arkeolojik saha
lara olan mesafeleri, 

D) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu par
seller içerisine yapılacak binaya verilecek âzami 
inşaat sahası, 

E) Bahçelerin tanzim, ağaçlandırılması, bah
çe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve tesislere 
ait diğer hususat hazırlanacak nizamname ve ta
limatnamelerde tesbit olunur. 

MADDE 26. — Tasdikli halihazır haritası bu-
lunmıyan belediyeler halihazır haritalarını, nüfu
su 5 000 den yukarı belediyeler imar ve kanali
zasyon plânlarını nüfusu, 5 000 den aşağı 
belediyeler, belediye meclislerince tesbit edilecek 
belirli yolların istikamet plânlarını yaptırmala
rı mecburidir. 

Nüfusu 5'000 den az olan belediyeler belde
nin inkişafını, belediyenin teknik eleman ve malî 
durumu gözönünde bulundurarak belediye mec
lisleri karariyle imar ve kanalizasyon plânlarını 
yaptırabilirler: 

Plân ve haritalara ait nirengi, poligon, nivel-
man ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıkarılma
sı ve tahribedilmesi yasaktır. 

Bunlar çıkarıldığı, tahribedildiği veya yer
leri değiştirildiği takdirde, belediyeler bunları 
eski haline getirmekle mükelleftirler. Haritala
rın alınmasına ve imar plânlarının tatbikine me
mur edilen vazifeliler vazifelerini yaparken, 
"2613 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki salâhi
yeti haizdirler. 

MADDE 32. — Yapılacak binalar imar ve yol 
istikamet plânlarında tesbit edilmiş cephe hat
tından önde yapılamaz. Cephe hattının gerisin- ' 
de kalmış olan arsa müstakil bina inşaatına mü- ı 

sait olmadığı ve 41 nci maddenin son fıkrasiyle 
42 nci madde hükümleri de tatbik edilmediği 
takdirde bu gayrimenkulun tamamı mal sahibi
nin talebiyle istimlâk olunur. 

MADDE 33. — îmar ve yol istikamet plân
larında yol, meydan, yeşil saha, park, otopark 
gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlerde inşaat 
yapılmasına ve mevcut binalarda ise esaslı ta
dilât ve ilâveler yapılmasına izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yerlerde dört yıllık imar pro
gramına ithal edilmiş olan yerler müddeti içeri
sinde, dört yıllık programa dâhil bulunmıyan 
yerler ise sahiplerinin yazılı müracaat günün
den itibaren 5 yıl içerisinde istimlâk edilemedi
ği takdirde, talimatname hükümlerine uygun 
inşaat yapılmasına müsaade olunur. 

MADDE 34. — îmar plânının tatbikatında 
belediyeler bir gayrimenkulun tamamını istim
lâk etmeksizin o yerin muayyen saha ve irtifa
daki kısmı üzerinde irtifak hakkı tesis edebilir
ler. 

MADDE 35..— imar hududu dâhilinde, bel
denin müstakbel gelişmesine - tahsis edilmiş ve 
parselasyon plânları yapılmamış sahalarda par
selasyon plânları yapılıp tasdik edilmedikçe, 
plâna göre yolu ve lâğımı yapılmadıkça yapıya 
izin verilmez. Ancak, mevcut binaların ilâve ve 
esaslı tadil mahiyetinde olmıyan tamirlerine 
müsaade olunur. 

MADDE 36. — 35 nci maddedeki yerlerde, 
kendi parsellerinden mevcut yola kadar olan yol 
ve lâğım bedelini yapılacak keşfe göre belediye
ye verenlere veya keşif ve plâna uygun olarak 
yol ve lâğımı yaptıranlara ruhsat verilir. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdirde 
verilen paradan artarsa alâkalıya fazlası ödenir, 
(eksilirse) tahsil olunur. 

Bu şekilde yapılan yol ve lâğımın iki tarafın
daki diğer parsellerin sahiplerinden kendi par
sellerine isabet eden yol ve lâğım masrafı alın
madıkça yapısına izin verilmez. Alman bu pa
ralar yol ve lâğımı yaptıranlara ve bu meblâğı 
belediyeye verenlere aynen iade olunur. 

MADDE 40. — a) İmar hududu dışında 
kalan binalı ve binasız gayrimenkullerin imar 
hududu içerisine alınabilmesi için bu yerlerin 
imar plânına uygun imar ve parselasyon plânla-

( S. Sayısı : 73 e ek) 
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rının yaptırılması ve 29 ncu maddeye göre tas
dik ettirilmesi lâzımdır. Bu suretle imar hudu
du içerisine alman yerlerde 41 nci maddenin 
son fıkrasiyle 42 nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

b) Bu gibi ifrazlar dolayısiyle yeniden ya
pılacak yol ve lâğımları ve bunları plâna göre 
en yakın mevcutlara bağlıyacak kısımları if
raz sahipleri, proje ve şartnamesine göre, yap
tırmakla veya keşif tutarını belediyeye vermek
le mükelleftirler. Belediyelerce yapılan yol ve 
lâğımların kati hesabı sonunda bulunan masraf 
miktarı hâsıl olan parsellere cephe tülleri nis
petinde taksim edilir. 

Mal sahipleri para vermemiş ise bu miktarın 
tamamı, ' vermiş ise eksik kalan kısmı bele
diyeler lehine tapuya borç kaydedilir. Para ar
tarsa ilgiliye iade edilir. 

Borç ödenmeden bu yerlerin satışına ve bu 
yerlerde inşaata müsaade edilmez. 

c) İfraz sahasındaki lâğımların bağlanma
sına elverişli umumi kanalizasyon yoksa, ifraz 
sahiplerinin belediyelerce gösterilecek yerlerde 
fosseptik yaptırmaları ve parselleri bu yer
lere bağlanmaları mecburidir. 

d) Yukardaki fıkralar hükümleri yerine 
getirilmedikçe imar hududu dışındaki ifrazlar 
tapuca tescil edilemez ve belediyelerce inşaata 
izin verilemez. 

MADDE 44. — 43 ncü madde hükümlerine 
göre belediye meclislerince tesbit edilen sınır
lar içerisindeki gayrimenkuller, istimlâk Kanu
nu hükümlerine göre istimlâk olunur. 

Belediyeler bu gibi yerlerin istimlâki için ban
ka veya diğer hususi müesseselerden bu iş için is
tikrazda bulunabileceği gibi, banka ve hususi 
müesseseler de bu gayenin tahakkuku için bele
diyelere ikrazatta bulunabilirler. 

Bu suretle istimlâk olunan gayrimenkuller 
hiçbir ferağ ve intikal vergi ve resmine tâbi 
olmaksızın tapuca re'sen belediye adına tescil 
olunur. Bu gayrimenkullerin tescil muamelesi- j 
nin tamamlandığı tarihten itibaren âzami beş j 
yıl içinde belediyelerce yollarının açılarak te- ! 
sislerinin yapılması ve tesbit edilen parsellerin 
aynı müddet içerisinde artırma yoliyle satışa i 
çıkarılması mecburidir. Belediyece istimlâk edi- ! 
lemediği takdirde bu yerler hakkında 42 nci j 
madde hükümleri tatbik olunur. j 

( S. Sayısı : 

MADDE 45. — imar ve yol istikamet plân
larına göre hazırlanan parselasyon plânları ya
pılıp, belediye encümeninin, varsa imar idare 
heyetinin tasdikinden sonra, bir ay müddetle 
belediye dairesine asılır ve usulüne göre ilân 
olunur. Tashih edilecek plânlar da aynı hük
me tâbidir. 

Bu plânlara askı müddetinin hitamından 
itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti 
içinde yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve uy
gun görülürse tashih edilerek tekrar encümenin, 
varsa imar heyetinin tasdikine sunulur. 

Katîleşen parselasyon plânları tescil edil
mek üzere tapu ve kadastro dairesine gönderi
lir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini ara
maksızın sicillerini bu plânlara göre re'sen 
tanzim ve tesis ederler. Bu maddeye göre yapı
lan ilân tebligat addedilir. 

MADDE 46. — Bu kanun hükümlerine göre 
şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri bele
diyenin tebliği tarihinden itibaren altı ay için
de aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun 
izalesi için mahkemeye müracaat edilmediği 
takdirde belediyeler hissedarmış gibi şüyuun 
izalesi dâvası açabilirler. 

Dördüncü bölüm 

Umumi hükümler 

MADDE 47. — Belediye hudutlarına müca
vir bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı ba
kımından lüzumlu görülen ve belediyenin teklifi 
üzerine vilâyet idare heyetinin kararı ve Nafıa 
Vekâletinin tasdiki ile kabul edilen sahalarda, 
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDEE 48. — İmar ve yol istikamet plân
ları içinde olan, yolu ve sair belediye tesisleri 
tamamlanmış ve belediye hizmetleri götürülmüş 
bulunan yerlerde 10 yıldan beri boş duran ara
zi ve arsalarla içerisinde bir kısmı yanmış, ya
kılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş bina. 
bulunan yerlerin sahiplerine bu yerlerde imar 
plânında tesbit edilmiş olan esaslara uygun in
şaat yapması tebliğ edilir. Ve keyfiyet siciline 
işlenmek üzere tapu sicil muhafızlığına bildiri
lir. Bu yerlerin satışı halinde yeni malik aynı 
şartları kabul etmiş sayılır. Tebliğ tarihinden 
itibaren beş yıl içinde plâna uygun inşaat yapıl
madığı takdirde istimlâk olunur. Bu yerlerde 

73 e ek ) 
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ya belediyece bir yıl içinde plâna uygun inşa
ata başlanır veya bu şekilde inşaat yapmak şar-
tiyle satılır. 

MADDE 49. — îskân hududu dışında kalan 
arazide yapı yapılması yasaktır. Ancak, bu gibi 
yerlerde, ziraat, eğlence yerleri, sayfiye evleri, 
turizm ve sair hususi maksatlı işlere ait bina 
ve tesislerin yapılmasına talimatname hüküm
leri dairesinde izin verilebilir. 

MADDE 50. — Bir kısmı veya tamamı yıkı
lacak derecede tehlikeli olduğu, belediye fen 
heyeti, yoksa fen adamı tarafından raporla tes-
bit edilen yerlerin sahiplerine tehlike derecesi
ne göre bunun izalesi için belediye zabıtasmca 
müddetli tebligat yapılır. Bu sırada mal sahibi 
bulunmazsa içindekilere tebliğ edilir, 'onlar da 
bulunmazsa tebliğ varakası tebligat yerine kaim 
olmak üzere tehlikeli yere asılır ve keyfiyet 
muhtarla birlikte bir zabıtla tesbit edilir. 

Tebligatı mütaakıp müddeti içinde mal sa
hibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak 
tehlike ortadan kaldırılmazsa, belediye encüme
ni karariyle, yıktırılır. 

Alâkalının fakrühali tevsik olunursa masraf 
belediye bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu 
o yerin ve civarının boşaltılmasını icabettiriyor-
sa, hüküm istihsaline hacet kalmaksızın zabıta 
marifetiyle bina ve civarı derhal tahliye ettiri
lir. 

MADDE 51. — Gayrimenkul sahiplerince 
pis su mecralarının, yapının bulunduğu sokak
taki lâğım şebekesine veya varsa umumi f ossep-
tike bağlaması, lâğım şebekesi veya umumi fos
septik olmıyan yerlerde mahallî ihtiyaç ve vesa
ite göre belediyece verilecek esaslar dâhilinde, 
gayrimenkulun içinde, lüzumlu tesisatın yapıl
ması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi ta
rafından belediyece yapılacak tebligatla verile
cek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde 
belediye tarafından, yaptırılır. 

MADDE 52. — Arsalarda, evlerde ve sair 
yerlerde umumun sağlık ve selâmetini ihlâl 
eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımın
dan mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, 
gürültü ve duman tevlideden tesislerin, hususi 
mecra, lâğım, çukur, kuyu, mağara ve benzer
lerinin mahzurlarının giderilmesi, çukurların 
doldurulması, enkazların kaldırılması ve bunla

rın zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere teb
liğ olunur. 

Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe 
riayet edilmediği takdirde belediyece mahzur 
giderilir ve mahzuru tevlidedenlerin faaliyeti 
menedilir. 

MADDE 53. — Belediye meclisleri belirli 
yollar üzerindeki binalı ve binasız arsaların yo
la bakan yüzlerinin tâyin edilen tarzda kapatıl
masına karar vermeye salahiyetlidir. Bu takdir
de gayrimenkulun sahipleri belediyece verilen 
müddet içinde bu yerleri kapamaya mecburdur
lar aksi takdirde belediyece yaptırılır. 

MADDE 54. — 20, 23, 26, 50, 51, 52 ve 53 
ncü maddelerde zikrolunan hizmetler belediye ta
rafından yapıldığı takdirde sarf olunan meblâğ 
ilgililerden yüzde on fazlasiyle umuru belediyeye 
mütaallik ahkâmı cezaiye kanununa göre tahsil 
olunur. 

MADDE 55. — Belediyeler, imar ve yol isti
kamet plânlarının tatbiki dolayısiyle istimlâk ede
cekleri yerlerin bedellerini, mal sahiplerinin 
muvafakatini almak şartiyle, İller Bankası Ka
nunu hükümleri dâhilinde mezkûr banka tara
fından âzami on senede itfa olunmak üzere çı
karılacak tahvil veya bonolarla ödiyebilirler. Bu 
maksatla belediyelere îller Bankası mevzuatı dâ
hilinde kredi açılır. 

Bu tahvil ve bonolar, ihraçlarına takaddüm 
eden son Hazine tahvil ve bonolarına tatbik edi
len faiz nispetinde faize tâbi ve Hazine tahvil 
ve bonolarının bilûmum hak ve muafiyetlerini 
haizdir. 

îmar ve yol istikamet plânlarının tahakkuku 
için istimlâk edilen gayrimenkullerin satışı ha
linde elde edilen meblâğ belediyelerin iller Ba li
kasına bu yüzden olan borçlarının tabiî karşılı
ğını teşkil eder ve satış bedelleri bankanın ala
cağı kapanıncaya kadar bu hesaba yatırılır. 

MADDE 56. — Geliri müsaidolan belediye
ler, malik oldukları gayrimenkuller üzerine, Ve
killer Heyeti karariyle, doğrudan doğruya bono 
çıkarabilirler ve 55 nci maddedeki şartlar dâhi
linde istimlâk bedellerini ödiyebilirler. Bu bono
larla hâmilleri lehine birinci derecede ipotek te
sis etmek şarttır. 

Igili belediyelerin bütün satışlarında, itfa edi
linceye kadar, yalnız bu bonolar kabul edilir. 

( S. Sayısı ; 73 e ek ) 
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Keza bu bonolarla belediye vergi ve resimleri de 
ödenebileceği gibi belediye işlerinde teminat 
olarak da kabul olunur. Bu bonoların hamille
ri, faiz ve itfaya ait belediyece taahhüdedilmiş 
şartların yerine getirilmemesi halinde, ipotek
li gayrimenkullerden alacağına yetecek kada
rının paraya çevrilmesini icradan istiyebilir-
ler. 

MADDE 57. — Nafıa Vekâleti bu kanunun 
tatbik şeklini gösteren nizamnameyi ve her be
lediye beldenin inkişafını ve belediyenin malî 
imkânlarını teknik eleman durumunu, mahallî 
hususiyetleri ve malzemeyi ve imar plânı esas
larını göz önünde tutarak Nafıa Vekâletince 
hazırlanacak tip talimatnamelere göre kendi ta
limatnamelerini kanunun neşrinden itibaren al
tı ay içerisinde hazırlamaya mecburdurlar. 

Kanun ve talimatnamelerin tatbikatı, neti
cesinde görülecek lüzum üzerine talimatname
lerde değişiklik yapılmasını Nafıa Vekâleti 
belediyelerden talebetmeye yetkilidir. 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerine 
aykırı hareket eden, imar plânına ve yapı ruh
satiyesi ile eklerine riayet etmiyen ve bunların 
yanlış tatbikine sebebiyet veren belediye reis
leri ile diğer vazifeliler hakkında, Türk Ceza 
Kanunu hükümleri baki kalmak şartiyle, ayrı
ca her hâdise için 100 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 59. — 2290, 2555, 4585, 5220 ve 

5431 sayılı kanunlarla 1299 yılında neşrolunan 
Ebniye Kanununun meriyetteki maddeleri ve 
bunu tadil eden 642 sayılı Kanun, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 30 ncu 
fıkrası ve 114 ncü maddesinin son fıkrası, 1351 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin, 1504 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin ve diğer kanunların 
bu kanuna aykırı hükümleri meriyetten kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel alınmış ruhsa
tiyeye göre başlanıp da henüz ikmal edilmemiş 
yapı ve tesisler için bu kanun hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
Meriyete girdiği tarihten evvel ruhsatiye alın
mış fakat henüz bağlanmamış yapı ve tesisler 
hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
mer'i tarihinden önce başlanmış ve yarım kal
mış işler eski hükümlere tâbidir. 

Ancak bu muafiyet evvelce mevcut kanun 
ve talimatnamelere göre gayrinizami olan işle
re şâmil değildir. 

MADDE 60. — Bu kanun neşri tarihinden 
6 ay sonra meriyete girer. 

MADDE 61. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı : 73 e ek) 
• 
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Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in, Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/174) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun 81 nci maddesinin tadili hakkında hazırlanan kanun 
teklifi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri saygı ile arz olunur, 
25 . XI . 1955 

' . . . . . . . . _ .^ Giresun Mebusu 
,;5 "r" Abdıdlah Umen 

ESBABI MUCİBE 

Tadili teklif olunan Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun 81 nei maddesinin son fıkrasında 
(yargıç dinî ve millî bayram tatilleriyle adlî tatilden gayrı günlerde dahi keşif yaptırabilir.) denil
mektedir. 

Halbuki memleketimizin tabiî ve coğrafi şartlariyle münakale durumu bakımından en müsait za
man Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bilhassa memleketimizin büyük bir kısmını rakımı 
1 500 metrenin üstünde olan yerler ve yaylalar teşkil etmektedir. Bundan başka birçok vilâyetlerimiz
de, bahusus Şark vilâyetlerimizde kış uzun sürdüğü için senenin altı ayı toprak karla örtülü bulun
maktadır. Gerek soğuk ve gerekse kar ve çamur yüzünden bu yerlerde keşfin icrası ancak Haziran -
Temmuz ve Ağustos aylarında mümkün bulunmaktadır. Ekseriya yaylalarda bu aylarda dahi sis yü
zünden keşif yapma imkânı bulunamaz. 

Yukarda zikrettiğimiz 81 nci maddenin son fıkrası sarahati ve mevcut Temyiz mukarreratı muva
cehesinde millî ve dinî bayram tatilleriyle adlî tatilde keşif yapılamaz. Bu fıkra yüzünden biraz ev
vel arz ettiğim iklim şartları ve buna inzimam eden münakale güçlükleri sebebiyle birçok gayrimen
kul dâvalarının keşifleri senelerce yapılamamaktadır. 

.Memleketimizde hayvan ve hayvan mahsulleri fiyatlarında görülen yükselme sebebiyle hay
vancılık inkişaf etmiş ve makineli ziraate verilen ehemmiyete binaen fazla toprak ekilmiş ve bunla
rın tabiî neticesi olarak meralar ve yaylalar çok kıymetlenmiş ve ihtilâflar da ziyadeleşerek mah
kemelere intikal etmiştir. Yayla ve mera dâvaları keşiflerinin kanuni ve coğrafi bakımdan yapıla
maması yüzünden senelerce sürüncemede kalmakta ve dolayısıyle vatandaşların işleri bitmemekte 
vi mahkemelere karşı iş ve dâva halletmez fikri beslenmektedir. Yine bu ihtilâflar yüzünden bü
yük kavgalar vukubuluyor ve cinayetler işleniyor. 

Bu mahallerde esasen keşfin yapılmasına müsaidolan Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarının 
yarısı adlî tatile tesadüf ettiğinden bizzarure keşif yapılamıyor. 

Bu sebeple memleketimizin tabiî ve coğrafi şartları ve münakale imkânları göz önünde bulun
durularak dinî ve millî bayram tatillerinden gayrı tatil günlerinde ve bilhassa adlî tatil günlerinde 
keşfin yapılmasını mümkün kılmak maksadiyle işbu lâyihanın hazırlanmasına zaruret hâsıl olmuş
tur. Bu husustaki teklifimin kabulünü rica ederim Giresun Mebusu 

" " ÂbduUah îzmm 
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Adlîye Encün 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/174 
Karar No. 43 

Yüksek 

Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in, Hukuk 
usulü Muhakemeleri Kanununun 5464 sayılı 
Kanunla muaddel 81 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve 
Adliye Vekâleti mümessilinin huzurunda encü-
menimizce tetkik ve müzakere edildi: 

Memleketimizin bâzı mmtakalarmda keşif
lerin yapılabilmesi ancak mahkeme tatiline te
sadüf eden yaz günlerinde yapılabilmekte bâzı 
mmtakalarda ise keşif yapılabilecek günlerle 
tatil günleri arasında çok kısa bir zaman fası
lası kalmaktadır ki, bu hal bu yer mahkemele
rinde işlerin teraküm etmesini intaceylemek-
tedir. 

Diğer taraftan bâzı mmtakalarda gayrimen
kul itilâflarının kesreti dolayısiyle mahkeme 
tatiline tesadüf eden günler hariç tutulduğu 
takdirde keşifler yetiştirilememekte bu vaziyet 
de yine böyle işi çok olan mahkemelerde işlerin 
büsbütün teraküm etmesine sebebiyet vermek
tedir. 

Hukuki itilâfların bir an evvel intacmdaki 
içtimai fayda aşikârdır. # 

Nitekim Hukukta muhakeme usulü Kanu
nunda yapılan umumi tatilin bu gayeyi istih
daf ettiği görülmektedir. 

Ancak hukuk usulünde yapılacak bu tadi
lin bu sene intacolunamıyacağı düşünülerek 

i mazbatası 

30 . V . 1956 

Reisliğe 

encümenimiz teklifin umumi tadille birlikte na
zara alınması yolunda encümen âzasından bir 
zatın mütalâasına iştirak etmemiş, önümüzdeki 
yaz aylarında mahkeme tatilinde dahi icabında 
keşif yapabilmesini teminen teklifin heyeti umu-
miyesini kabul eylemiştir. 

Ancak madde metnine vuzuh vermek mak-
sadiyle metinde tadilât yapılmış ve tebligat 
işlerinin resmî ve adlî tatillerde aksamaması 
için maddeye son fıkranın ilâvesine de lüzum gö
rülmüş ve 2 ve 3 ncü maddeler ise şeklen değiş
tirilmek suretiyle kabul olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
yüksek Reisliğe arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. ve Kâtip 

Muğla Zonguldak 
N. Özsan N. Kirişcioğlu 

Ankara Aydm Çankırı 
Z. Gökçer C. Ülkü C. Boynuk 

Çoruh Diyarbakır Erzurum 
M. önal M. H. Ünal Z. Çavuşoğlu 
Erzurum Eskişehir izmir 

A. Eryurt H. Sezen A. Güngören 
Kayseri Malatya 

O. N. Denk N. Ocakcıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Maraş Niğde Sivas 
M, Özsoy H. H. Ülkün Ş. Ecevif 

(S . Sayısı : 1*7) 



GİRESUN MEBUSU ABDULLAH İ2MENİN 
' TEKLİFİ 

Hukuk usulü muhakemeleri hakkındaki 1086 sa
yılı Kanunun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun 81 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Madde 81. — Hâkim tarafından esbabı muci-
t be gösterilerek müstaceliyet kararı verilen hal

lerden maadasında güneş battıktan doğuncaya ka
dar ve tatil günlerinde aleyhinde muamele yapı
lacak kimselerin muvafakati olmaksızın tebligat 
işleri müstesna olmak üzere hiçbir adlî muamele 
yapılamaz. 

Hâkim, dinî ve millî bayram tatillerinden gay
rı günlerde dahi keşif yapar ve yaptırabilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adliye 
Vekili icra eder. 

i 

(S. Ş*yı 

ADLİYE ENCÜMBNÎNÎN TADİLİ 

Hukuk usulü muhakemeleri hakkındaki 1086 sa
yılı Kanunun 5464 sayılı Kanunla muaddel 81 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun 81 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 81. — Günlük muhakeme listesinde 
yazılı işlerle keşif ve delillerin tesbiti gibi yapıl
ması zaruri veya müstacel görülen işler müstesna 
olmak üzere mahkemeler, resmî çalışma saati dı
şında ve resmî ve adlî tatil günlerinde, hiçbir 
adlî muamele yapamazlar. 

Resmî ve adlî tatillerde tebligat yapılabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

. .<.. . 
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Devre : X 
îçtima : 2 S. SAYISI : 200 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/426) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . II. 1Ö56 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say^ : 71/314/836 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

1955 yılı Bütçesine yatırım masrafları için 877 358 941 liralık tahsisat konulduğu malûm
larıdır. Bu tahsisattan varidat ile karşılanamıyan 151 667 277 liralık kısmının akdolunacak iç 
istikraz hâsılı ile karşılanacağı 1955 malî yılı Muvazenei umumiye Kanununun 3 ncü maddesiyle 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mevzubahis açığın iç istikraz tahvili ihracı suretiyle karşılanacak kısmı 50 milyon lira olarak 
hesaplanmıştır. 

Amortisman ve Kredi Sandığının 6115 sayılı Kanuna istinaden çıkarmış olduğu 1955 istikrazı 
ikinci tertip tahvillerinden tahassül eden 50 milyon liranın 1955 yılı bütçe açığının kapatılmasın
da kullanılmak üzere ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye lııcümtni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/426 
Karar No. 44 

i . Y . 195S 

Yüksek Reisliğe 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
kanun lâyihası Hükümet temsilcilerinin iştira- Maliye Encümeni Reisi 
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olundu Amasya 

Yapılan incelemt de Hükümetin esbabı mu- H. Koray 
cibesinde serdedilen Susuşlar encümenimizce de Bolu Çankırı 
yerinde görülerek lâyma aynen ve mevcudun itti- S. Baysal A. Emrem 
fakiyle kabul edildi. Samsun 

Havalesi gereğinctl Bütçe Encümenine tevdi S. Tfluçay 

Bu M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 

Giresun 
A. îzmen 

Sivas 
K. Oskay 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/426 
Karar No. 105 

4 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 28 . I I . Ü956 tarihli ve 71/314 sa 
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Mali
ye Encümeni raporiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, 1956 yılı bütçesinin yatırım 
kısmını teşkil eden (877 358 941) liralık tahsi
satın varidat ile karşılanamıyan (151 667 277) 
liralık kısmının mezkûr yıl Muvazenei Umumi
ye Kanununun 3 ncü maddesinin verliği salâhi
yete göre akdolunacak iç istikraz ile karşılanaca
ğı hakkındaki hüküm muvacehesinde mevzuubahk 
açığın iç istikraz tahvili ihracı suretiyle karşıla
nacak miktarının 50 milyon lira olarak hesaplan
mış olduğu cihetle Amortisman ve Kredi San
dığının 0115 sayılı Kanuna istinaden çıkarmış 
olduğu 1955 istikrazı ikinci tertip tahvillerinden 
tahassul eden 50 milyon liranın 1955 yılı bütçe 
açığının kapatılmasında kullanılmasını temin 
maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiştir. 

Maliye Encümenince bidayeten tetkik ve ay
nen kabul edilen kanun lâyihası üzerinde encü
menimizde cereyan eden müzakerelerden sonra 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 6115 sayılı 
Amortisman ve Kredi Sandığı Kanununun 5 nci 
maddesi gereğince sandığa verilen uzun vadeli 
istikraz tahvilleri çıkarma salâhiyetine istina

den sandıkça çıkarılan ve yekûnu 50 milyon li
ra olan bu tahvillerin 1955 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununun 3 ncü maddesinde de ya
zılı açığın kapatılmasında kullanılmak üzere' 
Maliye Vekiline mezuniyet veren lâyihanın bi
rinci maddesi tadilen ve mütaakıp maddeleri 
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. 
Kırklareli Giresun 
Ş. Bakay M. Şener 

Afyon K. 
M. Â Ülgen 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

istanbul 
M. Sarol 

izmir 
B. Uz 
Rize 

H. Agun 
Tokad 

ö. Sunar 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Erzurum 
8. Erker 

izmir 
A. Aker 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
A. Toplaoğlu 

Trabzon 
î. Şener 

Zonguldak 
»• 8. Duralı 

Ete 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehir 

.4. Potuoğlu 
izmir 

B. Bilgin 
Ordu 

8. îsbakan 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Zonguldak 
S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 
tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince ihraco-
lunan 1955 istikrazı ikinci tertip tahvillerden 
mütehassıl 50 milyon lirayı, 1955 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı açığın kapatılmasında istimal edilmek 
üzere devralmaya ve aynı yıl bütçesine varidat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince 
devralınacak 50 milyon liralık istikraz için Amor
tisman ve Kredi Sandığı tarafından yapılan ih
raç masrafları ile bu istikrazın 1956 yılma ait 
mürettebatı aynı yıl devlet borçları, bütçesinin 
806 ncı faslının 66, 67 ve 68 nci maddelerine 
mevzu tahsisattan ve itfa plânı gereğince tediye 
edilecek mütaakıp yıllar mürettebatı da taallûk 
ettikleri yıl bütçelerinin devlet borçları kısmına 
bu maksatla konulacak tahsisattan adı geçen 
sandığa ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun ne§ri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

28 . II , 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif... Vekili 
A. Özel 

î k t ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve în . Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A, Demir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
B. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavu§oğlu 
Sın. ve iç, Mua. Vekili 

İV. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S, Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 
tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince ihraç-, 
olunan 1955 istikrazı ikinci tertip tahviller
den mütehassıl 50 milyon lirayı, 1955 malî yılı 
Muvazenei Umumiye 'Kanununun 3 ncü madde
sinde yazılı açığın kapatılmasında istimal edil
mek üzere devralmaya ve varidat kaydetmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Anyen kabul edilmiştir. 

mmm 
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Devre : X O f l O 
ÎStima: 2 S. S A Y I S I i Z U Z 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Pasaport Kanununun 14 ncü 
maddesinin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları (2/109) 

Yüksek Reisliğe 

5682 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifim ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeelrini saygılarımla rica ederim. 
Amasya Mebusu 
Mustafa Zeren 

GEREKÇE 

Menafii Umumiyeye Hadim cemiyetlerden Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Cemiyeti ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Beynelmilel teşekküllere dâhil bulunmaktadır. Bu cemiyetler, Cemiyetler Ka
nununun hükümlerine göre ve Bakanlar Kurulunun karariyle tasdik edilmiş olan nizamnameleri, çer
çevesi içinde çalışmakta ve halkın yardımından faydalanarak memleket hizmetinde kendilerine düşen 
görevleri yapmaktadırlar. Bu üç cemiyet beynelmilel teşekküllere girebilmek için Hükümetin muvafa
katini almış bulunmakta, kongre, konferans, merasim ve beynelmilel müsabakalara iştirak etmekte
dir ve zaman zaman yabancı memleketlere murahhas, müşahit, müşavir veya ekip halinde heyetler 
göndermektedirler. Bu itibarla yarı resmî bir sıfatla memleketimizi temsil mevkiinde olduklarından 
kısa bir zamana münhasır bulunan bu temasların kolaylıkla yapılabilmesi için böyle bir vazife ile ya
bancı memleketlere gidecek hükmi şahsiyeti haiz ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin dış mem-
letkelere göndereceği elemanlarına idare kurullarının kararı lâhik olmak şartiyle hizmet pasaportu 
verilmesi yerinde olacağı ve bu suretle gerek pasaport istihsalinde, gerek gidecekleri veya geçecekle
ri memleketlerde kolaylık görmek suretiyle beynelmilel temaslarda deruhte edecekleri hizmete uygun 
bir durumda vazife görmeleri imkânları hâsıl olacağı düşünülmekte bulunduğundan merbut kanun 
lâyihası yüksek tasvibe arz olunmuştur, 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 36. III. 1956 
Esas No. 2/109 
Karar No. 39 

Yüksek Reisliğe 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Pasaport 
Kanununun 14 ncü maddesinin (B) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, ilgili 
vekâletler mümessillerinin ve teklif sahibinin hu
zuru ile tetkik ve müzakere olundu: 

Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerden olan 

Türk Hava Kurumu, Cemiyetler Kanununun 
hükümlerine göre ve îcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ile tasdik edilmiş bulunan nizamnamesi çer
çevesi dâhilinde çalışmakta ve hem memleket için
de hem de memleket dışında kendisinden bekle
nen hizmetleri lâyıkıyle ifa etmektedir. Kurul-
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duğu tarihten bugüne kadar halkımızdan gördü
ğü büyük alâka ve yardımlar sayesinde kurum 
mesut ve feyyaz bir inkişafa mazhar olmuş bu
lunmaktadır. 

Hükümetin muvafakatiyle Beynelmilel Sivil 
Havacılık Federasyonuna âza bulunan ve bun
dan dolayı taahhütler altına girmek salâhiyetini 
haiz olan Türk Hava Kurumunun beynelmilel 
birçok teşekküllere de dâhil bulunduğu herkesçe 
bilinen bir hakikattir. 

Bundan başka kongre, konferans, merasim ve 
beynelmilel birçok müsabakalara da iştirak et
mektedir. Bu sebeple zaman zaman yabancı mem
leketlere murakıp, murahhas, müşavir veya ekip 
halinde heyetler göndermektedir. Bu faaliyetle
rinin neticesi olarak Türk Hava Kurumu yarı 
resmî bir sıfatla memleketimizi yabancı memle
ketlerde temsil etmek mevkiinde bulunmaktadır. 

Bu temaslarını lâyikiyle ve suhuletle yapabil
mesi için böyle bir vazife ile yabancı memleket
lere göndereceği elemanlarına Kurumun Genel 
İdare Kurulunun kararı da lâhik olmak şartiyle 
hizmet pasaportu verilmesinin çok yerinde ola
cağı kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

Hizmet pasaportu verilmek suretiyle gerek 

pasaport istihsalinde, gerek gidecekleri ve tran
sit olarak geçecekleri memleketlerde kolaylık gör
mek suretiyle beynelmilel temaslarda Türk şeref 
ve vakarını daha üstün bir vaziyette ispat ve ba
şarma imkânı sağlıyacak olan bu teklif encüme-
nimizce de müspet mütalâa edilmiş ve teklif ay
nen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. Kâtip 

îzmir Denizli 
C. Baban A. Çobanoğlu 

Çorum Çorum 
S. Baran K. Terzioğlu 
Erzurum. istanbul 

Ti. S. Burçak L. Kır dar 
Kastamonu Konya 

B. Aktan Mevcut mevzuata göre 
meselesinin halli müm
kün iken kanun tadi

line muhalifim. 
M. Obuz 

Manisa Manisa 
77. Bay ur A. Karaosmanoğlu 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Esas No. 2/109 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

4 . Tl. 19S6 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Pasaport 
Kanununun 14 ncü maddesinin (B) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun teklifi, tek
lif sahibi ve alâkalı vekâlet mümessillerinin iş
tirakiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Menafii umumiyeye lıâdim cemiyetlerden 
birisi olan Türk Hava Kurumu memleket içi ve 
memleketdışı münasebat ve faaliyetlerinde gör
müş olduğu memleket hizmetlerinin mahiyeti 
icabı olarak ve beynelmilel kongre, konferans, 
merasim, ve müsabakalara iştirak etmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilmesi muktazi mu
rahhas, müşahit, müşavir ve ekipler halindeki 
heyetlerin yarı resmî mâhiyette memleketimizi 

temsil etmekte oldukları göz önünde bulundu
rulursa ve emsali cemiyetlerden Kızılay, Çocuk 
Esirgeme ve saire kurumlar mümessillerinin bu 
nevi faaliyetleri alâkadar vekâletler tarafından 
hizmet pasaportu verilmekte olduğu halde mez
kûr kurumun bundan istifade edememekte ol
duğu teklif sahibinin gerek esbabı mucibe lâ
yihasında, gerekse şifahi beyanından anlaşıldı
ğından bu kurun idare kurullarının kararı lâ
hik olmak şartiyle gönderilmesi mukarrer kim
selere hizmet pasaportu verilmesi encümenimiz
de de muvafık mütâlâa edilmiştir. 

Ancak teklif sahibinin 1 nci maddesinin 2 
nci fıkrası kaldırılarak birinci fıkrasının sonu-
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na «Türk Hava Kurumu hakkında da aynı mu
amele tatbik olunur» cümlesinin ilâvesi kâfi gö
rülerek bu cümle ilâve edilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Bu Mazbata Muharriri 
Reis ve Kâtip 

Edirne Yozgad 
R. Nasuhioğlu Ö. L. Erzurumluoğlu 

AMASYA MEBUSU MUSTAFA ZEREN'ÎN 
TEKLİFİ 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü madde
sinin B bendine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanu
nunun 14 ncü maddesinin B fıkrası aşağıda ya
zıldığı şekilde bir fıkra ilâvesiyle değiştirilmiş
tir : 

B) - Hizmet damgalı pasaportlar : 
Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik 

veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
kün olamıyan kimselere, Hükümetçe, hususi ida
relerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış 
memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir. 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 38 nci 
maddesinde adları geçen kurumların kendi ida
re kurulları karariyle dış münasebetleri için 
memur edecekleri kimselere de verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

3 — 
Amasya 

M. Zeren 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Samsun 
E. Anıt 

Trabzon 
P. Sanaç 

Çanakkale 
S. Karanakçt 

Kırşehir 
T. Taşer • 

Seyhan 
A. Kınık 

Uşak 
Y. Aysal 

Gümüşane 
/ . H. Baykal 

Konya 
M. R. özal 

Sivas 
E. Damalı 

Çorum 
B. Kolaş 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 ncü mad
desinin B bendine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanu
nunun 14 ncü maddesinin B fıkrası aşağıda ya
zıldığı şekilde değiştirilmiştir. 

B) Hizmet damgalı pasaportları : 
Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik 

veya hususi damgalı pasaport verilmesi müm
kün olamıyan kimselere, Hükümetçe hususi ida
relerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış 
memleketlere gönderildiklerinde veya dış mem
leketlerde vazifeye alındıklarında verilir. 

Türk Hava Kurumu hakkında da aynı hü
kümler tatbik olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ı— » • 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . X . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 170/3292 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 23. VIII. 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Uhdesine mevdu vezaifi kendi gtelir kaynaklarından elde edeceği varidat ile ifa etmek mevkiinde 
bulunan Vakıflar Umum Müdürlüğünün faaliyetleri esas itibariyle iki grupta toplanabilir1 : Birin
cisi başta âbide ve camilterin tamirleri olmak üzere çeşitli hayır işlerinin ifası, ikincisi de bu hizmet
lerin yapılması için muktazi gelirin teminidir. 

Birinci gruptaki faaliyetlerin hacmi daima, ikinci gruptaki faaliyetlerin neticelerine bağlı kalaca
ğı cihetle idare, çalışmalarında hter şeyden evvel varidatını tezyit çarelerini aramış ve bu vadide 
giriştiği teşebbüslerin müspet neticelerini de almaya başlamıştır. Filhakika bunu bütçe rakamlariyle 
ifade edersek Umum Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından elde ettiği varidat 1950 senesinde 
5 343 300 lira iken 1955 senesinde 11 135 300 liraya yükselmiştir ki, 1950 senesine nazaran yüzde 
yüzün fevkinde bir artış husule gelmiştir. 

Varidatta hâsıl olan bu tezayütten faydalanılarak ifası lâzımgelen hayır hizmetleri daha geniş 
ölçülerde ele alınmaya başlanmış olup bunu da yine aynı seneler bütçe kanunlarından müşahede ve 
tesbit etmek mümkündür. Gelirin artmasiyle şimdiye kadar maddî imkânsızlıklardan dolayı ifa edile
memiş bulunan birtakım hizmetlerin ele alınmasının ve ufak çapta yapılagelmekte olanların da daha 
geniş ölçüde yerine getirilmelerinin artık imkân dâhiline girdiği düşünülürse de bunun aynı zaman
da bir kadro ve teşkilât işi olduğunu da göz önünde tutmak lâzımdır. 

İdarenin bugünkü teşkilât kanunu ise 1938 tarihli olup, o günkü varidat ve yine o tarihte yapı
labilen hizmîetler nazara alınarak tedvin kılınmış ve ufak tefek tadillerle bugüne kadar da meriyette 
kalmıştır. 

Halbuki bu tarihten sonra hemen hemen bütün Devlet dairelerinin teşkilât kanunlarında 
esaslı değişiklikler yapılmış ve kadrolar hizmetin icap ve zaruretlerine göre zaman zaman yeni
den tanzim kılınmış olduğu halde Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununda esaslı hiçbir 
değişiklik yapılmamış ve kadroları emsal dairelere nazaran gayet düşük seviyelerde kalmış ve 
binnetice idare, ehliyet sahibi eleman bulamaz bir hale geldiği gibi, hizmetlerinin de lâyıkiyle ifa
sı son derece güçleşmiştir, 
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Bu itibarla ilişik teşkilât kanunu lâyihası, idare hizmetlerinin ifasında aranılan imkânları sağ-

lıyacağı kanaatiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin mucip sebepleri 
Birinci madde: Başvekâlete bağlı mülhak bütçeli bir idare olan Vakıflar Umum Müdürlüğü 

bilcümle ihtilâflardan dolayı, kaza mercilerinde doğrudan doğruya dâva ikamesi ve husumet eh
liyetine ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununa göre mazbut vakıfları temsil ve idare salâhiyetine 
malik bulunması hasebiyle, fiilen mevcudolan hükmi şahsiyetin maddede sarahaten ifadesi uygun 
görülmüştür. 

İkinci madde: Bu madde ile Umum Müdürlüğün merkez teşkilâtı tesbit edilmiş olup, 3461 sa
yılı Kanuna nazaran yapılmış olan değişikliklerin mucip sebepleri aşağıda izah edilmiştir. 

a) Âbide ve Yapı İşleri Dairesi : 
Halen inşaat Müdürlüğü denilmekte olan bu daireye ait vazifeler esas itibariyle iki kısımda 

toplanmış olup biri âbidelerin tamiri ve diğeri de gittikçe artan yeni inşaat işleridir. 
Âbidelerimizin rölöve ve tescillerinin yapılması ve icabında bunların restorasyonu gibi husu

si bir ihtisasa ihtiyaç gösteren ve enemmiyeti derkâr bulunan işleri de ifa eden bu daire unva
nının gördüğü vazifelere uygun olarak (Âbide ve Yapı İşleri Dairesi) şeklinde tesbiti muvafık 
görülmüştür. 

b) Hayır İşleri, Muamelât ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü : 
Halen (Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü) denilmekte olan bu müdürlüğün vazifeleri 

arasında son zamanlarda üzerinde büyük bir ehemmiyetle durulmakta olan ve bu sebeple de büt
çelerimizde hususi bir fasıl tahsis edilmiş bulunan hayır işlerinin ve bilhassa hayrat bina ve âbi
delerin bakım ve idarelerinin mühim bir mevki işgal etmekte olduğu gözönünde tutularak dai
re adının bu şekilde tesbiti uygun görülmüştür. 

c) Emlâk müdürlüğü : 
6092 sayılı Kanunun tatbikatına geçilerek mühim bir kısım zirai gayrimenkullerin tasfiyele

ri takarrür etmiş ve bu mevzudaki çalışmalar da bir hayli ilerlemiş bulunduğundan halen emlâk 
ve arazi müdürlüğü denilmekte olan bu daire unvanı sadece (Emlâk Müdürlüğü) olarak tesbit 
olunmuş ve bir müdüriyet olarak ipkasında fayda kalmamış olan ziraat fen müdürlüğüne ait va
zifelerin de iştigal mevzuu itibariyle bu müdüriyet tarafından tedviri münasip görülmüş ve bu 
suretle mezkûr ziraat fen müdiriyeti müstakil bir müdüriyet olmaktan çıkarılmıştır. 

d) Vakıf arşivi ve neşriyat müdürlüğü : 
İçtimai yardım ve Türk hayırseverliğinin en beliğ ve katî delilleri olup sayıları on binleri 

aşan vakfiyelerle bu neviden bulunan sair vesaikin muhafaza ve tasnifleri gibi bilcümle muame
lelerini ifa eden bu müdürlüğün hayır yapma - vakıf - fikrini ve eski eserleri tanıtarak sevip 
sayma duygusunu canlandırıp yaşatmak ve Türk hayırseverliğini medeniyet âlemine tanıtmak 
maksadiyle türlü neşriyat yapmak da yine vazifeleri arasında bulunacağından halen vakıf ka
yıtlar ismini taşıyan bu müdürlüğün unvanı (Vakıf Arşivi ve Neşriyat Müdürlüğü) olarak tesbit 
edilmiştir. 

e) Zatişleri Evrak ve Levazım Müdürlüğü : 
Diğer daireler teşkilât kanunlarında levazım işleri ekseriya zatişleri ve evrak müdürlüğü ile 

beraber mütalâa edilmiş olmakla umum müdürlüğün levazım işlerinin de bu umumileşmiş esasa 
uygun olarak Zatişleri Müdüriyetince ifası münasip görülmüş ve daire unvanı da bu şekilde teklif 
edilmiştir. 

f) 1953 senesinde Ankara Vakıflar Müdüriyeti kurularak işlerinin mühim bir kısmı bu müdü
riyet tarafından ifa edilmekte bulunmuş olan Varidat ve Tahsilat Müdüriyetinin bundan böyle müs -
takil bir müdüriyet halinde ipkasında fayda kalmamış olmakla halen mevcut hizmetlerinin muha
sebe müdürlüğü tarafından ifası muvafıkı mütalâa edilmiş ve kadrolar bu esasa uygun olarak 
tanzim kılınmıştır, 

Üçüncü madde : Bu madde, aşağıda verilen umumi izahata uygun olarak tesbit edilmiş bulu-. 
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nan idare kadrolarını göstermektedir. Maddenin ikinci fıkrasında zikredilen ve hemen hemen bü
tün idareler teşkilât kanunlarında yer almış bulunan Umum Müdürlüğün lüzum gördüğü ahvalde 
her hangi bir memurunu dilediği yerde çalıştırabileceği hakkındaki hüküm ise, mahiyet ve nevi
leri itibariyle her zaman için değişiklikler arz eden idare hizmetlerinin icapları ve bu kanunla ka
bul edilen mıntaka teşkilâtı esasının zaruri bir neticesi olarak sevk edilmiştir. 

Dördüncü madde : istanbul gerek hayrat ve gerek akarat bakımından vakıf varlığının yarı
sından fazlasını sinesinde toplamış bulunması itibariyle, diğer mahallerle kıyaslanamıyacak kadar 
geniş bir iş haenıma sahiptir. 

Bu hususiyeti nazara alınarak İstanbul Vakıflar İdaresinin halen olduğu gibi bundan sonra da 
bir Başmüdürün idaresine tevdii muvafıkı mütalâa kılınmış ve hizmetin mutlak olarak icabettir-
diği bâzı kadrolar ilişik cetvelde (İstanbul) ibaresiyle tesbit ve tefrik olunmuştur. 

İstanbul 'un istisnai durumu dışında vakfın diğer vilâyet ve kazalardaki alâka derecesi ve binne-
tice iş hacmi müsavi durumda değildir. Bu itibarla' Vakıflar Umum Müdürlüğü her vilâyet veya ka
zada teşkilât kurmak ihtiyaç ve zaruretinde bulunmadığı gibi teşkilât kurulmasını icabettiren ma
hallerde aynı iş haemma malik olmadıklarından tipik bir teşkilât sistemi yerine maddede gösteri
len şekilde mmtakavi bir esas kabul olunmuştur. Bu esasa göre idare bâzı yerlerde tek memur is
tihdam edebilecek, bâzı yerlerde ise daha geniş bir teşkilât kuracaktır. Tek memur istihdam ettiği 
mahallerde bunların kontrol ve nezareti bağlı olacağı mıntaka müdürleri tarafından temin olunacak 
ve bu suretle işlerin az bir kadro ile sürat ve emniyet altında cereyanı sağlanacaktır. 

Beşinci madde : 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 4 ncü maddesine müsteniden tanzim kılınmış 
olan Vakıflar Nizamnamesinin 7 nci maddesinin (E) fıkrasında mevcudolan bu hüküm esas itiba
riyle Teşkilât Kanununda yer alması gereken bir hususu ihtiva etmekte bulunduğundan madde bu 
maksatla sevk edilmiştir. 

Altıncı madde : Umum Müdürlük mensuplarının sureti tâyinleri ile alâkalı bu maddede 3461 sa
yılı Kanundaki esaslar muhafaza edilmiş olmakla beraber, idarenin gördüğü vazife ve haiz olduğu 
bünyevi hususiyetler nazara alınarak maddede vilâyetler kadrosuna dâhil diğer bilûmum memurla
rın umum müdür tarafından tâyin edilecekleri tasrih edilmiş ve bununla hizmetin icaplarına uygun 
olarak yapılmak istenilen nakil, terfi ve saire gibi hususlarda karşılaşılan güçlüklerin bertaraf edil
mesi istihdaf olunmuştur. 

Yedinci madde : Umum Müdürlük İnzibat Komisyonunun sureti terekkübü ile alâkalı işbu madde
de yer alan hüküm 4136 sayılı Kanunda da mevcut bulunmakta ise de, bunun Teşkilât Kanununda 
yer alması lâzımgeleceği düşünülerek işbu madde sevk edilmiştir. 

Sekizinci madde : Esas itibariyle 3461 sayılı Kanunda da mevcudolan bu hüküm bugünkü kıymet 
ölçülerine göre tesbit edilen hadler üzerinden yeniden tanzim kılınmış ve taşra müdür ve memurla
rına bin liraya kadar olan inşa ve tamir işlerinde merkeze sormadan hareket imkânı verilerek küçük 
inşa ve tamir işlerinin daha büyük bir süratle ifası imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

Dokuzuncu madde : Bu kanunla umum müdürlük kuvvetli bir teknisiyen kadrosuna sahibolacak-
sa da gerek iş hacminin genişliği ve gerek birtakım inşaat işlerinin arz ettiği ehemmiyet ve hususi
yetler nazara alınarak bugün olduğu gibi bundan sonra da lüzumu halinde bu gibi işlerden bâzılarını 
teşkilâta dâhil fen elmanlarmdan gayrısma da yaptırmak mecburiyetinde kalınacağı düşünülmüş ve 
bu sebeple 3461 sayılı Kanunda mevcudolan bu baptaki hüküm işbu madde ile yeniden tanzim edil
miştir. 

Onuncu madde : Alman tedbirlerle varidatı günden güne tezayüdetmekte bulunan Umum Mü
dürlüğün nakit muamelâtı bir hayli fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki veznedarlarla vezne
dar muavinlerine aylık tutarlarının % 5 inden % 20 sine kadar kasa tazminatı itası bu bapta umumi
yetle kabul edilen esasa uygun düşecek ve bu suretle adı geçen vazifelerde çalışanların muhtemel mağ
duriyetleri de önlenmiş olacaktır. 

On birinci madde : Bugün mer'i kanuna göre tahsildarlara verilmekte olan aidatın, bundan böy
le tahsildar bulunmıyan mahaller teşkilatındaki alâkalı memurlara da teşmili uygun görülerek madde 

( S. Sayısı : 204 ) 



— 4 — 
buna göre kaleme alınmış ve bu suretle tahsildar kadrolarından âzami tasarruf imkânları da temin 
edilmek istenilmiştir. 

On ikinci madde : Her ne kadar Umum Müdürlük bu kanunla kuvvetli bir hukukşinaslar heye
tine malik olacaksa da teşkilâtın dağınıklığı ve hizmetin icapları bakımından idare bâzı yerlerde mah
dut mikyasta da olsa maktu ücreti mahkeme harçları tertibinden verilen daimî avukatlar istihdamı
na yine mecbur kalacaktır. Zira, idarenin teşkilâtı bulunan bilûmum mahallerde maaşlı birer avu
kat istihdamı büyük masrafları mucibolaeağı gibi esasen ekseri vilâyetlerdeki ihtilaflı mevzularda 
bir avukatı başlıbaşma meşgul edecek kadar çok olmadığından buna katî bir lüzum da yoktur. Keza 
merkez ve istanbul'da eski vakıf ahkâmına vâkıf ve fakat durumları itibariyle maaşlı memuriyete 
tâyin imkânı olmıyan mevcut bâzı avukatların bu şekilde istihdamlarına devamda da hizmetin daha 
selâmetle yürütülmesi bakımından kati bir zaruret hissedilmektedir. Keza, bâzı dâva ve icra takiple
rinin de hususi ehemmiyetlerine binaen, hariçten tutulacak serbest avukatlar marifetiyle takibinde 
vakıf menfaatlerinin daha iyi bir şekilde korunması bakımından büyük faydalar mülâhaza edilmek
te olduğu cihetle madde bütün bu hususiyetler nazara alınarak tanzim kılınmıştır. 

On üçüncü madde : 5233 sayılı Kanunda da mevcut bulunmuş olup esas itibariyle teşkilât ka
nununda yer alması gereken ve 1389 sayılı Kanuna muvazi olarak, kazanılan dâvalardan dolayı 
hükmolunan ücreti vekâletin teşvik maksadiyle bu işlerle uğraşanlara terkini tazammun eden bu hii 
küm daha geniş bir şekilde yeniden kaleme alınmıştır. 

On dördüncü madde : Mülhak bütçeli daireler ve bu meyanda Vakıflar Umum Müdürlüğü, in
şaata mütaallik mukavelelerin tadilinde ve mukavelelerden doğan ihtilâfların hallinde, leh ve aleyh
te ikame olunan dâvalardan takibinde menfaat görülmiyenlerin takibinden vazgeçilmesinde 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135, 136 V<Î 137 nci maddelerine istinaden muamele yapmakta 
idiler. 

Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü vazifeleri hakkında 
olan 4363 sayılı Kanunla bu maddelerin kaldırılması üzerine mülhak bütçeli dairelerin bu kabil 
işlerinde husule gelen boşluğun doldurulması için her idare bu hususta ayrı hükümler sevk etmek 
yoluna gittiği cihetle. Vakıflar Umum Müdürlüğü için de bu hükümlere mütenazır olarak işbu mad
de teklif olunmuştur. 

On beşinci madde : Bu madde ile kanunun sureti tatbiki ve memurların vazife ve salâhiyetleri 
ayrı bir nizamname mevzuu yapılmış ve bu suretle mezkûr hususatm daha mufassal bir şekilde tes-
biti imkânları sağlanmıştır. 

On altıncı madde : Bu madde, kaldırılan mevzuatı irae etmektedir. 
Muvakkat madde 1 : Takdim edilen işbu lâyiha kanunlaştığı takdirde, umum müdürlüğün mevcut 

bilcümle memurları kadro harici kalacak ve bu kanunla ihdas edilen kadrolara yeniden tâyinler icra 
kılınacaktır. Bu tâyinler esnasında pek tabiî olarak eski idare personeli ve bu meyanda hukuk mü
şaviri ile muavini, muhakemat şefi ve avukatlardan münasip görülecekler de yeniden vazifeye alı
nacaklardır. Ancak, istisna mevkilerinden olan mezkûr memuriyetlerde hâlen çalışanlar bu memuri 
yetlere yeniden tâyin edildikleri takdirde, mevcut Teadül Kanunu hükümlerine göre, maaş bakı
mından mağdur olacakları cihetle, bu haklarlkıın mahfuz tutulması (hakkaniyet icaplarına uy
gun düşeceği mütalâa edilerek işbu madde sevk edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 : tdareye intisapları yeniden sapılacak tayinlerle devam edecek olan 
umum müdürlük personelinden muvakkat vazife; mazeret ve izin gibi sebeplerle bu kanunun 
meriyeti tarihinde vaizfesi başında bulunmıyanların işe başlama kaydından vareste tutulma
ları alâkalıların mağduriyetten vikayelerini temin edeceği gibi, hizmet bakımından da faydalı: 
telâkki edildiğinden işbu madde kaleme alınmıştır. 
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Muvakkat madde 3 : İşbu madde, Teadül Kanunu hükümlerine göre alabilecekleri maaş
larla teminleri mümkün olmıyan ve fakat hizmet bakımından da vücutlarına katı zaruret 
bulunan fen elemanlarını en kısa bir zamanda maaş bakımından tatmin edip idare kadroları
na almak ve bu suretle kendilerini müesseseye1 bağlamak ve aynı zamanda teşkilâtı da bir an 
evvel harekete geçirmek maksadiyle tanzim Ve sevk edilmiştir. 

On yedinci ve on sekizinci maddeler : Bu maddeler mûtat hükümleri ihtiva «tmökte olup iza
hı mucip görülmemiştir. 

Maliye Encümeni mazbata* 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 2Ü . XII . 1955 

Esas No. 1/321 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Vkıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkında kanun lâyihası, ilgili vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzkere olundu. 

Kanun lâyihası esbabı mucibesinde ileri sü
rülen hususlar encümenimizce de yerinde görül
dü. Ancak : 

Lâyihanın umumi olarak müzakeresi sırasın
da, 2 nci maddenin son fıkrasında mevzuubahis 
edilen idare meclisi üzerinde ehemmiyetle du
rulmuştur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü, iktisadi Devlet 
Teşekkülü hüviyetini haiz bulunmadığına göre 
böyle bir idare meclisine neden ihtiyaç duyul
duğu araştırılmış ve yapılan tetkikat ve soruş
turma neticesinde, bu teşekkülün Vakıflar Ka
nununda ve vakıfla ilgili diğer birçok kanun 
ve nizamnamelerde yer almış olduğu ve muhte
lif maddelerinde kendisine vazife tahmil edil
miş bulunduğu ve mezkûr idare meclisinin tari
hî zaruretlerden doğmuş olarak bugüne kadar 
devam edegelmiş olduğu anlaşılmıştır. Yukar
da arz ve izah olunan esbap ve ahval muvacehe
sinde mezkûr idare meclisinin hemen ilgası cihe
tine gitmek, bahis mevzuu kanunlarda, teşkilât 
kademelerinde ve vazifelerin ifasında bâzı ak
saklıklar husule getireceği muhakkak görüldü
ğünden, esaslı tadile tâbi tutulacağı, mezkûr 
umumi müdürlükçe beyan edilen Vakıflar Ka
nununa yeni şekli verilirken idare meclisinin 
hukuki durumunun bilhassa göz önünde bulun
durulması ve İktisadi Devlet Teşekkülü hüviye

tini taşımıyan Vakıflar Umum Müdürlüğünde 
böyle bir meclisin mevcudiyetine yer verilme
mesi esbap ve imkânlarının hazırlanması husu
sunda temenniyatta bulunulması yerinde görül
müştür. 

Lâyihanın, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17 ve 18 
nci maddeleriyle muvakkat 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
maddelerden 2 nci madde mevcudun ekseriye
tiyle ve diğer maddeler ittifakla ve aynen ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddenin son fıkrasına, Hazineyi fu
zuli masraflardan korumak maksadiyle «kad
rosu» kelimesinden sonra «çalıştırıldığı yere 
nakledilmek şartiyle» ibaresi ilâve edilmiştir. 

8 nci maddede müteferrik tamirat için ko
nan âzami hadler, fuzuli muhaberata ve gecik
melere meydan vermemek maksadiyle birer 
miktar yükseltilmiş ve 100 liralık âzami hâd 250 
liraya ve 1 000 liralık âzami hâd 2 000 liraya 
ve hassaten İstanbul Başmüdürlüğü için 5 000 
liraya çıkarılmış ve bu maksadı ifade etmek 
üzere maddenin son fıkrasına «ancak bu had 
İstanbul Başmüdürlüğü için 5 000 liradır» 
cümlesi ilâve edilmiştir. 

10 ncu maddeye, Umum Müdürlüğünün tâ
yin salâhiyetine, iş icaplarına göre genişlik 
vermek maksadiyle, " umum müdürlük merke
ziyle ibaresinden sonra «Umum Müdürlükçe 
tesbit edilecek mahallerde tavzif edilen vezne
dar ve muavinlerine» tâbiri ilâve edilmiş ve 
Maliye Vekâleti Teşkilât kanunlariyle hemâ-
henk olmak üzere asgari % 5 kasa tazminatı 
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% 15 e âzami % 20 nispetinden % 25 e çıkarıl
mıştır. 

11 nci maddeye, vuzuh vermek maksadiyle, 
maddenin baş tarafına «tahsili» kelimesi ilâve 
edilmiştir. Aynı maddenin 2, 3 ncü fıkrası da, 
hukuk ve Teşkilâtı Esasiye hükümlerine uygun 
bir mahiyet vermek üzere «bu aidat Umum Mü
dürlükçe tesbit edilecek esaslar dairesinde tevzi 
ve taksim olunur.» şeklinde de değiştirilmiştir. 

12 nci maddeye, vuzuh vermek maksadiyle 
«suretiyle» kelimesi yerine «üzere» kelimesi ve 
«takiplerini ücretle hariçten» ibaresi yerine de 
«takiplerini muayyen ücret mukabilinde hariçten 
temin edeceği» ibaresi ikame edilmiştir. 

13 ncü madde, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait dâva ve icra işlerini takip ve intaceden bilû
mum avukatları, tahsil edilen vekâlet ücretlerin
den mesaileri nispetinde faydalandırmak ve böy
lece hakkaniyeti yerine getirmek maksadiyle tâ
dil edilmiş ve «başaran avukata» tâbiri yerine 
«takip ve intaç eden avukatlara» tâbiri ikame 
olunmuştur. 

14 ncü maddede, Başvekâletin muvafakatiyle 
halledilebilecek âzami miktar 10 000 lira (10 000 
lira dâhil) olarak yazılması icabederken tabı ha
tası neticesi «an» kelimesi yazılmamış olduğu 
görüldüğünden bu kelime ilâve edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Ankara 

M. Tarkan 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 

Çankırı 
A. Enir em 

Giresun 
A. İzmen 

Mazbata Muharriri 
Afyon Karahisar 

O. Talu 

Bolu 
S. Baysal 

Çoruh 
2 maddeye muhalifim 

Y. Gümüşel 

Mardin 
A. Kalav 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/321 
Karar No. 109 

Yüksek Reisliğe 

5 .VI . 1950 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşki 
lâtma dair hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 8 . X . 1955 tarih ve 71-170, 3292 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti mümessili ve Vakıflar Umum müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde tafsilen 
izah olunduğu veçhile 1938 senesinde kabul 
edilmiş ve o tarihteki idare varidatı ve hizmet
leri nazara alınarak tanzim kılınmış bulunan 
3461 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki kanunun, bâzı ufak tâdiller görmüş 
olmasına rağmen, idarenin o tarihten beri 
artan varidatiyle mütenasip hizmetlerin ifasına 

kifayet etmez bir hale gelmiş bulunması itiba-
bariyle kadroda dâhil olmak üzere yeni ihti
yaçları nazara alınarak hazırlanıp sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve Hükümet mümessille
rinden alman mütemmim izahattan ve lâyiha 
kanuniyet iktisabettiği takdirde halen mer'i 
teşkilât kanununa göre kadro tahsisatı farkı ola
rak Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesine tahmil 
edeceği senelik miktarın (388 000) liradan iba
ret olacağı hakkında Maliye mümessilinin ver
diği malûmattan sonra maddelerin görülşülme-
sine geçilmiş ve lâyihanın birinci maddesi keli
me değişikliği ile ikinci maddesi kelime deği
şikliği yapılmak ve maddenin son fıkrası çıka
rılarak dördüncü maddeye ilâve edilmek sure-
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tiyle, lâyihanın dördüncü maddesi üçüncü mad
de olarak aynen, dördüncü ve beşinci maddeler 
tâdilen, altıncı madde Hükümetin teklifi veç
hile, yedinci ve sekizinci maddeler kelime deği
şiklikleri ile kabul edilmiştir. 

Umum müdürlüğün merkez ve vilâyetlerde-
ki inşaat, tamirat ve tesisatına ait lüzum göre
ceği bâzı işlerin hariçten mütehassıslara yaptı
rabileceği hakkındaki salâhiyetinin idare mecli
sinden karar istihsali suretiyle istimali uygln 
görülmüş olduğundan 9 ncu madde tadilen, üe 
vilâyetin veznedar ve muavinlerine tahsisen ka
sa tazminatı verilmesi hakkındaki 10 ncu mad
de hükmünün teşkilâtta bulunan veznedar ve 
muavinlerinin hepisine teşmili suretiyle tadilen, 
11 nci madde redaksiyon bakımından değişti
rilmek suretiyle, 12 nci madde Maliye Encüme
ninin tesbit etmiş olduğu şekilde aynen, 13 ve 
14 ncü maddeler ise tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 15 nci maddesi Hükümetin tek
lifi veçhile aynen, merkez ve vilâyetlerde bulu
nan vakfa ait mesken vasfını haiz gayrimen-
kullerden bir kısmının Başvekâletin tensibi ile 
idare memurlarının ikametlerine tahsisini müm
kün kılacak ve bu suretle bir ihtiyaca cevap 
verecek olan 16 neı madde eneümenimizce ted
vin edilmiş ve lâyihanın 16 nci maddesi 17 nci 
madde olarak ve muvakkat 1, 2 ve 3 ncü mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu lâyiha ile kabul olunan teşkilât kadro
larından 1956 malî yılı içinde kullanılmıyacak-
ları bir cetvel halinde tesbit eden muvakkat 4 
ncü madde ile yine bu lâyiha ile kabul olunan 
ek görev kasa tazminatlarına ait tahsisatın kar

şılığını temin etmek üzere hazırlanan muvakkat 
5 nci madde eneümenimizce yeniden tedvin ve 
kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün bu kanun lâyihası ile 
yeni bir idari teşkilât kuracağı cihetle bu hu
susun tesbit ve ikmali için kanunun neşrinden 
itibaren bir hazırlık devresine olan ihtiyacı na
zara alınarak 17 nci mer'iyet maddesi 18 nci 
madde olarak tadilen ve 18 nci yürürlük mad
desi de 19 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 
Kâtip 

Balıkesir Afyon K. Ankara 
M. H. Timurtaş M. Â. Ülgen M. Ete 

Çankırı Çoruh Çorum 
T. Uygur Y. Gümüşel Y. Gürsel 

Diyarbakır Erzurum Eskişehir 
/ / . Turgut Ş. Erker A. Potuoğlu 

istanbul izmir izmir 
N. Â. Sav A. Aker B. Bilgin 

izmir Ordu Ordu 
B. Uz R. Aksoy S. îşbakan 
Rize Rize Seyhan 

H. Agun 1. Akçal A. Topaloğlu 
Sinob Tekirdağ Tokad 

İV. Sertoğlu Z. Erataman ö. Sunar 
Trabzon Zonguldak Zonguldak 
/. Şener S. Ataman S. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife,ve. teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
'Başvekâlete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz olup 
bu kanunda gösterilen teşkilât ve mülhak bir 
bütçe ile idare olunur. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
merkez teşkilâtı, bir umum müdürün idaresi-al
tında bir muavin ve mütehassıs .. müşavirlerle 
aşağıda yazılı dairelerden terekkübeder : 

1. Teftiş Heyeti, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Âbide ve Yapı İşleri Dairesi, 
4. Hayır işleri, Muamelât ve Mülhak Va

kıflar Müdürlüğü, 
5. Emlâk Müdürlüğü, 
6. Vakıf Arşivi ve Neşriyat Müdürlüğü, 
7. Muhasebe Müdürlüğü, 
8. Zatişleri, Levazım ve Evrak Müdürlüğü. 
Merkezde 2762 sayılı Kanuna göre teşekkül 

eden bir idare Meclisi bulunur. 

MADDE 3. — Umum Müdürlüğün merkez ve 
vilâyetler teşkilâtına dâhil memurlarının dere
ce, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde ve ek görev tazminatı (2) sayılı cetvel
de gösterilmiştir. 

Umum Müdürlük; merkez ve vilâyetler teş
kilâtında çalıştırdığı her hangi bir memuru ifası 
umum müdürlüğe ait bir iş için orada umum 
müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bu
lunmaması ile mukayyet olmaksızın-'kadrosu ile 
dilediği yerde istihdam edebilir. 

MADDE 4. — Umum Müdürlüğün vilâyetler 
teşkilâtı,- istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, bir
kaç vilâyeti ihtiva etmek üzere lüzum görülecek 
yerlerde ihdas olunacak mmtaka müdürlükleri, 
müdür ve memurluklardan terekkübeder. is
tanbul Başmüdürlüğü ile mmtaka müdürlükleri 
ve müdürlükler doğrudan doğruya umum mü
dürlüğe, memurluklar mmtaka müdürlükleri 
veya müdürlüklere bağlıdır. 

(.& 
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I MALİYE ENCÜMENİNİN TADÎLl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihan 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

( 
MADDE 3. — Umum Müdürlüğün merkez ve 

vilâyetler teşkilâtına dâhil memurlarının derece, 
aded ve maaşlrı bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde ve ek görev tazminatı (2) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Umum Müdürlük; merkez ve vilâyetler teş
kilâtında çalıştırdığı her hangi bir memuru, 
ifası Umum Müdürlüğe ait bir iş için, orada 
Umum Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup 
bulunmaması ile mukayyet olmaksızın kadrosu, 
çalıştırıldığı yere nakledilmek şartiyle dilediği 
yerde istihdam edebilir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

-:-20İ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Başvekâlete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz olup 
mülhak bütçe ile idare olunur. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
merkez teşkilâtı; Umum Müdürün idaresi al
tında bir umum müdür muavini ile müşavirler
den ve aşağıda yazılı dairelerden terekkübeder: 

1. Teftiş Heyeti, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Âbide ve Yapı işleri Dairesi, 
4. Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Mü

dürlüğü, 
5. Emlâk Müdürlüğü, 
6. Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü, 
7. Muhasebe Müdürlüğü, 
8. Zatişleri, Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

MADDE 3. — Hükümetin 4 neü maddesi 3 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Umum Müdürlüğün merkez 
ve vilâyetler teşkilâtına dâhil memurlarının de
rece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde," ek görev tazminatı (2) sayılı cet-

(S. Sayı» : m ) 
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MADDE 5. — Mıntaka müdürlükleri ile mü- MADDE 5. —- Hükümetin beşinci maddesi ay 
dürlük ve memurlukların nerelerde kurulacak- nen kabul edilmiştir. 
l an her mıntaka müdürlüğünün hangi vilâyet
leri ihtiva edeceği ve bu kanuna tmğlı cetvelin 
vilâyetler kısmındaki kadroların teşkilâta tevzi 
şekli idare meclisince tesbit olunur. 

Bu teşkilâtta ve kadroların tevziinde sonra
dan yapılacak değişiklikler de idare- meclisi 
karariyle yapılır. 

MADDE 6. — Umum Müdür Başvekilin inha- MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay 
sı ve Reisicumhurun tasdikiyle, Umum Müdür nen kabul edilmiştir. 
Muavini, müşavirler, daire reis ve müdürleri, 
müfettişler, istanbul Başmüdürü, hastane başta
bibi ve mütehassıs doktorlar, mıntaka ve vilâ
yet müdürleri umum müdürün teklifi ve Baş
vekilin inhası üzerine Reisicumhurun tasdikiyle 
merkez ve vilâyetler ve hastane kadrosuna dâhil 
diğer foilûmum memurlar umum müdür tarafın-
>dan tâyin olunurlar. 

Müşavir ve müfettişlerin Hukuk, Siyasal 
Bilgiler, İktisat fakülteleri ile Yüksek İktisat ve 
Ticaret Mektehi mezunu veyahut Y. Mimar veya 
Y. Mühendis olmaları şarttır. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İnzibat Komisyonu, umum müdürün veya mua
vininin reisliği altında Teftiş Heyeti Reisi, hu
kuk müşaviri ile Hayır İşleri Muamelât ve Mül
hak Vakıflar, Emlâk, Muhasebe ve Zatişleri Le
vazım ve Evrak müdürlerinden kurulur. 

MADDE 8. — Vakıflar müdür ve memurları 
yüz liraya kadar olan müteferrik tamirat işleri 
için keşif evrakı tanzim edilmeksizin istihkak 
sahibinin senediyle tediye yapabilirler. Yüz li
radan bin liraya kadar olan tamir işleri birinci 
ye ikinci keşif evrakına istinadett'irilmek şar-

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Vakıflar müdür ve memurları 
iki yüz elli liraya kadar olan müteferrik tamirat 
işleri için keşif evrakı tanzim edilmeksizin istih
kak sahibinin senedi ile tediye yapabilirler. İki 
yüz elli liradan iki bin liraya kadar olan tamir 
işleri birinci ve ikinci keşif evrakına istinadetti-

( S . Saym -.304) 
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velde ve merkezde 2762 sayılı Kanuna göre te
şekkül eden idare meclisinin derece, aded ve 
maaşları (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Umum Müdürlük; merkez ve vilâyetler teş
kilâtında çalıştırdığı her hangi bir memuru, ifa
sı umum müdürlüğe ait bir iş için, orada umum 
müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bu
lunmaması ile mukayyet olmaksızın kadrosu, 
çalıştırıldığı yere nakledilmek şartiyle diledi
ği yerde istihdam edebilir. 

MADDE 5. — Mmtaka müdürlükleriyle mü
dürlük ve memurlukların nerelerde teşkil olu
nacağı, her mmtaka müdürlüğünün hangi vilâ
yetleri ihtiva edeceği ve bu kanuna bağlı cet
velin vilâyetler kısmındaki kadroların teşkilâ
ta tevzi şekli umum müdürün teklifi üzerine 
idare meclisince tesbit olunur. 

Bu teşkilâtta ve kadroların tevziinde sonra
dan yapılacak değişiklikler de aynı usule tâ
bidir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 neı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İnzibat Komisyonu, Umum Müdürün veya Mu
avininin Reisliği altında Teftiş Heyeti Reisi, 
Hukuk Müşaviri ile Hayır İşleri ve Mülhak Va
kıflar, Emlâk, Muhasebe ve Zatişleri Levazım 
ve Evrak müdürlerinden kurulur. 

MADDE 8. — İstanbul Başmüdürü ile mm
taka müdürlükleri ve müdürler (250) liraya ka
dar olan müteferrik tamirat işleri için keşif 
evrakı tanzim edilmeksizin istihkak sahibinin 
senedi ile tediye yaptırabilirler. (250) liradan 
(2 000) liraya kadar olan tamir işleri birinci 

( S. Sayısı : 204 ) 
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tiyle merkeze sorulmadan yaptırılabilir. Bin li
radan fazla yapı ve tamir işleri, için umum mü
dürlükten izin alınması ve keşiflerin merkezin 
alâkalı dairesince tasdiki şarttır. 

MADDE 9. •— Umum Müdürlük, merkez ve 
vilâyetlerdeki inşaat, tamirat ve tesisatın : 

A) Proje ve tafsilât resimlerinin ihzarı, 
B) Keşif ve ihale dosyalarının tanzimi, 
C) Tesisat projelerinin ve bunlara ait taf

silât resimleri ile keşif ve ihale dosyalarının 
hazırlanması, 

D) Statik proje ve hesaplarının yapılması; 
E) Kontrol ve katî hesap muamelelerinin 

ifası; 
işlerini lüzumu halinde gerek kısmen ve ge

rek tamamen^endi teşkilâtından gayrısma da 
yaptırabilir. Bu takdirde mezkûr işlerin tama
mı için keşif bedelinin % 6 sim geçmemek şar-
tiyle her bir iş için ne nispet dâhilinde ücret 
verileceği bu kanunun tatbik şekli hakkındaki 
nizamnamede gösterilir. Umum müdürlük in
şaat ve tamirat işlerinden lüzum göreceklerini 
müsabaka mevzuu da yapabilir. Bu takdirde 
müsabıklara verilecek prim mansiyonlarla jüri 
heyetine verilecek ücretler idare meclisince tâ
yin edilir. 

Umum Müdürlük inşaat ve tamirat işlerinin 
yolunda yürüyebilmesi için lüzumu halinde 
yevmiye veya ücretle de mütehassıslar istihdam 
edebilir. 

Yukarda yazılı bütün bu işler için verilecek 
her türlü para ve ücretler hangi işlere taallûk 
ediyorsa ona ait tahsisat veya akaar toprak ve 
taviz bedelleri fonlarından ödenir. 

MADDE 10. — Umum Müdürlük merkezi ile 
Ankara, İstanbul ve îzmir teşkilatındaki vez
nedar ve muavinlerine aylıkları tutarının % 5 
inden % 20 sine kadar 
verilebilir. 

aylık kasa tazminatı 

MADDE 11. — Tahsildarlara tevdi olunan 
alelûmum kiralar için umum müdürlüğün tensi
bine göre % 2 ye, icarei müeccele ve mukataa 
için % 8 e kadar aidat verilebilir. 

Mal. 1 . 

rilmek şartiyle merkeze sorulmadan yaptırıla
bilir. İki bin liradan fazla yapı ve tamir işleri 
için umum müdürükten izin alınması ve keşifle
rin, merkezin alâkalı dairesince tasdiki şarttır. 
Ancak bu had istanbul Başmüdürlüğü için b#$ 
bin liradır. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuauneu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Umum Müdürlük merkeri ü« 
Umum Müdürlükçe tesbit edilecek mahallerde 
tavzif edilen veznedar ve muavinlerine aylıkla
rı tutarının % 15 inden % 25 ine kadar aylık 
kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 11. — Tahsili, tahsildarlara tevdi 
olunan alelûmum kiralar için Umum Müdür
lüğün tensibine göre % 2 ye, icarei müeccele ve 
mukataa için % 8 e kadar aidat verilebilir. 
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T« ikinci keşif evrakına istinadettirilmek şar-
tiyle merkeze sorulmadan yaptırılabilir. (2 000) 
liradan fazla yapı ve tamir işleri için umum mü
dürlükten izin alınması ve keşiflerin, merkezin 
alâkalı dairesinde tasdiki şarttır. 

Ancak bu had İstanbul Başmüdürlüğü için 
beş bin liradır. ^ 

MADDE 9. — Umum Müdürlük, merkez ve 
vilâyetlerdeki inşaat, tamirat ve tesisatın : 

A) Proje ve tafsilât resimlerinin ihzarı; 
B) Keşif ve ihale dosyalarının tanzimi; 
C) Tesisat projelerinin ve bunlara ait taf

silât resimleri ile keşif ve ihale dosyalarının ha
zırlanması ; 

D) Statik proje ve hesaplarının yapılması; 
E) Kontrol ve katî hesap muamelelerinin 

ifası; 
İşlerini' lüzumu halinde gerek kısmen ve 

gerek tamamen kendi teşkilâtından gayrısma 
da idare meclisi karariyle yaptırabilir. Bu tak
dirde mezkûr işlerin tamamı için keşif bedeli
nin % 6 sim geçmemek şartiyle her bir iş için 
ne nispet dâhilinde ücret verileceği bu kanu
nun tatbik şekli hakkındaki nizamnamede gös
terilir. Umum Müdürlük inşaat ve tamirat iş
lerinden lüzum göreceklerini müsabaka mevzuu 
da yapabilir. Bu takdirde müsabakalara veri
lecek prim ve mansiyonlarla jüri heyetine veri
lecek ücretler idare meclisince tesbit edilir. 

Umum Müdürlük inşaat ve tamirat işlerinin 
yolunda yürüyebilmesi için lüzumu halinde 
yevmiye veya ücretle de mütehassıslar istihdam 
edebilir. 

Yukarda yazılı işler için verilecek her tür
lü para ve ücretler hangi işlere taallûk ediyor
sa ona ait tahsisat veya akar toprak veya taviz 
bedelleri fonlarından ödenir. 

MADDE 10. — Umum Müdürlük merkezi ile 
taşra teşkilatındaki veznedar ve muavinlerine 
aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kadar 
aylık kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 11. — Tahsildarlara, tahsili tevdi 
olunan alelûmum kiralar için Umum Müdürlü
ğün tensibine göre % 2 ye, icarei müeccele ve 
«mkataa için % 8 e kadar aidat verilebilir. 
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Kadrolarında tahsildar bulunmıyan yerler
de, veznelere yatırılacak veya veznedarlık va
zifesini ifa eden memurlar tarafından takip ve 
tahsil olunacak bu nevi paralar da yukarıki 
fıkrada yazılı nispetler üzerinden aidata tâbi 
tutularak o idare memurlarına tevzi edilebilir. 

Bu aidatın ne suretle tevzi ve taksim edile
ceği bir talimatname ile tesbit olunur. 

Zeytin, incir, fındık ve narenciye mahsulle
ri satış bedelleri ve işletmeler ile icra dairele
rinden yapılacak tahsilat için aidat verilmez. 

MADDE 12. — Umum Müdürlük, kadroda 
mevcut avukatlardan maada lüzum göreceği 
yerlerde maktu ücreti mahkeme harçları terti
binden verilmek suretiyle daimî avukat istih
dam edebileceği gibi, bâzı dâva ve icra takip
lerini ücretle hariçten avukatlara da tevdi ede
bilir. 

MADDE 13. — Umum Müdürlük teşkilâtın
da çalışan bilûmum maaşlı avukatlarla maktu 
ücreti daimî avukatlar tarafından takibolunup 
da lehte neticelenen dâva ve icra işlerinden do
layı hüküm ve takdir olunacak vekâlet ücreti 
tahsil edildiğinde emanet hesabına alınarak 
% 70 şi işi başaran avukata, % 30 u hukuk mü
şaviri ve muavinine ve merkez avukatlariyle 
hukuk müşavirliği mensuplarına verilir. 

İstanbul'da görülen bu işlere ait vekâlet üc
retlerinin c/c 30 undan dâva ve icra işlerini fii
len takibeden avukatlar hariç olmak üzere mu-
hakemat müdürü ve muavini ile diğer müşavir 
avukatlar ve başmüdürlük muhakemat servisi 
mensupları da istifade ederler. 

Hariçten avukatlara tevdi edilecek dâva ve 
icra takiplerinde işin mahiyetine göre verilecek 
ücret miktarı ve tediye şekli ve yukardaki mad
de uyarınca emanet hesabına alınacak ücretle
rin ne suretle tevzi edileceği bir talimatname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 14. — Bir mukavele mevcudolsun 
olmasın, Umum Müdürlük ile diğer Devlet da
ireleri, müessese ve teşekküller veya hakiki ve 
hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza 
mercilerine, mahkeme ve icraya intikal etme
miş bulunan hukuki ihtilâfların sulh yoliyle 
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Bu aidat Umum Müdürlükçe tesbit edilecek 
esaslar dairesinde tevzi ve taksim olunur. 

Zeytin, incir, fındık ve narenciye mahsulle
ri satış bedelleri ve işletmeler ile icra dairele
rinden yapılacak tahsilat için aidat verilmez. 

MADDE 12. — Umum Müdürlük, kadroda 
mevcut avukatlardan maada lüzum göreceği 
yerlerde maktu ücreti mahkeme harçları terti
binden verilmek üzere daimî avukat istihdam 
edebileceği gibi, bâzı dâva ve icra takiplerini 
muayyen ücret mukabilinde hariçten temin ede
ceği avukatlara da tevdi edebilir. 

MADDE 13. — Umum Müdürlük teşkilâ
tında çalışan bilûmum maaşlı avukatlara mak
tu ücretli daimî avukatlar tarafından takibo
lunup da lehte neticelenen dâva ve icra işlerin
den dolayı hüküm ve takdir olunacak vekâlet 
ücreti tahsil edildiğinde emanet hesabına alına
rak % 70 i işi takip ve intaceden avukatlara, % 
otuzu hukuk müşaviri ve muavinine ve merkez 
avukatları ile Hukuk Müşavirliği mensuplarına 
verilir. 

İstanbul'da görülen bu işlere ait vekâlet 
ücretlerinin % otuzundan dâva ve icra işlerini 
fiilen takibeden avukatlar hariç olmak üzere 
muhakemat müdürü ve muavini ile diğer müşa
vir avukatlar ve Başmüdürlük Muhakemat ser
visi mensupları da istifade ederler. 

Hariçten avukatlara tevdi edilecek dâva ve 
icra takiplerinde işin mahiyetine göre verilecek 
ücret miktarı ve tediye şekli ve yukardaki 
madde uyarınca emanet hesabına alınacak üc
retlerin ne suretle tevzi edileceği bir talimatna
me ile tesbit olunur. 

MADDE 14. — Bir mukavele mevcut olsun 
olmasın, Umum Müdürlük ile diğer devlet da
ireleri, müessese ve teşekküller veya hakiki ve 
hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza 
mercilerine, hakeme ve icraya intikal etmemiş 
bulunan hukuki ihtilâfların sulh yoliyle hal-
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Kadrolarında tahsildar bulunmayan yerler
de, veznelere yaptırılacak bu nevi paralar da 
yukarıki fıkrada yazılı nispetler üzerinden ai
data tâbi tutularak o idare memurlarına tevzi 
edebilir. Bu aidatın ne suretle tevzi ve taksim 
edileceği bir talimatname ile tesbit olunur. 

Zeytin, incir, fındık ve narenciye mahsulleri 
satış bedelleri ve işletmeler ile icra dairelerin
den yapılacak tahsilat için aidat verilmez. 

MADDE 12. — Maliye Encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Umum Müdürlük teşkilâtın
da çalışan bilûmum maaşlı avukatlarla maktu 
ücretli daimî avukatlar tarafından takibolunup 
da lehte neticelenen dâva ve icra işlerinden do
layı hüküm ve takdir olunacak vekâlet ücreti, 
tahsil edildiğinde emanet hesabına alınarak % 
70 i işi takip ve intaceden avukatlara, % 30 u 
hukuk müşaviri ve muavinine ve merkez avu
katları ile hukuk müşavirliği mensuplarına ve
rilir. 

İstanbul'da görülen bu işlere ait vekâlet üc
retlerinin % 30 undan dâva ve icra işlerini fii
len takibeden avukatlar hariç olmak üzere Mu-
hakemat Müdürü ve muavini ile diğer müşavir 
avukatlar ve Başmüdürlük Muhakemat servisi 
mensupları da istifade ederler. 

Hariçten avukatlara tevdi edilecek dâva ve 
icra takiplerinde işin mahiyetine göre verile
cek ücret miktarı ve tediye şekli ve emanet he
sabına alınacak ücretlerin ne suretle tevzi edile
ceği bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 14. — Bir mukavele mevcudolsun 
olmasın, umum müdürlük ile diğer Devlet dai
releri, müessese ve teşekküller veya hakiki ve 
hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza 
mercilerine, hakeme ve icraya intikal etmemiş 
bulunan hukuki ihtilâfların sulh yoliyle hallin-
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hallinde, anlaşma veya mukavelelerin değişti
rilmesinde veya bozulmasında, maddi veya hu
kuki sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli 
merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte-
fayda umulmıyan dâva ve icra takiplerinden 
vazgeçilmesinde veya bunların sulh yoliyle hal
linde menfaat görüldüğü takdirde bin liraya 
kadar (bin lira dâhil) bir hakkın tanınmasını 
veya menfaatin terkini tazammun eden anlaş
malar veya mukavele tadilleri yapmaya Umum 
Müdürlük salahiyetlidir. Bin liraya kadar (bin 
lira dâhil) bir hakkın tanınmasını veya menfa
atin terkini tazammun eden anlaşmalar veya 
mukavele tadilleri Başvekilin muvafakati ile ve 
bu miktarı aşan anlaşmalar ve mukavele tadil
leri de Devlet Şûrasının muvafıkı mütalâasına 
istinaden Umum Müdürlükçe yapılır. 

Devlet Şûrasının mütalâasına muhalif olarak 
anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapılabilme
si icra Vekilleri Heyetinden karar alınmasına 
bağlıdır. 

Miktar ve kıymeti bin liraya kadar (bin lira 
dâhil) dâvalarla değeri belli olmıyan ve sulh mah
kemelerinde görülen dâvalarda, karşı tarafa ye
min vermeye ve idareye teklif edilen yemini ka
bul veya karşı tarafa reddetmeye dâvanın yürü
mekte bulunduğu mahallin vakıflar müdür veya 
memuru salahiyetlidir. Bu miktarı geçen dâva
larda yemin teklif veya kabul veya reddedilmesi 
umum müdürlüğün iznine bağlıdır. 

Umum Müdürlüğe karşı teklif edilen yeminin 
kabulü halinde yemin, merkezde umum müdü
rün salâhiyet vereceği daire âmiri tarafından 
•da olunabiilr. 

MADDE 15. — Bu kanunun tatbik sureti ve 
memurların vazife ve salâhiyetleri bir nizamname 
ile tâyin olunur. 

Mal. E. 

li de, anlaşma veya mukavelelerin değiştirilme
sinde veya bozulmasında, maddi veya hukuki 
sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli merci 
ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda 
umulmıyan dâva ve icra takiplerinden vazgeçil
mesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde 
menfaat görüldüğü takdirde bin liraya kadar 
(bin lira dahi) bir hakkın tanınmasını veya 
menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapmaya umum Mü
dürlük salahiyetlidir. On bin liraya kadar (on 
bin lira dâhil) bir hakkın tanınmasını, veya 
menfaatin terkini taazmmun eden anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri Başvekilin muvafakati 
ile ve bu miktarı aşan anlaşmalar ve mukave
le tadilleri de Devlet Şûrasının muvafık müta
lâasına istinaden Umum Müdürlükçe yapılır. 

Devlet Şûrasının mütalâasına muhalif ola
rak anlaşmalar veya mukavele tadilleri yapı
labilmesi, îcra Vekilleri Heyetinden karar alın
masına bağlıdır. 

Miktar ve kıymeti bin liraya kadar (bin 
lira dâhil) dâvalarla değeri belli olmıyan ve 
sulh mahkemelerinde görülen dâvalarda, karşı 
tarafa yemin vermiye ve idareye teklif edilen 
yemini kabul veya karşı tarafa reddetmeye dâ
vanın yürümekte bulunduğu mahallin vakıflar 
müdür veya mumuru salahiyetlidir. Bu mik
tarı geçen dâvalarda yemin teklif veya ka
bul veya reddedilmesi Umum Müdürlüğün iz
nine bağlıdır. 

Umum Müdürlüğe kasrı teklif edilen ye
minin kabulü halinde yemin, merkezde Umum 
Müdürün* salâhiyet vereceği daire amiri tara
fından eda olunabilir. 

MADDE 15. — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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de, anlaşma veya mukavelelerin değiştirilmesin
de veya bozulmasında, maddî veya hukuki se
beplerle takibinde veya yüksek dereceli merci 
ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda 
umulmıyan dâva ve icra takiplerinden vazgeçil
mesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde 
menfaat görüldüğü takdirde bin liraya kadar 
(bin lira dâhil) tvir hakkın tanınmasını veya 
menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar 
veya mukavele tadilleri yapmaya Umum Müdür
lük salahiyetlidir. On Mn liraya kadar (on bin 
lira dâhil) bir hakkın tanınmasını veya menfa
atin terkini tazammun eden anlaşmalar veya 
mukavele tadilleri Başvekilin muvafakatiyle ve 
bu miktarı aşan anlaşmalar ve mukavele tadil
leri de Devlet Şûrasının muvafık mütalâasına 
istinaden Umum Müdürlükçe yapılır. 

Miktar ve kıymeti bin liraya, kadar (bin li
ra dâhil) dâvalarla değeri belli olmıyan ve sulh 
mahkemelerinde görülen dâvalarda, karşı tara
fa yemin vermeye ve idareye teklif edilen ye
mini kabul veya karşı tarafa reddetmeye dâva
nın yürümekte bulunduğu mahallin en büyük 
vakıflar memuru salahiyetlidir. Bu miktarı ge
cen dâvalarda yemin teklif veya kabul veya 
reddedilmesi Umum Müdürlüğün iznine bağlı
dır. 

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

MADDE 16. — Merkez ve vilâyetlerde bu
lunan vakfa ait mesken vasfını haiz gayrimen-
kullerden bir kısmı Başvekâletin tensibiyle ida
re memurlarının ikametlerine tahsis edilebilir. 

4626 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkraları ile 6126 sayılı Kanun (hükümleri 
bu gayrimenkuller hakkında da tatbik olunur. 

Bu tahsislerin kimlere ve ne suretle yapıla
cağı bir talimatname ile tâyin edilir. 
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MADDE 16. — 17 Haziran 1938 tarih ve 3461 
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki Kanun, 13 Mayıs 1940 tarih ve 3821 sa
yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair Ka
nun, 1 Kânunuevvel 1941 tarih ve 4136 sayılı 
Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı Kanuna ek kanun, 18 Haziran 1947 
tarih ve 5114 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı (1 ve 2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun, 8 Ağustos 1951 tarih ve 5832 sayılı Vakıf
lar Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sa
yılı Kanuna ek kanun, 18 Mayıs 1928 tarihli ve 
1263 sayılı Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince is
tihdam edilecek avukatlar hakkında Kanun, 14 
Haziran 1935 tarih ve 2789 sayılı Evkaf Umum 
Müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlara dair 
olan 1263 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine ek 
kanun, 30 Haziran 1948 tarihli ve 5233 numa
ralı Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edi
lecek avukatlar hakkındaki 1263 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun, 
memurin ve hademei evkaf maaşat ve vezaifinin 
zamaimi hakkındaki 25 Aralık 1335 tarihli Ka
rarnamenin hayrat hademesine ait hükümleri ile 
3017 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin vakıfla
ra mütaallik hükmü kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanun meri
yete girdiği tarihte Umum Müdürlük teşkilâtın
da çalışmakta olan hukuk müşavir ve muavini, 
muhakemat şefi ve bilûmum avukatlardan bu ka
nunla alınan ve istisnai olarak tanınan kadrolara 
tâyin edilecekler 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi hükmünden istifade ederler. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Umum Müdür
lük memurlarından bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni se
beplerle vazifesi başında bulunmıyanlarm, Umum 
Müdürlük teşkilâtında aylıklı bir vazifeye tâyin 
leri halinde işe başlama kaydı aranmaksızın ay
lıkla^ verilir, 

Mal E. 

MADDE 16. — Hükümetin on altıncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiş
ti*. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
muvakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 17. — Hükümetin 16 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

r 
Lı. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanuna bağ
lı kadro cetvellerinde ihtisas mevkii olarak gös
terilmiş olup Y. mimar, Y. mühendis, mimar ve
ya mühendis istihdamını icabettiren memuri
yetlere iki sene zarfında daha aşağı derecelerden 
memur tâyini caizdir. Bu suretle tâyin edilenle
re, 3656 sayılı Kanuna göre alabilecekleri maaş 
ile bulundukları kadronun maaşı arasındaki fark
lar müktesep hak teşM etmemek üzere ücret ola
rak verilir. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
iki ay sonra meriyete girer. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

23 . VIII . 1955 
Devlet Vekili 

Başvekil Yardımcısı 
F. Köprülü 
Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Pdlatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekâleti 
H. Erkmen 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
2tf, Çavu§oğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Mal. "& 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. — Hükümetin on yedinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin on sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 
(4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1956 
bütçe yılı içinde kullanılamaz. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Vakıflar Umum 
Müdürlüğü 1956 yılı büt<;esinde yeniden açılan 
(5) sayılı cetvelde yazılı tertiplere (12 400) li
ra fevkalâde tahsisat verilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihini ta
kiben üçüncü ayın başından itibaren mer'idk. 

MADDE 19. — Hükümetin 18 nci maddesi 
19 ncu madde olarak avnen kabul edilmiştir. 
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Hükünietin teklifine bağlt cetveller 

GETVEL [1] 

Memuriyetin nev'i Âded Maaş I D. Memuriyetin nev*i 

MERKEZ 

Umum müdür 
» » muavini 
» Müdürlük mütehassıs 

müşaviri 
Umum Müdürlük müşaviri 

125 
100 

100 
90 

2 
3 
8 

11 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
8 

11 
12 

Beis 
Âza 
Şef 
Memur 

Reis 
Müfettiş 

İdare Meclisi 

• 

Teftiş Heyeti 

» muavini 
Büro şefi 
Memur 

» 

i 125 
3 100 
1 50 
1 30 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
60 
50 
35 
50 
30 
25 

Not : Myfettiglerden ikisi Y. mimar veya Y. 
mühendis olabilir. 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk müşaviri 
4 Müşavir avukat (Aynı zamanda 

hukuk müşavir muavinliğim 
yapar.) 

5 Avukat 
6 :» 
8 Büro şefi 

10 Tetkik memuru 
12 Memur 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

3 Reis (Y. Mimar veya Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 

3 Mütehassıs müşavir (Y. Mi 
mar, ihtisas mevkii) 

1 100 

90 
80 
70 
50 
35 
25 

1 100 

Âded Mâag 

8 Büro şefi 
10 Memur 
10 Mutemet ve ambar memuru 
11 Memur 
12 » 

Âbidel&r Şubesi 

4 Basmimar (Şube müdürlüğü 
vazifesini yapar, ihtisas mev
kii) 

4 Restorasyon mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 

4 Rolöve mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 

5 Y. Mimar (ihtisas mevkii) 
6 Y. Mimar ( » » . ) 

10 Memur 

Yapı İşleri Şubesi 

4 Başmühendis veya basmimar 
(şube müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 

4 Tesisat mütesassısı (Y. Mü
hendis ihtisas mevkii) 

4 Betonarme mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya mühendis (ih
tisas mevkii) 

6 Mühendis veya mimar (ihtisas 
mevkii) 

8 Başressam 
9 Ressam 

Hayır İşleri, Muamelât ve 
Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 

4 'Müdür 
6 Müdür muavini 

8 
10 
11 
12 

Hayır İşleri ve Muamelât Bürosu 

1 100 
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Şef 
Memur 

*50 
35 
35 
30 
25 

90 

90 

90 
80 
70 
35 

90 

90 

90 

80 

70 
50 
40 

90 
70 

50 
35 
30 
25 
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8 
10 
31] 
12 

4 
6 
5 
8 
8 

10 
11 
12 

4 

6 

7 
8 
7 

10 
11 
12 

6 
8 

12 

4 
6 

8 
10 
11 
12 

Memuriyetin nev*i Ac 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

Şef 
Memur 

» 

Emlâk Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Ziraat fen mütehassısı 
Şef 
Kadastro fen memuru 
Memur 

» 
» 

— Ai 

ed Maaş 

1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Vakıflar Arşivi ve Neşriyat Müdürlüğü 

Müdür 

Vakıf Arşiv Bürosu 

Vakıf kayıtlar mütahassısı (İh
tisas mevkii) 

» » •» » 
> » » » 

Mütercim 
Memur 

» 
» 

Neşriyat Bürosu 

Başraportör 
Raportör 
Kütüphane ve galeri memuru 

Muhasebe Müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Bütçe ve Kesinhesap Bürosu 

Büro şefi 
Memur 

» 
» "' "".".•• 7 ' 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
L 
2 
1 

50 
35 
W 
25 

90 
70 
80 
50 
50 
35 
30 
25 

90 

70 
60 
50 
60 
35 
30 
25 

70 
50 
25 

90 
70 

50 
35 
30 
25 

ı — 
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8 
10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

7 -
9 
9 

12 

6 
8 

9 
10 
11 
12 

9 
10 
12 

9 
10 
12 

4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Takip ve Tetkik Bürosu 

Şef 
Memur 

» 
» 

Gelir Bürosu 

Şef 
Memur 

» 
» 

Merkez Muhasipliği 

-Mesul muhasip 
Veznedar 
Kefalet memuru 
Memur 

Aded 1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

ZatişleÜ, Evrak ve Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Doktor 

Zatişleri Bürosu 

Şef 
Sicil tetkik memuru 
Memur 

» 

Evrak ve Dosya Bürosu 

Şef 
Memur 

» 

Levazım Bürosu 

Ayniyat muhasibi 
Mutemet ve levazım memuru 
Memur 

Gureba Hastanesi 

Birinci sınıf mütehassıs 
» » » 

İkinci » » 
Üçüncü » » 

1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
4 

1 
1 
1 

4 
4 
4 
5 

[aaş 

50 
35 
30 
25 

40 
35 
30 
25 

60 
40 
40 
25 

70 
50 

40 
35 
30 
25 

40 
35 
25 

40 
35 
25 

90 
80 
70 
60 
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6 
8 
8 
9 

11 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
9 

10 
11 
12 
12 
12 
12 

Başhekim muavini 
Diş Tabibi 
Mütehassıs muavini 

» » 
Asistan 
Başeczaeı 
Eczacı * 

» 
Başhemşire 

» muavini 
Hemşire 

» 
» 
» 

İdare Müdürü 
Şef 
Ayniyat muhasibi ve depo memuru 
Makinist ve etüv memuru 
taşe ve anbar memuru 
Memur 
Kütüphane memuru 
Hasta kabul dairesi memuru 

1 
1 
5 
5 

25 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
8 
8 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
50 
50 
40 
30 
60 
50 
40 
60 
40 
40 
35 
30 
25 
60 
40 
35 
30 
25 
25 
25 

(Karantina memuru) 1 25 
12 Müracaat memuru 1 25 
11 Mubayaa memuru 1 30 

Bu mütehassıslardan birisi baştabiplik va-
'zifesini görür. Bu kadrolar, bevliye, asabiye, 
dahiliye, cerrahi, göz, cilt, kulak, çocuk, bak
teriyoloji ve intaniye, röntgen, hayatî kimya, 
fizikoterapi, anotomi, pataloji, nisaiye ve anes
tezi servislerine aidolup dahiliye ve cerrahi ser
vislerine ikişer, diğer servislere birden fazla 
mütehassıs tâyin edilemiyeeeği gibi, bunların 
çalışacakları servisin mütehassısı olmaları da 
şarttır. 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

4 Başmüdür (İstanbul) 1 90 ^ 
6 Başmüdür muavini (İstanbul 1 70 
4 Muhakemat Müdürü (Avukat, 

İstanbul) 1 90 j 
6 Muhakemat müdür muavini 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

(Avukat, istanbul) 1 70 
4 » 2 90 
5 » 3 80 
6 » 3 70 
7 » 3 60 
8 » 3 50 

- 3 Mütahassıs başmimar (ihtisas 
mevkii, İstanbul) 1 100 

4 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis (ihtisas mevkii) 2 90 

5 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis (ihtisas mevkii) 3 80 

6 Yüksek mimar veya yüksek 

5 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
7 

10 
12 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 

mühendis (ihtisas mevkii) 
Mmtaka veya vilâyet müdürü 
Mmtaka veya vilâyet müdürü 
Mmtaka veya vilâyet müdürü 
Şube müdürü (İstanbul) 

» » » 
» » muavini (İstanbul) 

Şef 
» 

Muhasebeci 
» 
» 

Vilâyet veya kaza memuru 
» » » » 
» » » » 

Kontrolör 
» 
» 

Veznedar 
» muavini 

Veznedar 
» 

Doktor (İstanbul) 
Mutemet 
Ambar memuru 
Fen memuru 

» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

o 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
7 
20 
1 
3 
4 
8 
14 
19 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
18 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
35 
32 
27 
32 

70 
80 
70 
60 
70 
60 
50 
50 
40 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
60 
35 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
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CETVEL [2] 

Memuriyetin unvanı 

Gureba Hastanesi başhekimi 

Aded Ücret 

1 400 

Maliye Encümeninin tâdiline bağU cetveller 

Hükümetin (1) ve (2) numaralı cetvelleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Sütçe Encümeninin tâdiline bağU cetveller 

CETVEL [1] 

D. 

2 
3 
3 

3 

4 
'5 
6 
7 
8 

10 
8 

11 
12 

3 
4 

Memuriyetin nevi 

MERKEZ 
Umum müdür 
Umum müdür muavini" 
Umum Müdürlük mütehassıs 
müşaviri (Ekonomi) 
Umum Müdürlük mütehassıs 
müşaviri (Teknik) 

Tefti§ Heyeti 

Reis 
Müfettiş 

» 
» 
» 
> muavini 

Büro şefi 
Memur 

» 

Aded 

1 
1 

1 

1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Not: Müfettişlerden ikisi Y. Mimar 
Y. Mühendis olabilir. 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
Müşavir avukat (Aynı zaman
da hukuk müşavir muavinliği
ni yapar.) 

1 

1 

Maaş 

125 
100 

100 

100 

90 
80 
70 
60 
50 
35 
50 
30 
25 

veya 

100 

90 

D. 

5 
<6 
8 

10 
12 

3 

3 

8 
10 
10 
11 
12 

4 

4 

4 

5 
6 

10 

Memuriyetin nev'i 

Avukat 
» 

Büro şefi 
Tetkik memuru 
Memur 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

Beis (Y. Mimar veya Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 
Mütehassıs müşavir (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 
Büro şefi 
Memur 
Mutemet ve ambar memuru 
Memur 

•» 
_ 

Âbideler Şubesi 

Başmimar (Şube müdürlüğü 
vazifesini yapar, ihtisas mev
kii) 
Bestorasyon mütehassısı (Y. 
mimar, ihtisas mevkii) 
Bölöve mütehassısı (Y. mi
mar, ihtisas mevkii) 
Y. mimar (İhtisas mevkii) 
Y. mimar (İhtisas mevkii) 
Memur 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 

Maaş 

80 
70 
50 
35 
25 

100 

100 
50 
35 
3,5 
30 
25 

~ 

90 

90 

9Q 
80 
70 
35 
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D. Memuriyetin nev'i 

— 26 
Aded Maaş 1 D. 

Yapı İşleri Şubesi 

Başmühendis veya başmimar 
(Şube müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 
Tesisat mütehassısı (Y. mü
hendis, ihtisas mevkii) 
Betonarme mütehassısı (Y. 
mühendis, ihtisas mevkii) 
Y. mimar veya mühendis (İhti
sas mevkii) 
Mühendis veya mimar (İhtisas 
mevkii) 
Başressam 
Ressam 

90 

90 

90 

80 

70 
50 
40 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 

4 
6 
6 

8 
10 
11 
12 

Müdür 
Müdür muavini 
Müdür muavini 

Hayır 

Şef 
Memur 

» 
» 

1 90 
1 70 
1 70 

1 50 
2 35 
2 - 30 
1 25 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

8 Şef 
10 Memur 
11 » 
12 » 

Gureba Hastanesi 

4 
5 
6 
7 
6 
8 

• , 8 

9 
11 

7 

Birinci sınıf mütehassıs 
» » » 

İkinci sınıf mütehassıs 
Üçüncü sınıf mütehassıs 
Başhekim muavini 
Diş tabibi 
Mütehassıs muavini 

» » 
Asistan 
Başeczacı 

4 
4 
4 
5 
1 
1 
5 
5 
25 
1 

50 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
60 
70 
50 
50 
40 
30 
60 

Memuriyetin nev'i 

8 Eczacı 
9 » 
7 

9 
10 
11 
12 
7 
9 
10 
11 
12 
12 
12 
12 

Başhemşire 
Başhemşire muavini 
Hemşire 

Aded 

2 
2 
1 
1 
4 
8 
8 

12 
1 
1 

ru 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Maaş 

50 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
60 
40 
35 
30 
25 
25 
25 

* 25 
25 
30 

İdare müdürü 
Şef 
Ayniyat muhasibi ve depo memuru 
Makinist ve etüv memuru 
İaşe ve anbar memuru 
Memur 
Kütüphane memuru 
Hasta kabul dairesi memuru 
(Karantina memuru) 

12 Müracaat memuru 
11 Mubayaa memuru 

Bu mütehassıslardan birisi başhekimlik va
zifesini görür. Bu kadrolar, bevliye, asabiye, 
dahiliye, cerrahi, göz, cilt, kulak, çocuk, bak
teriyoloji ve intaniye, röntgen, hayatî kimya, 
fizikoterapi, anotomi, pataloji, nisaiye ve anes
tezi servislerine aidolup dahiliye ve cerrahi ser
vislerine ikişer, diğer servislere birden fazla 
mütehassıs tâyin edilemiyecegi gibi, bunların 
çalışacakları servislerin mütehassısı olmaları da 
şarttır. 

Emlâk Müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Müdür muavini 
5 Ziraat mütehassısı 
8 Şef 
8 Kadastro fen memuru 

10 Memur 
11 » 
12 » 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

4 Müdür 1 90 

Arşiv Bürosu 

6 Vakıf kayıtlar mütehassısı 
(İhtisas mevkii) 1 70 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

90 
70 
80 
50 
50 
35 
30 
25 
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D. 

7 

8 

7 
10 
11 
12 

6 
8 

12 

4 
6 

8 
10 
11 
12 

8 
10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 

7 
9 
9 

12 

6 
8 

Memuriyetin nev'i A 

Vakıf kayıtlar mütehassısı 
(İhtisas mevkii) 
Vakıf kayıtlar mütehassısı 
(ihtisas mevkii) 
Mütercim 
Memur 

» 
» 

Neşriyat Bürosu 

Başraportör 
Raportör 
Kütüphane ve galeri memuru 

Muhasebe Müdürlüğü 

Müdür 
Müdürmuavini 

Bütçe ve Hesabtkatî Bürosu 

Büro şefi 
Memur 

» 
» 

Takip ve Tetkik Bürosu 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 

Varidat Bürosu 

Büro şefi 
Memur 

» 
» 

Merkez Muhasipliği 
Mesul muhasip 
Veznedar 
Kefalet memuru 
Memur 

ded 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Zatişleri, Levazım ve Evrak Müdürlüğü 
Müdür 
Doktor 

1 
1 

— *7 — 
Maaş 

60 

60 
60 
35 
30 
25 

70 
50 
25 

90 
70 

50 
35 
30 
25 

50 
35 
30 
25 

40 
35 
30 
25 

60 
40 
40 
25 

70 
50 

f(S. Sayı 

D. 

9 
10 
11 
12 

9 
10 
12 

9 
10 
12 

4 
6 
4 

6 

4 
5 
6 
7 
8 
3 

4 

5 

6 

5 
6 
7 
6 
7' 
8 
8 
9 

Memuriyetin nev'i A< 

Zatişleri Bürosu 

Büro şefi 
Sicil tetkik memmru 
Memur 

» 

Evrak ve Dosya Bürosu 

Büro şefi 
Memur 

» 

Livattm Bürosu 

Ayniyat muhasibi 
Mutemet ve levazım memuru 
Memur 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Başmüdür (İstanbul) 
Başmüdür Muavini (İstanbul) 
Muhakemat Müdürü (Avukat, 
İstanbul) 
Muhakemat Müdür Muavini 
(Avukat, İstanbul) 
Avukat 

» 
» 
» 
» 

Mütehassıs Başmimar (İhtisas 
mevkii, İstanbul) 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
(İhtisas mevkii) 
Mmtaka veya Vilâyet Müdürü 

» » » > 
> » » » 

Şube Müdürü (İstanbul) 
> » » 

Şube Müdür Muavini (İstanbul) 
Şef 

» 

U : 204) 

ied 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
4 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
2 
3 
S 
3 
3 

1 

2 

3 

2 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
7 

20 

Maag 

40 
35 
30 
25 

40 
35 
25 

40 
35 
25 

90 
70 

90 

70 
90 
80 
70 
60 
50 

100 

C3 

80 

70 
80 
70 
60 
70 

,60 
50 
50 
40 



D. Memuriyetin nev'i 
- , 2$ — 

Aded Maaş 1 D. 

7 
8 
9 
8 
9 

10 
8 
9 

10 
10 
11 

Muhasebeci 
> 
> 

Vilâyet veya 
» 7> 

* » 
Kontrolör 

» 
* 

Veznedar 

kaza memuru 
» » 
» » 

Veznedar muavini 

1 
3 
4 
8 

14 
19 
2 
2 
2 
2 
1 

60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
35 
30 

Memuriyetin nevi 

11 Veznedar 
12 » 
7 Doktor (istanbul) 

10 Mutemet 
12 Ambar memuru 
8 Fen memuru 
9 » » 

10 » » 
10 Memur 
11 » 
12 > 
13 » 

Aded Maaş 

12 
18 
1 
1 
4 
4 
2 
2 

35 
32 
27 
32 

30 
25 
60 
35 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
20 

CETVEL [2] 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

<3ureba Hastanesi Başhekimi 1 400 

D. 

CETVEL [3] 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Beis 
3 Aza 
8 Şef 

11 Memur 

îdare Meclisi 

1 125 
3 100 
1 50 
1 30 
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D. Memuriyetin nev'i 

— 29 — 
CETVEL [4] 

Aded Maaş D. 

Ttfti§ Heyeti 

12 Memur 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

12 Memur 
Âbideler Şubesi: 

6 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
10 Memur 

Yapı İşleri Şubesi : 
5 Y. Mimar veya mühendis (İhti

sas mevkii) 
6 Mühendis veya mimar (İhtisas 

25 

25 

70 
35 

80 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 İkinci sınıf mütehassıs 
7 Üçüncü > > 
8 Mütehassıs muavini 
9 > > 

11 Asistan 
9 Eczacı 

Hemşire 9 
10 
11 
12 

2 
3 
3 
3 

11 
1 
1 
2 
3 
6 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

70 
60 
50 
40 
30 
40 
40 
35 
30 
25 

mevkii) 
9 Ressam 

Hayır İşleri ve Mülhak Vak%flar 

Hayır İşleri Bürosu : 
10 Memur 
11 > 

Mülhak Vakıflar Bürosu: 
11 Memur 
12 > 

Guraba Hastanesi 

4 Birinci sınıf mütehassıs 
5 » * > 

1 
1 

Müdürlü^ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

70 
40 

ü 

35 
30 

30 
25 

90 
80 

8 

12 

5 

6 

10 
13 

Arşiv Bürosu : 
Raportör 

Muhasebe Müdürlüğü 

Varidat Bürosu : 
Memur 

Vilâyetler teşkilâtı 

Y. Mimar veya mühendis (İh
tisas mevkii) 
Y. Mimar veya mühendis (İh
tisas mevkii) 
Fen memuru 
Memur 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

50 

25 

80 

70 
35 
20 

CETVEL [5] 

P. M. Tahsisatın nev'i 

217 
318 

Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 

Lira 

2 400 
10 000 

Yekûn 12 400 

»w<\ 

( a Sayısı : 204) 



•• 

t 

I 



Öevre : X 0 0 0 
ÎStima: 2 S . S A Y I S I : İ£Q 

Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 10 ncu bendinin 

tadili hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2 /320) 

Yüksek Reisliğe 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin 10 ncu ben
dinin tadili hakkındaki teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını saygılarımla dilerim. 
Samsun Mebusu 

Ekrem Anıt 

ESBABI MUOÎ'BE 

Yüksek Meclisçe müzakere edilmekte olan Millî Korunma Kanunu memleketin iktisadi nizamın
da mühim, esaslar ve kuvvetli müeyyideler vazetmektedir. 

Ancak bu kanunun ciddiyetle tatbik edilebilmesi karakterli ve kifayetli bir teşkilâtın kurulması
na bağlıdır. 'Bu teşkilât ve murakabenin icap ve istilzam ettiği kifayet ve liyakatteki elemanların 
gerek Devlet ve gerekse serbest sektörden tedariki bunlara hiç olmazsa serbest hayatta kazanabi
lecekleri ücretin verilmesine vabestedir. 

•Bütün bir memleketin iktisadi hayatının nizam ve kontrol mesuliyetini tevdi edeceğimiz böyle 
bir teşkilâtın yukarda da belirtildiği veçhile lüzumlu kifayet ve liyakatte kurulabilmesi lüzum ve 
zaruretine kaani olarak ilişik tadil teklifini sunmuş bulunuyorum. 

Ticaret Encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 12 . VI . 1956 
Esas No. 2/320 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî Ko
runma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 ncı maddesinin 10 ncu bendinin tadili 
hakkındaki kanun teklifi Ticaret Vekâletinin 
mümessilinin iştirakiyle encümenimizde ince
lendi. 

Yüksek Meclisçe kabul buyurulan Millî Ko
runma Kanununun muaddel şekli meriyete gir

miştir. Bu kanunun kabulü ile istihdaf edilen 
gayelerin tahakkuku tatbikinde gösterilecek cid
diyet ve ehemmiyet ile mümkündür. 

Bu itibarla bu kanunun verdiği geniş salâhi
yetlerin kullanılmasında tavzif edilecek teşkilât 
mensuplarının işin icabettirdiği karakter, bilgi 
ve kifayette olmalarını temin edebilmek ve ge
rek devlet teşkilâtı içinden ve gerekse serbest 



hayattan lüzumlu elemanların alınabilmesini 
mümkün kılmak maksadiyle bu kanun hazır
lanmıştır. Ancak bir taraftan bu kanunun ver
diği geniş kadro salâhiyeti kullanılırken bu kad
rolara tâyin edilecek memurların ellerine tevdi 
edilecek salâhiyet ve mesuliyetin icabettirdiği 
seviyede olmaları hayati ehemmiyeti haiz bu
lunduğundan bunların tâyininde karakter, bil
gi, kuvvetli referans ve memuriyete giriş anın
da kendisinin ve yakınlarının mal beyanına tâ
bi tutulması ve memuriyeti terk anında malî ve 
iktisadi durumun aynı şekilde bir mal beyanı 
ile kontrol edilmesi zaruri görülmektedir. 

Diğer taraftan bu kanunun tatbikatında is
tihdam edilecek memurlara halen mer'i Millî 
Korunma Kanununun 64 ncü maddesiyle veri
len iki misli cezanın tezyidi de tavsiyeye şayan 
görülmüştür. 

Devlet dairesinde çalışan kifayetli ve ka
rakterli elemanların alınabilmesini temin mak
sadiyle 6 ncı maddenin diğer fıkraları bu me
murların müktesep hakları üzerinden derecele

rinin ilerlemesine ve tekaütlük haklarının 
mevcut mevzuata göre yürütülmesine imkân ver
diğinden ayrıca bu hususlara temasa, lüzum gö
rülmemiştir. 

Eneümenimizce aynen kabul olunan kanun 
teklifi, havalesi gereğince Bütçe Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile 
sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi B. E. M. M. 

Bursa Ordu 
H. Şaman M. Yazıcı 

Kâtip 
Konya Bursa Bursa 

M. Güzelkılınc B. C. Zağra M. Erdener 
Balıkesir Çoruh 
E. Güreli H. Çeltİkçioğlu 

İmzada bulunamadı 
Elâzığ Seyhan 

S. Ergene N. î . Tolon 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
H. Yüksel 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/320 
Karar No. .1.19 

20 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Samsun Mebusu Ekrem Ariıt'm, Millî Korun
ma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiştirilen 
6 ncı maddesinin 10 neu bendinin tadili hakkın
daki kanun teklifi Ticaret Encümeni mazbata-
siyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahibi, İktisat ve Ticaret Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanım teklifi; ahiren Meclisi Âlice kabul 
edilmiş bulunan Millî Korunma Kanununun 
memleketin iktisadi nizamında mühim ve kuv
vetli müeyyideler vaz'etmiş olması dolayısiyle 
bu kanunun lâyikiyle tatbikinin istilzam ettiği 
kifayet ve liyakatteki elemanların gerek Devlet 
ve gerekse serbest sektörden tedarikini ve bun
lara verilecek maaş ve ücretin 3656 ve 3659 sa
yılı kanunların şümulü dışında tutularak mük

tesep hak teşkil etmemek üzere İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit olunacak kadro maaş ve ücre
tiyle personel istihdamım mümkün kılmak mak
sadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifi bidayeten tetkik ve aynen kabul eden 
Ticaret Encümeni mazbatasında, tavzif edilecek 
teşkilât mensuplarının ellerine tevdi edilecek 
salâhiyet ve mesuliyetin icabettirdiği seviyede 
olmaları hayati ehemmiyeti haiz bulunduğundan 
bunların tâyininde karakter, bilgi, kuvvetli re
ferans ve memuriyete giriş anında kendisinin ve 
yakınlarının mal beyanına tâbi tutulması ve me
muriyeti terk anında malî ve iktisadi durumu
nun aynı şekilde bir mal beyanı ile kontrol edil
mesi ve mezkûr kanunun 64 ncü maddesiyle ve
rilen iki misli cezanın da tezyidi şayanı tavsiye 
görülmüştür. 
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Teklifin şevkini mucip sebepler üzerinde en
cümenimizde cereyan eden müzakerelerden ve 
Hükümet mümessillerinden alman mütemmim 
izahattan sonra maddelerin müzakeresine geçil
miş ve 4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulu
nan Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesi
nin I I nci bendine göre Hükümete verilen hiz
metlerden bir veya birkaçı ile meşgul olmak ve 
Millî Korunma Kanununda mevcut salâhiyetler
le teçhiz edilmek üzere lüzumu halinde yeni me
muriyetler ihdasına mütaallik salâhiyetin bu 
beride fıkra ilâvesiyle 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlardaki kayıtlar ve derece hadleriyle mukay
yet olmaksızın ücretli kadrolar ihdası suretiyle 
ve Emekli Sandığı ile de rabıtası olmak üzere 
kadro ihdası ve bu kadrolarda mukavele ile per
sonel istihdamı suretiyle mezkûr bendin tevsii 
kabul edilmiştir. 

Yine mezkûr kanunun 6 ncı maddesinin X 
ncu bendinin (a) fıkrasının tadili suretiyle Mil
lî Korunma Kanununa ait hizmeti kifayet ve di-
rayetiyle ifaya muktedir kimselerin, ihdas edi
lecek kadrolarda tavziflerini mümkün kılmak ve 
alacakları maaş ve ücretin birinci derece maaş 
veya ücreti geçmemek üzere 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlarla mukayyet olmaksızın, tâyin edile
cekleri kadro maaş ve ücret dereceleri de mük
tesep hak teşkil etmemek üzere istihdamları 
için hüküm tedvin edilmiştir, 

X ncu bendin (b) fıkrasının da değiştirilme
si suertiyle 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
bir vazifede bulunanlardan görülen lüzum üze
rine esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işler
de devamlı olarak istihdam edileceklere almak
ta oldukları maaş ve ücretin bir mislini geçme
mek üzere miktarı İktisat ve Ticaret Vekili ta
rafından tesbit edilecek tazminatın verilebilece
ği kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük maddeleri de şeklen değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu kanuna göre ihdas edilecçk kadrolarda is

tihdam edilecek personelin tâbi olacağı şerait ve 
evsafı hakkında Ticaret Encümeni mazbatasında 
belirtilen hususatm kanun metnine ithali lüzu
mu ileri sürylmüş ise de mezkûr encümenin gö
rüşüne iştirak edilerek bu hususun hükümetin 
nazarı dikkatine encümenimizin de temennisi 
olarak arz edilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

Millî Korunma Kanunu hükümlerinin lâyi-
kiyle tatbikini gerçekleştirecek olan bu kanun 
lâyihası, bir an evvel iktisabı kanuniyet edebil
mesini teminen, tercihan ve müstacelen görüşül
mesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunur. 
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4 — 
SAMSUN MEBUSU EKREM ANIT'IN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı 
maddesinin X ncu bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

X - a) Bu kanuna müsteniden vücuda ge
tirilen teşkilât ve müessese kadrolarında istih
dam edilenlere 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla 
mukayyet olmaksızın icra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunacak kadro maaş veya ücretleri hak
kı müktesep teşkil etmemek üzere aynen veri
lir. 

b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi bir 
vazifede bulunanlardan görülen lüzuma binaen 
esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde 
çalıştırılanlara almakta oldukları maaş veya üc
retin bir mislini geçmemek üzere, Millî Korun
ma tahsisatından tazminat verilir. 

Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından tesbit edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Millî Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla 
tadil edilmiş olan 6 ncı maddesinin ikinci ben
dine bir fıkra ilâvesiyle X ncu bendinin değişti

rilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
4648 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 6 ncı 
maddesinin II nci bendine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ayrıca görülecek lüzum üzerine bu gibi hiz
metler için 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu
kayyet olmaksızın kadro ihdası caizdir, iktisat 
ve Ticaret Vekâletince bu kadrolarda mukavele 
ile istihdam edileceklerin mukaveleleri icra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. 

« A - • 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi
nin X ncu bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

X - a) Bu kanuna müsteniden ihdas olu
nan teşkilât ve müessese kadrolarında istihdam 
edilenlere birinci derece maaş veya ücreti geç
memek üzere 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mu
kayyet olmaksızın tâyin edildikleri kadronun 
maaş veya ücret tutarı verilebilir. 

Bu suretle istihdam edilenlerin aldıkları ma
aş ve ücretler kendileri için müktesep bir hak 
teşkil etmez. 

b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi bir 
vazifede bulunanlardan görülen lüzum üzerine 
esas vazifesine ilâveten bu kanuna ait işlerde 
devamlı olarak çalıştırılanlara almakta olduk
ları maaş veya ücretin bir mislini geçmemek üze
re Millî Korunma tahsisatından tazminat veri
lir. 

Bu tazminatın miktarı İktisat ve Ticaret Ve
kili tarafından tesbit edilir. 

MADDE 3, — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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