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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZET/ 

Birinci oturum, 
Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'nun 

öldüğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi oku
narak iki dakika ayakta saygı duruşunda bulu
nuldu. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, Memur ve Hizmetlilere verilecek Fevkalâde 
zam hakkmlaki 4178 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan Kanun teklifinin gündeme alınması hak
kındaki önergesi okundu. Kanun teklifinin gö
rüşülmesinin Bütçe Komisyonunda bitirilmek 
üzere bulunduğu ve yakında gündeme alınaca
ğı bildirildi, 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 99 ncu maddesinin yorumlanması hak
kındaki önergesi, Geçici Komisyona verilli. 

Ekonomi Genel Meclisi Kanunu tasarısı Büt
çe Komisyonuna verildi. 

Dilekçe Kimisyonunca, Nazmi Sözer'e ait 
emeklilik muamelesinin maluliyet esası üzerin
den yapılması hakkında 26 . J\ . 1949 tarihinde 
verilip 25 Şubat 1949 tarihli Haftalık Karar 
Cetveli ile milletvekillerine tevzi edilen 1861 
sayılı Karara dair olan Anayasa Komisyonu ra
poru kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu, kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay 1948 yılı Kesinhesapları hakkında 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu, 
Devlet Kesinhesabma katılmak üzere, Hüküme
te) verildi. 

Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fab-
rikalarmca yapılmış olan harcamalara ait 1945 -
1946 takvim yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabının onanması hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22 
nci madlesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun, kabul edildi. 

New - York'ta Lake SuceessMe akit ve imza 
edilen Kadın Ticareti namiyle anılan cinai ti
carete karşı müessir bir himeyenin sağlanması 
maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerarası 
Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren men'ine 
dair imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşmenin 

tadili hakkındaki Protokolün onanmasına dair 
Kanun, kabul olundu. 

Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren 
men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmanın tadili 
hakkındaki Protokolün onanmasına dair Ka
nun, kabul edildi. 

iş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 4837 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun, kabul 
olundu. 

Devlet Memurlarının Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
( ı) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğü bölümlerinde 
değişiklik yapılması ve kadastro mahkemeleriy
le gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında
ki Kanun kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yarlım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
velinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanu
na bağlı cetvele kadro eklenmesi hakkındaki 
Kanun, kabul olundu. 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Hüküme
ti arasında akdedilen Veteriner Mukavelena
mesinin birinci maddesinin birinci fıkrasının 
değitşirilmesi hakkındaki Kanun kabul edildi. 

4181 sayılı Kanunla onanan New - York 
Protokolü ile hükümleri değişen Cenevre Anlaş
masında zikredilmiyen bâzı ilâçların milletler
arası kontrole tâbi tutulmasına dair Paris Pro
tokolünün onanması hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

iller Bankası Kanununun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Türkiye ile Suriye arasında buğday satışı 
hakkında teati olunan mektupların onanması 
hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmasına merbut mektuptaki listenin değiş
tirilmesi için yapılan Anlaşmanın onanması hak
kındaki Kanun, kabul edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun, kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle 
Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 
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sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâ
zı kadrolar eklenmesi hakkındaki Kanun, ka
bul edildi. 

Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 
hakkındaki Kanunun 3 ve 11 nei maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan Kanun, kabul olundu. 

iş kazalariyle Meslek hastalıkları ve Analık 
Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı madde
ler ekliyen Kanun, kabul olundu. 

Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair 4677 sa
yılı Kanuna ek Kanun, kabul edildi. 

4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna 
bâzı maddeleer ekliyen Kanun, kabul edildi. 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınması Prog
ramı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardım
ların Bütçe ve Hazine hesaplama intikal şekline 
dair olan Kanun, kabul olundu. 

Hazinece özel teşebbüslere kefalet edilmesi ve 

1950 0 : 1 
döviz taahhüdünde bulunulmasına dair Kanun, 
kabul edildi. 

Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve 
türbedarlıklarla birtakım unvanların meni ve 
ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum. 
Posta Kanunu tasarısının maddeleri görü

şüldü. 
2 . I I I . 1950 Perşembe günü saat 15 tc top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanv ekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

/ / . Öztarhan 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1. — 
Tasarı 

Gedikli Erbaş Kanunu tasarısı (1/732) 
Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çokluk hâsıl olmuştur, oturu
mu açıyorum. 

4. 

1. — Posta Kanunu tasarısı ve Adalet Komis
yonu mutalâasiyle İçişleri ve Ulaştırma Komis
yonları raporlar (1/165) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresne geçen 
Birleşimde başlanmış ve 67 nci maddeye kadar 
müzakere edilmişti. Bu tasarının müzakeresine 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

devam ediyoruz. 67 nci maddeyi okutuyorum: 

Bölüm : VII 
Son hükümler 

Kanunun uygulanma alam 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — I - Yabancı 
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memleketlerle olan genel ve özel sözleşme ve 
anlaşmalarda ve bunlarla ilgili kanun ve tüzük
lerde başka türlü gösterilmedikçe bu kanun hü
kümleri milletlerarasındaki posta işlerinde de 
uygulanır. 

II - Posta işlemlerine ait olup bu kanunda 
veya posta tüzükleriyle yönetmeliklerinde açık
lanmamış olan hususlarda milletlerarası sözleş
me ve anlaşmalar ve bunların tüzüklerinin hü
kümleri uygulanır. 

III - Bu kanun hükümlerinin uygulanışını ve 
emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarı
lır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 376 sayı

lı ve 26 Kasım 1339 tarihli Posta Kanunu ile bu
nun ekleri olan 723 sayılı 25 Ocak 1926, 899 sa
yılı 2 Haziran 1926, 1145 sayılı 23 Plaziran 1927, 
1172 sayılı 25 Haziran 1927, 1212 sayılı 5 Mart 
1928, 1320 sayılı 28 Mayıs 1928, 1404 sayılı 6 
Mart 1929, 2298 sayılı 11 Haziran 1933, 2501 sa
yılı 9 Haziran 1934, 2579 sayılı 5 Temmuz 1934, 
2721 sayılı 18 Mayıs 1935,, 3108 sayılı 1 Şubat 
1937, 4133 sayılı 1 Aralık 1941, 4646 sayılı 3 
Ağustos 1944, 4711 sayılı 8 Nisan 1945 ve 5008 
sayılı ve 17 Şubat 1947 tarihli kanunla», yürür
lükten kaldırılmıştır. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim bir ka
nunun tarih ve sayısı unutulmuş. Maddenin 
ikinci satırındaki «723 sayı 25 Ocak 1926,» dan 
sonra 841 sayılı 15 Mayıs 1926» şeklinde tarih 
ve numara ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiven yoktur. Komisyonun bu ilâvesiyle birlikte 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Olağanüstü hallerin 
süresince posta maddelerinden alınacak olan Sa
vunma Vergisi 19 ncu madde hükmüne girmez. 

BAŞKAN — Ma.dde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 67 nci maddenin 3 

ncü fıkrasında sözü geçen tüzükler çıkıncaya 
kadar mevcut posta tüzük ve yönetmeliklerinin 
bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri yürür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe girme 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu ka
nun hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun yürütülmesi 
YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun hüküm

lerini Adalet ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

2. — özel teşebbüs müstahdemleri hakkında 
Kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Ticaret Ko
misyonları mütalâaları ile Çalışma Komisyonu 
raporu ve bu kanun tasarısının tümünün Adalet 
Komisyonuna havale edilmesine dair adı geçen 
komisyon raporu (1/666) [1] 

BAŞKAN — öne aldığımız bu tasarı Çalış
ma Kornişonundan çıkmış yüksek heyetinize 
arzedilmişti. Ancak bu komisyon bu tasarıyı ha
zırlarken diğer komisyonlardan da mütalâala
rını sormuştur. 

Adalet Komisyonu, mütalâa vermekle işin 
halledilemiyeeeğini ileri sürmüştür. Keyfiyet 
Heyeti umumiyeyo arzedilmek üzere tehir 
edilmişti, buna ait Adalet Komisyonu raporu
nu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kamutayın 11 . I I . 1950 tarihli 44 ncü Bir

leşiminde komisyonumuzun mütalâasının alın
masına lüzum görülen ve Çalışma Komisyonu 
Başkanlığının 13 . I I . 1950 tarihli tezkeresine 
ekli olarak komisyonumuza havale buyurulan 
(özel teşebbüs müstahdemleri hakkındaki Ka
nun tasarısı) incelendi: 

[1] 155 e ek basmayaz% tutanağın sonundadır. 
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Bu tasarının vaz'eylediği hükümlerin halen 

mer'i olan diğer kanunlarımızla yakın ilgisi 
mevcut olduğu görülmüş ve esasen geniş ve 
müteferrik hükümleri ihtiva eden tasarının tet-
kikmda kendisinden agayrı daha birçok kanun
ların da gözden geçirilmesini gerektirdiği an
laşılmış olması itibariyle kısa zamanda mütalâa 
beyan etmenin gayrimümkün bulunduğu sonu
cuna varılarak etraflı çalışabilmek ve kabili tat
bik bir kanun haline getirebilmeyi temin bakı
mından tasarının tamamının komisyonumuza 
tevdii lâzımgeldiğinin Yüksek Kamutaya arzına 
oy birliğiyle karar verilmiştir. Gereğinin yapıl
ması için Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Konya Ankara 
H. Karagülle E. H. Ergun 

Kâtip 
Erzurum Balıkesir 

Ş. îbrahimhakkıoğlu O. N. Burcu 
Bursa Denizli Elâzığ 

A. Akgüç N. Küçüka F. Karakaya 
Erzincan İstanbul İzmir 
A. Fırat A. ödül E. Oran 

Kastamonu Manisa Rize 
Dr. F . Ecevit F . Uslu Dr. S. A. Dilenire 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, Çalışma Bakanlığınca Borçlar Kanununun 
istisnaî hükmünü ihtiva eden İş Kanununun 
yapılmasından sonra beden işçileri hakkında 13 
sene evvel hazırlanan 3008 sayılı İş Kanununa 
mütenazır bedenin üstünde fikren çalışanları da 
kapsıyan ve bu zümreye ait muhtevi olanlara dâ 
tatbiki lâzımgelen tasarı, Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanmış, Bakanlar Kurulunda, şüphesiz Ada
let Bakanının, da iştiraki ile görüştükten sonra 
Meclise sunulmuştur. Yüksek Meclis Başkanlık 
Divanı, her bakanlığın karşısında mütenazır 
bir komisyon olarak, ana ihtisas komisyonu ola
rak, İçtüzük ahkâmı ile kabul edilmiş olan Ça
lışma Komisyonunu ihtisas komisyonu olarak ka
bul etmiş ve ona havale etmiştir. İhtisas komis
yonları son tüzük tadili meselesinde nazarı dik
kati celbetmiş, fakat Yüksek Meclis bakanlıklara 
mütenazır birer ihtisas komisyonu olacağını, diğer 
komisyonların ilgisi varsa mütalâası sorulmak 
lâzımgeldiğini ve tüzük ahkâmını değiştirmeye 
mahal olmadığını ittifakla kabul etmişti. 

işte Divanın ihtisas komisyonu olarak tasa-

İ960 0 : 1 
ny ı vermiş olduğu Çalışma Komisyonu, Tüzüğün 
28 nci ve 35 ncî maddesi hükümlerine uyarak tet-
kika başlamış ve nihayet raporunu vermiş idi. 

1 Şubatta Yüksek Meclis üyelerine dağıtılan 
bu tasarı 11 Şubatta huzurunuza geldi. Ticaret 
Komisyonu, Millî Eğitim Komisyonu özel te
şebbüs yerlerindeki fikir işçilerini, daha doğ
rusu ticaret işlerini alâkalandırdığı için ve fikir 
âlemini alâkalandırdığı için komisyonlarına bir 
defa havalesini 28 nci maddedeki hükme daya
narak istedi. 

Bu meyanda Faik Yılmazipek arkadaşımız 
bir de Adalet Komisyonundan geçmesini ileri 
sürdü. Yüksek Meclis hakem olarak, 28 nci 
maddenin altıncı fıkrasının sarahatine uyarak, 
evet bu üç komisyona gitsin, fakat raporu yine, 
Tüzük ahkâmına tevfikan, Çalışma Komisyo
nunda hazırlanmak üzere bu komisyonların mü
talâaları alınsın dedi ve tasarının gündemde kal
masını da karara bağladı. 11 Şubatta verilen bu 
karara uyarak 13 Şubat Pazartesi günü komisyo-
nlumuz derhal yazmış olduğu müzekkere ile üç 
komisyonun bu husustaki mütalâalarını istedi: 36 
nci madde mucibince 10 gün zarfında cevap veril
mesi lâzımgelirken, verilmedi. Buna rağmen ko
misyonumuz on altı gün daha bekledi. Nihayet Ti
caret Komisyonu ve Millî Eğitim Komisyonu bi
zimle temasa geçti, toplanarak raporlarını hazırla
dılar, bize verdiler. Biz de Yüksek Kamutayın 
kararma uyarak bu raporlar üzerinde görüşmek 
üzere yenibaştan komisyonu topladık, tetkik et
tik, yeni bir tasarı halinde tadilleriyle beraber 
ve yeni gerekçesi île matbaaya verdik bu suretle 
yeniden hazırlanmış olarak yüksek huzurunuza 
geldi. 

Biz burada ihtisas komisyonu sıfatiyle Yük
sek Meclisin kararlarına uyarak bütün kanun 
hükümlerini ve tüzük hükümlerini tatbik etmek 
suretiyle elimizden gelen bütün mesaiyi yaptık. 
Ve kanunun hükümlerine uyduk. 

Şimdi Adalet Komisyonunun, bu tasarıdaki 
bâzı hükümlerin Borçlar Kanununun bâzı hü
kümlerine aykırı düştüğünden bahsetmesi, af bu
yursunlar ama, gerek Ticaret ve gerek Millî Eği
tim Komisyonunda da hukukçu arkadaşlar var
dır, bunlar da az çok bu işten anlarlar, böyle bir 
tearuz görseydiler hareketsiz kalmazdılar. Fakat, 
dün yüksek heyetinizin verdiği kararı bozacak 
hiçbir sebep yoktur. Eğer böyle birşeye tesadüf 
ederlerse kanunun maddeleri konuşulurken onu 
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ileri sürebilirlerdi. Böyİe bir noktai nazar yok
tur. Topyekûn tasarıyı Borçlar Kanunu hüküm
lerine aykırı diye komisyona istemek doğru de
ğildir. 

Arkadaşlar, bir kısım kanunlar, cemiyetin iç
timai nizamını temine, Borçlar Kanunu gi
bi kanunlar da muamelâtı, tanzime matuf
turlar. Zamanla tekâmül eden cemiyetimi
zin iktisadi durumu için İş Kanununu çı
karmış bulunuyoruz. Bir de Fikir işçileri 
için bir Kanun çıkardık. Borçlar Kanunu, hüküm
leriyle belki tearuz eder fakat, Anayasaya mu
haliftir, demek bilmem ne dereceye kadar doğru 
olur. Sayın Adalet Komisyonu bunu tetkik eder 
ve diğer kanunlara uymıyan hükümleri varsa mü
dahale edebilir. Fakat bizim bunu toptan istiyo
ruz demek, diğer komisyonların kanuni veçhesini 
saymamak olur. O halde bütün kanunları, askerî 
iktisadi ve çalışmaya ait bütün kanunları oraya 
vereceğiz. Çok kıymetli olan bu hukukçu meslek
taşlarımın bizden daha ziyade çalışarak bu tasa-
rınm bir an evvel ikmaliyle sosyal manzumede 
boş kalan bütün kuvvetiyle memlekette en ileri 
ham el eleri alan teknisiyen bilginlerin haklarının 
korunmasında daha ileri hamle alınması ve bizi 
takviye etmesi gerekirdi. Ben çok rica ederim, 
taleplerini geri alsınlar. Kararlarınıza uyarak 
Çalışma Komisyonunuz adım adım takibetmiş ve 
geceli gündüzlü çalışmak suretiyle huzurunuza 
bu tasarıyı getirmiştir. Kendileri, daha olgun 
kanun haline getirilmesine yardım etsinler. Ben 
bu talebin kabul edilmemesini, lüzumsuz yere bu 
kanun tasarısı akamete uğrıyacağı için yüksek 
heyetinizce bir karar alınmasını rica edeceğim. 

ADALET K. BAŞKANI HULKÎ KARA
GÜLLE (Konya) —• Yüksek Kamutay, tasarıyı 
Adalet Komisyonunun haberi yokken kendisine 
tevdi buyurmuştur. Adalet Komisyonunun şiarı 
odur ki, eline aldığı mevzularda Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ilmî, hukuki, içtimai vaka
rına! görüşüne lâjak bir eser olarak huzurunu
za arzetmektir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bütün komis
yonlar Öyle. 

ADALET K. BAŞKANI HULKİ KARA
GÜLLE (Devamla) —• Müsaade buyurun ben 
kendi komisyonumdan bahsediyorum. 

Bir devrede 63 Kanun tasarısının mesuliyeti
ni üzerinde taşıyan ve şerefini de muvazi ola
rak üzerinde taşıyan komisyona, sözcü arka-
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daşımm tarizkâr hareketlerine karşı onların 
imzalarının şerefli sahiplerini müdafaa etmek 
için onları tenzih etmek mecburiyeti karşısın
da görüyorum kendimi. Arkadaşlar, itimat edi
niz bu tasarıyı bu şekilde, çarpık hükümleriyle 
huzurunuza arz-etmekten hukuk namına tehaşi 
ederim. Komisyon, huzurunuza bu şekilde gel
memiştir. Çünkü öyle vaziyetler varki, eviniz
deki hizmetçiye bonservis veremediğinizden 
dolayı sizi cezai mesuliyetlere götüren hüküm
leri muhtevidir. Bu dünyanın her köşesinde 
olduğu gibi bizde de yeni bir şeydir. Gayet 
itina gösterilmesi gereken bir tasarıdır. Biz 
bunu bir külfet telâkki etmiyoruz. Fakat tev
di buyurduğunuz ağır yüklerin altındayız. Bü
yük Millet Meclisinin bize tevdi .ettiği işi, 
ehemmiyetiyle mütenasip olarak tetkik etmek 
ve ona lâyık bir şekil vererek huzurunuza ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetle dir 
ki, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bunun 
için tasarının eğer bizim komisyonumuzca mü
talâası arzu buyuruluyorsa, tam ve kâmil bir ka
nun haline gelmesi isteniyorsa gayet tabiidir ki, 
üzerinde durmak, düşünmek ve huzurunuza, 
lâyık bir halde arzetmek mecburiyetindeyiz. 
Deniyor ki, efendim sevkedileli 15 gün olmuş, 
buna bakmalı idi... Arkadaşlar, hizmet bizim 
için şereftir, fakat huzurunuzda sızlayarak aıv 
zediyorum, en güzide arkadaşları kurban vere
cek kadar mesai altında inliyen bir komisyona 
böyle düşnamı caiz caiz görmüyorum. Takdir 
sizindir. 

FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, özel teşebbüs müstahdemleri hakkındaki 
Sayın Çalışma Komisyonunun, yalnız komisyon 
olarak çalışıp getirdiği tasarının birçok hukuki 
ve cezai cihetleri olduğu için, bunun Adalet Ko 
misyonunca da incelenmesini Yüksek Meclisten 
rica etmiştim ve bu ricam kabul olunmuştu. Ada 
let Komisyonu kuş bakışı gözden geçirdiği ta
sarının fa'j. haliyle görüşülmesinin doğru olma 
dığı kararma varmıştır. Çalışma Komisyonu kus 
bakışı konuşulmasını istediği için tabii Adalet 
Komisyonu bunu yapamadı. Tasarıda şu madde
ler var: Bir avukat, kâtibine her hangi bir sebep 
dolayısiyle yol vermek isterse veya ondan şüphe
lenirse 3 ay evvel haber vermek şartiyle avukat 
kâtibine yol verecektir. Fakat haber verdiği an
dan itibaren de yeni iş araması için kâtibe günde 
iki saat müsaade edecektir. Avukat diyor ki, ha-
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yır efendim, ben kâtibimden şüphelendim ayda 
beş yüzer liradan 3 aylığının tutarı olan 1500 
lirayı peşin vereceğim ve kâtibimi çıkaracağım 
Bu tasarı hükümlerine göre bunu diyemiyecektir 
dediği takdirde kâtip mahkemeye müracaat ede 
eek ve hâkim de o müessesenin vüsatine ve işinin 
ehemmiyetine göre ayrıca tazminat hükmedecek
tir. Bu, görülmüş bir şey midir? Zorla adam çalış 
tırılır mı? 

Sonra, metre ile, parça ile iş yapan işçiler 
vardır. Bunlardan birine mukavele hükümlerine 
aykırı olarak eksik iş verilirse bu sefer işçi nok
san Verilen işden mütevellit hakkını anyacaktır 
Kabul buna bir şey diyemem. Çünkü ortada bir 
mukavele vardır, fakat işçi 20 metre taahhüt et
miş, dalga geçmiş ve bunu temin edememiş. Bu 
ihmalinden dolayı işçi bir zarar ödemiyor. Bu 
müessesenin kâtip ve muhasebecisi için de böy
ledir. Bunlardan birisi müessesenin sırrını dı
şarı vermiştir. Bu takdirde bunlar aleyhine dâ
va açacaksın, farzediniz ki, 10 000 lira tazminat 
hükmü aldınız, kimden tahsil edeceksiniz? Böy
le tek taraflı bir şey ölür mu? Adalet Komisyo

nunun bu hususları incelemesi zarureti vardır. 
Biz Sanayi Kanunu için 10 seneden fazladır ça
lışıyoruz çıkaramadık. Geçenlerde Hükümet da
ha iyi bir tasarı getirmek üzere eski tasarıyı geri 

Jstedi ve aldı. 
Çalışma Komisyonu lütfetsinler, Adalet Ko

misyonu lâzımgelen incelemesini yapsın. Geçen
lerde Çalışma Bakanına İstanbul' da yapılan bir 
kumaşı gösterdim. Bir işçinin lâubaliliği yüzün
den veya dikkatsizliği yüzünden 5 000 lira etmesi 
lâzımgelen bir kumaş 3 000 liraya dahi satıla
mamıştır, talip çıkmamıştır. 'Bunda iş verenin 
kabahati nedir? Bu tasarıda şu esası da kabul 
etmek lâzımdır; işçinin verdiği zarar, mahkemece 
karar altına alındığı takdirde bu zararı İşçi Si
gortaları ödesin. Böyle yalnız iş verenlere ceza 
verilsin, öbür taraftan işçinin yaptığı zarar ya
nma kâr kalsın. Böyle kanun olur mu arkadaşlar? 
Memleket hayrına ve menfaatine birçok kanan
lar çıkaran ve kararlar alan 8 nci Büyük Millet 
Meclisi, böyle eksik bir kanunu çıkarmamasını 
rica ediyorum. Çok istirham ederim, tasarı Ada 
let Komisyonuna gitsin, ne mahzur var? Orada 
inceden inceye tetkik edilsin ve böyle buraya gel
sin. Ricam budur. 

HULÛSÎ ORAL (Deznizli) — Sayın Adalet 
Komisyonu Başkanı Hulki Karagülle arkadaşı-
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mızm yüksek bilgilerine sizin kadar kendisine 
ben de hürmetkarım. Fakat çarpık hüküm tâ
birlerine, maalesef iştirak etmedim. Çünkü bu 
tasarıyı Bakanlıkların hukuk müşavirleri gör
müştür. Bakanlar Kurulundan geçtikten ve 
Komisyon arkadaşlarımız da gördükten son
ra tavsif edilen şekilde bir hüküm çıkmaz. 

Burada çarpık birtakım arkadaşımız yoktur, 
çarpık kanun çıkaracak, çarpık ruhlu insanlar 
yoktur. Onun için af buyursunlar, bu tâbiri bir 
sürcü lisan olarak kabul ediyorum. 

Müsaade buyursunlar da bu cihetleri Yüksek 
Kamutay takdir etsin. 

içtüzük'ün 28 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sına göre arzttiğim gibi komisyonlar arasında 
mütalâa noktasından ihtilâf olursa Meclis hâ
kim olur. Yüksek Mclis; hakem olduğu 11 ta
rihli celsede bu üç komisyonun mütalâa verme
sini karara bağladı, yoksa ihtisas komisyonu 
Çalışma Komisyonu olmasın, Adalet Komisyonu 
olsun diye karar vermedi, bu karara biz ittiba 
ettik. 

Yüksek Kamutay'in bu kararının karşısında 
buraya geliyorlar, kanunun sakat çıkacağı mü
lâhazası ve fikrini dermeyan ediyorlar, fakat o 
hüküm ve mülâhazanın ne olduğu ortada yok
tur. 

Arkadaşlar; sizi temin ederim, çarpık bir şey 
yoktur, düpedüz, dop doğru bir hükümdür. Mil
letlerarası teşkilâtında, kabul edilmiş - Sayın Be
kir Balta 'nm dahi kabul ettiği - bir formasyon
dan geçmiş ve bu sınıf mensuplarına da bu hak
kın tanınması bu kamutayca kebul edilmiştir. 
Bu anlaşma Yüksek Meclisçe tasvip edilmiştir, 
fakat kanun gecikmiştir. Kanunun ruhu, doğ
rudan doğruya serbest hayatta çalışan, Devlet 
memurları gibi baremi olmıyan, emekliliği bu-
lunmıyan ve fakat beden işçileri gibi 3008 sayılı 
Kanun hükümlerine girmiyen gazeteci, müret-
tip, teknisiyen, banka memuru gibi bu memle
ketin hayatında, iktisadiyatında üzerine mühim 
vazife alan, rol alan arkadaşların sıhhati, bilgi
si, enerjisi ve verimini takviye etmek hak ve ve
cibelerini korumak üzere hazırlanmış, Borçlar 
Kanuniyle, îş Kanunu ile ana kanunlarla birer 
birer ölçülerek değiştirilmişti. Eğer bunu oku
muş olsalardı, bu şekilde mütalâa beyan etmez
lerdi. Noksanlarını Sayın Faik Yılmazipek sa
yarken kendi noktai nazarını söylemişti. İlerde 
gelirse cevabını alırlar. Yüksek Kamutay, mü-
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talâaiarmı beyan etmek üzere Adalet Komisyo
nuna vermişti. Nerede idi, Adalet Komisyonu 
ki, ken,di komisyonuna istemedi. 

BAŞKAN — tşin esası müzakere edilmemek
tedir. Sadece bir usul meselesi için müzakere 
açılmıştır. Yana ve karşıya iki hatip söz söyle
mişlerdir. Ben şimdi meseleyi hulâsa ediyorum, 
ondan sonra oyunuza arzedeceğim. 

Kamutay, 11 tarihli Birleşimde bu tasarıların 
Ticaret, Millî Eğitim ve Adalet Komisyonlarına 
gönderilmesi veya gönderilmemesi için bir karar 
almamıştır. Bunun üzerine Başkanlık Tüzük hük
müne göre mütalâa sorulsun demiş ve oturumun 
sonunda da iş gündemde kalmış ve tebliğ olun
muştur. Kamutayın gÖnderilsin veya gönderilme
sin şeklinde bir kararı yoktur. O günkü tebligata 
göre Adalet Komisyonunun, Millî Eğitim Ko
misyonunun, Ticaret Komisyonunun mütalâa
ları sorulmuş ve Ticaret ve Millî Eğitim Komis
yonları da mütalâalarını bildirmişlerdir. Adalet 
Komisyonuna gelince, o bunda, hukuki ve bir
birine zıt birçok hükümler müşahede etmiş ve 
komisyon heyetiyle birlikte, bunun heyeti umu-
miyesihi bize gönderin, biz bir defa müzakere 
edelim demiş ve raporunu da Heyeti Umumiyeye 
bu şekilde sunmuştur. Talebi budur. 

Yapılacak şey Yüksek Heyetinizin bir karar 
vermesidir. Rapor kabul edilirse Adalet Komis
yonuna gönderilir, kabul edilmezse müzakere
sine devam edeceğiz. 

HULÜSÎ ORAL (Denizli) — Usul hakkın
da. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden söyleyiniz, j 
(Reye, reye sesleri). | 
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Reisin söyle- I 

dikleri usule muvafık değildir de onu söyleyece- I 
ğim. I 

Arkadaşlarım; Sayın Başkan Kamutay huzu
runda şahsan her hangi bir komisyonla ihtilaflı 
olan birşeyin havalesi hükmünü veremez varsa 
Tüzükte yerini göstersin. Yüksek Başkanlık He
yeti Umumiyeye sormuştur, şu komisyonlara 
verilecektir, Heyeti Umumiye muvafakat etmiş
tir. Açın da zabıtta muvafık muvafık seslerini 
görün. Başkanlık Divanı, Meclis huzuruna ge
len bir şey üzerinde re'sen havaleleri kabul etme
miştir. Müsaade ederseniz İçtüzüğün 28 nci mad
desini okuyayım. Dinleyiniz, böyle birşey yok
tur. 

«Bir komisyon kendisine havale edilmiş tasa- I 
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1 rı veya teklif, yahut her hangi bîr mesele için, 

raporu sonra yine kendisince yazılmak üzere, 
daha önce bir başka komisyonun düşüncesini öğ
renmeyi gerekli görürse, tasarıyı veya teklifin 
o komisyona havale edilmesini istiyebilir.» 

Bu bîr. 
2 nci hüküm, «bunun gibi bir komisyon baş

ka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya 
teklif, yahut her hangi bir mesele için düşün
cesini bildirmek üzere, o tasarı veya teklifin ken
disine havale edilmesini istiyebilir. 

Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş 
iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine getirerek 
bunu ertesi oturumda Kamutaya bildirir. 

îki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, 
Başkanlıkça Kamutaya bildirilerek mesele görüş
me yolu ile çözülür. 

Düşüncesi sorulan komisyonun raporu, öte
kiler gibi basılır ve üyelere dağıtılır.» 

Şu halde geçen celsede Kamutayda münakaşa 
edilen noktainazar nadir? Zabıtlar gösterilsin Ka^ 
mutaym rızası nedir, anlaşılsın. Geçen celsede 
Kamutayda olan münakaşadan sonra tasarı, oraya 
havale edilmiştir, nasıl edilmiştir? Bu, Kamuta
yın hilâfına Başkanlık tarafmdn mı yapılmıştır. 
Böyle birşeyi Başkanlık re'sen halledebilir mi? 
Edemez. Geçenlerdeki hava, yüksek kararınız 

I budur. Ama demiyorum ki, Kamutay bununla 
mukayyettir. Yüksek reyiniz, hükümranlık 

i hakkını kullanan Meclis istediği gibi hareket ede
bilir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Rere, reye 
sesleri). 

BAŞKAN — Bir noktayı tasrih etmek mecbu
riyetindeyim. Ogünkü celseye Başkanlık yapan 
arkadaşımıza bu talepler vâki olmuş ve tatil za
manı gelmiş. Oturuma son verileceği bir sıraday-
mış önergeler verilmiş fakat bu önergeler reye 
konmamış. Arzetmek istediğim şey; Yüksek He
yetiniz tarafından bir karar verilmemiş olduğu 
hususudur. Sadece birkaç ses, kabul kabul de
miştir. Birkaç sesin kabul, kabul demesi, hiçbir 
zaman Yüksek Heyetinizin kabulüne iktiran et
tiği manasına gelmez. Bunu arzetmek istiyorum. 
Şimdi durum, Yüksek Heyetinizin karar vere
ceği bir dereceye gelmiştir. Adalet Komisyonu, 
bu tasarıyı tetkik edeceğim, ondan sonra Ka
mutaya getireceğim, diyor. Kabul ederseniz ta
sarıyı Adalet Komisyonuna göndereceğim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Adalet Ko
misyonu, mütalâa beyanı îçin mi alıyor, yoksa 
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tasarının metnini değiştirerek yeniden kaleme al
mak için mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HULKÎ 
KARAGÜLLE (Konya) — Reisin talebi değil, 
Komisyonun talebidir. Mazbatada niçin isten
diği yazılı, okundu; meseleyi kendisine verin in
celeyecek, diyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual sormak 
istiyorum, Adalet Komisyonundan. Kendilerine 
tevdi olunsun, kadük olur mu olmaz mı? Yetiş
tirebilecekler mi? 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Komis
yon bir tasarı için talepte bulunabilir. Tetkik 
eder, esbabı mucibe mazbatasını yazar veya bir 
mütalâa ile Başkanlığa tevdi edebilir. Binaen
aleyh talep yerindedir. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal; endişenizi berta
raf etmek için arzediyorum: Adalet Komisyonu 
bunu alacak, tetkik edecek ve yeni bir metin ha-
zırlıyarak huzurumuza getirecekti. Ozaman sî
zin Çalışma Komisyonu raporunun veya başka 
bir komisyon metninin esas ittihazını istiye bi
lirsiniz. 

Bu sebeple Adalet Komisyonu teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarıyı Adalet Komisyonuna 
veriyoruz. 

Açık oya konulan posta tasarısı için oy ver
meyen var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

3. — Erzincan'da yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 
ve Byındırlık ve Bütçe Komisyonları rporları 
(1/641) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Abdülhak Fırat. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 

arkadaşlar; Erzincan'da yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek olarak kurulan 
bu takma evlerin temlikini ve sahipleri tarafın
dan tasarrufunu sağlıyacak olan bu kanun tasa
rısını Meclîse getirdiğinden dolayı Şemsettin Gün-
altay Hükümetine huzurunuzda Erzincanlılar 
adına içten teşekkür etmeyi borç biliyorum. 

Bu kanun, kanaatimce, ev sahiplerine âzami 
huzur ve ferahlık bahşedecek bir kanundur. Bu 

[1] 186 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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evler hakkında bâzı arkadaşlar trafmdan bütçe 
müzakeresi esnasında, hangi kanaldan geldiğini 
ve hangi mesnetlere dayandığını anlıyamadığım 
bâzı isabetsiz iddia ve rivayetler bu kürsüden 
söylenmiştir. Evvelâ bu evlerin kötü ve pahalıya 
mal olduğu, bundan başka sahiplerinin bu evlere 
girmek istemedikleri, parasız ve bağış olarak 
talepte bulundukları ileri sürülmüştür. Bu zan 
ve rivayetlere top yekûn hayır dedikten sonra 
bildirdiğim bâzı hakikatleri duygu ve müşahede
lerime hattâ tetkiklerime dayanarak açıklamak 
isterim. 

Bu evlerin yapımı ve ahşap malzemesi fevka
lâde mükemmeldir. Bu evler, tektonik yer sar
sıntısına mâruz bir bölge olan Erzincan halkının 
can ve mal bakımından zelzeleye karşı varlığını 
garanti eden ve masun bulunduran bir inşaattır 
Bu kısma kimsenin dil uzatmaya hakkı yoktur. 

Kurbanları üstüne çökerek 14 bin nüfusun bîr 
anda canına kıyan, milyonlarca emvalin mahvü 
tebahine sebep olan zelzelenin acı ve mühlik felâ
ketlerinden mahfuz kalmak ne büyük bahtiyar
lıktır. 

Arkadaşlar; bilmiyerek, görmiyerek bu ha-
. kikatleri karartmak, kötülemek insafa sığar mı? 
Meşhur darbı meseledir: Rüzgâr mumu söndürür 
ama ocağı daha hızlı yakar ve zarar verir. Geçen 
1949 yılı Muhterem Hasan Saka Hükümeti Büt
çesi sırasında Hükümetin müşfik alâkasına karşı 
halkın şükran hislerini belirtirken Sadık Zade va-
purlariyle bizzarur yüksek navlunlarla Triyeste'-
den fob teslim olarak İskenderun'a naklettiri
len bu malzeme için navlun, avarya, sigorta, 
yükleme ve tahliye ve saire olarak ev başına 1600 
lira raddesinde yapılan yüksek sarfiyatın azaltıl* 
ması için bir çarei hasene bulunmasını bu kür
süden rica etmiş ve müşarünileyhten, sıra maliyet 
hesaplarına gelsin birşey düşünürüz gibi tatlı bir 
vaad almıştım. Tabiî esas yapıma taallûk ve te
kabül eden para borcuna kimsenin bir diyeceği 
yoktur. Fakat tütün takasına ait faiz, vapur 
navlunu, sigorta ve avarya, heyet masraflarına 
ne buyurulur? Şikâyet değil temennim olduğu 
işte budur. 

Ahiren almakta olduğum mektuplarda kışı bu 
evlerde îmrar edenler harareti dışın kaçırmıyan 
bu malzeme içinde kışın şiddetine rağmen sıcak 
bir hayat geçirmişlerdir, bu ne saadet? Bir kere 
bu evler bizim asla bulamıyacağımız budaksız fu-
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runlanmış, kurtlanıp çürümemek için mahlule 
batırılmış keresteden mamuldür. 

Temelleri betonarme, sağlamdır. İnsan, döşe
melerini sathi bakışta parke zanneder. 

Hariç kaplama üstüne rutubeti bırakmayacak 
ruberoit kaplanmış, üstüne kiremtli tel konarak 
çi'mentolu harçla sıvanmıştır; 

Beden ve iç kaplamalar arasında soğuk ve sı
cak nüfuz etmemesi ve odalardan şada aksetme
mesi için onar santim boşluk bırakılmış, bunun 
üstü tavanlar da dâhil olmak üzere, heraklit de
nilen levhalarla kaplanmış ve üstleri sıvanmıştır. 
Detajr malzemesi de pürüssüz ve mazbuttur. 

Arkadaşlar; hatırlarsınız ki, muhterem Ha
san Saka Hükümeti zamanında tanzim edilen 
5243 sayılı Kanunla yapılmasına karar verilen 
ve onun Muhterem Bayındırlık Bakanı Nihat 
Erîm arkadaşımız tarafından sürat ve ciddiyet
le takip ve tatbik edilen bu ihtiyaç şimdiki Bayın
dırlık Bakanımız değerli Şevket Adalan tara
fından intaç edilmiş ve yollarının tanzimine de 
başlanarak bugünkü medeni şeklini ve güzel 
manzarasını almış bulunmaktadır. 

Bundan dolayı Erzincanlıların minnet ve şük
ranlarını aynen sunmak vicdani vazifemdir. 

Binaenaleyh bu evlere sahiplerinin girmek 
istemedikleri ve parasız olarak bağış istedikleri 
tamamen yanlış ve hatalı bir rivayettir. 

Elimizdeki bu tasarıda Bayındırlık Komis
yonunun sarfettiği ve şahit olduğum emek ve 
mesaiyi şükranla anarım. Bu tasarının amelî 
tatbifkata mazhariyetini o sağlamıştır. Kıymetli 
Bütçe Komisyonumuz da incelemesini bihakkın 
yapmış, Hükümetimiz tarafından gümrüksüz 
(getirilip kurulan bu evlerin faizsiz 20 senelik 
müsavi. taksitlerini 30 seneye çıkarmış ve ilk 
taksit başlangıcını sahiplerinin tekellümünden 
sonra olan bir senelik mühleti üç yıla yükselt
mek suretiyle taksit müddetini 33 seneye iblâğ 
etmiştir. Bu hesaba nazaran, taksit miktarını 
büyük tiplerde 47 liradan 30 liraya küçüklerde 
27 liradan 17 liraya indirmek ve evlerin mali
yetini takriben üçte bire tenzil etmek gibi bü
yük bir semahat ve şefkat izhar etmiştir. Hayır-
hahane bu tenzilâta muvafakattan dolayı Sayın 
Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. 

Kaldı ki, bu evlerin pahalıya çıktığı iddiala
rı şundan neşet ediyor : 

1. Zelzeleyi mütaakıp halkın mal zayiatını 
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karşılamak üzere Refik Saydam tarafından ve
rilen emir üzerine ceman üç büçük milyon lira 
raddesinde hasar tes'bit edildiği halde İkinci 
Dünya Harbinin çıkması üzerine tazminine ma
lî imkân bulunamamıştır; 

2. Erzincan'da yaptırılacak evlere dair 
olan 5243 sayılı Kanunun Bayındırlık ve Bütçe 
Komisyonlarının karar raporlarında 5 - 6 odalı 
tipler kaldırılmak suretiyle binalar maliyetinin 
altı yedi bin lirayı geçmemesi derpiş edilmişken, 
bunun da yapılmaması sebep olmuştur. 

Şimdi, halkın bu maliyet yüksektir indiriniz 
temennisinde bulunması elbette bir suç ve bir 
günah teşkiline sebep olamaz. 

Binaenaleyh halk evleri istemiyorlar, para
sız bağış talebediyorlar gibi mugalâta ve dedi
koduları ortaya atıp haksız mütalâa ve müna
kaşa yolu açmak aşa soğuk su katmak gibi ya
kışıksız en az bir galâti rüyet olur. 

Bahusus bütçe müzakeresi sırasında karşı 
taraftan Mühendis Kemal Zeytinoğlu ve Ahmet 
Ali Çınar arkadaşlarım, inşaatı görmeksizin ile
ri sürdükleri maliyet ve sair mesnetsiz iddiala
ra Sayın Bayındırlık Bakanımız verdikleri ce
vapta geri kalan 70 ev de ikmal edildikten son
ra bu 670 takım eve ait maliyet fiyatlarını ye
niden bir revizyona tâbi tutulacaklarını sara
hatle açıklandığına nazaran bu maliyet işinin 
de imkân nispetinde mâkul bir hadde indiril
mek suretiyle ortaya çıkarılan itiraz dedikodu
larının da bertaraf edileceğine ve mahallî te
mennilere cevap verilmiş olacağına itimat et
mek lâzımgelir. 

Ben bu arkadaşlara samimiyetle söylerim ki, 
kendilerini fesadı rüzgâra kaptırmasınlar. 

Yüksek müsaadenizle bu tasarıdaki bir nok
taya dokunacağım : O da tasarının 5 nci mad
desinin birinci fı'kraSıdır. 

Fıkrayı okuyorum : 
«MADDE 5, — Evlerin, taahhütname veren

lere devir ve temliki tamamlanıncaya kadar 
Hazine elinde bulunan evler Hazinece ve ban
kaya devredilmiş olan evler bankaca her evin 
taahhütname sahipleri tercih edilmek şartiyle 
kiraya verilir. Taahhütname sahipleri mütaad-
dit ise aralarında kur 'a çekilir. Senelik kira be
delleri mahallî rayice göre vilâyet idare heye
tince tâyin olunur. Ancak tahsil olunan kira 
bedelleri takarrür edecek borç taksitlerine mah
sup edilir.» 

130 



B•: 58 â . 3 . 
Bu fıkra tasarıda Bütçe Komisyonunun ter

tiplediği 8 nei madde ile tezat halindedir. Şim
di onu da 'okuyalım : 

«MADDE 8. — 5243 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu evler adı geçen bankaca ikinci madde ge
reğince taayyün eden esaslar dahilinde taliple- | 
rine faizsiz olarak (30) yılda (30) .eşit taksitle 
talhsil edilmek üzere satılır. 

i lk taksit vâdesi satış tarihinden üç yıl son
radır. Her hangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı mu-
acceliyet kesbeder ve yılda % 5 faize tabi olup 
bankanın bu evlerden mütevellit alacağı kendi-
kanunundaki usullere göre takip ve tahsil olu
nur.» 

Binaenaleyh, bir mülkün sahibine kiraya ve
rilmesi ve alınacak veya toplanacak kiraların 
bilâJhara yani, yine bu tasarı mucibince üç sene 
sonra borç taksitlerine mahsup edilmesi bizim 
hukuki telâkkilerimize ve adalete mugayirdir. 

Bu bapta bir önerge takdim ediyorum ve bu 
maddeden kira işinin çıkarılmasını ve maddenin 
değiştirilmesini teklif ediyorum. îşte önergemi 
ve maddeyi tadilâtiyle okuyorum. Kabulünü ri
ca ederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir, ar
kadaşlar. 

RAUF BAYINDIR (Erzincan) — Efendim. 
Erzincan'da kurulan bu takma evler hakkındaki 
Sayın Abdülhak Fırat arkadaşımız mütalâasını 
beyan buyurdular. Ben Abdülhak Fırat arkada
şımızın sözüne ilâveten yalnız şunu söyliyeeeğim. 

Bu evler halk tarafından beğenilmiştir ve 
içersinde afiyetle oturulmaktadır. Bunlar soğuğa 
karşı 50 santim kalınlıktaki bir duvarın yaptığı 
kadar muhafaza etmektedir. Yalnız halk bu tip 
evlerde oturmaya henüz alışamadığı içindir ki, 
aralarında ufak tefek şikâyetler vardır. Fakat 
bunlar, zamanla izale olunabilecek hâdiselerdir, 
bu hususta söylenmiş olan sözlerin yerinde olma
dığını, bizzat içersinde olduğumuz için yakînen 
biliyoruz. 

Yalnız hemşeril erimizle konuştuğumuz, zaman 
tesadüf ettiğimiz mütalâalar arasında şunları 
gördük. Evler bankaya temlik edilmiş bulunu
yor. Bankaya temlik edilmiş olan evler, banka 
hükümlerine göre, 30 sene müddet içersinde borç 
ödenemediği takdirde banka hükümlerine göre 
satış yapılacak ve aradaki fark eksiklik şeklinde 
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zuhur ederse içerisinde oturan insandan alına
caktır, diye bir hüküm vardır. Ben bu düşün
ceyi de şimdi bu zaman için mevsimsiz buluyo
rum. Çünkü B. M. Meclisi, ki Türk milletini tem
sil eden bir müessesedir, bugün en müşkül şart
lar içinde dahi sekizinci B. M. Meclisi devresinde 
bulunan Hükümet teşkilâtımız ve Bakanlarımız 
bunu düşünmüşlerdir, ilerde borcunu ödiyemiye-
cek vaziyette bulunanlar için de yine bu milletin 
sahavet dolu ruhu buna bir çare bulacaktır. 
Onun için bu evler hakkında bizim düşüneceği
miz ve ilâve edeceeğimiz hiçbir nokta yoktur. 
Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum ki, Bayın
dırlık Bakani arkadaşımız söylemişti, evlerin ma
liyet fiyatlarını revizyondan geçiriyoruz, bu re
vizyon neticesinin de bizim lehimize takarrür 
edeceğine kaaniyiz. Bu vaktiyle yapılsın da daha 
kolaylıkla işler halledilmiş olsun. Esasen kanu
nun hükmünü arkadaşlar okumuşlardır, biliyor-
lardır. Bu doğrudan doğruya arsaların yeni şehir 
plânına uymaması dolayısiyle binalarin ve arsa
ların temlikinde tesadüf edilen müşkülât vardır, 
bu müşkülâtı önlemesi bakımından kuvvetli, 
esaslı kayıtlar tespit edilmiştir. Binaenaleyh bu 
noktadan da bugüne kadar temlik yapılamadı
ğından dolayı evlere geçilememiştir, bu mesele de 
ortadan kalktığına göre düşüneceek birşey yok
tur.. 

Bilhassa B. M. M. ne ve Şemsettin Günaltay'a 
ve Bakanlarımıza ve Bayındırlık ve Maliye Ba
kanlarımıza burada teşekkür etmeyi bir vazife 
bilerek ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
si hakkında Bütçe Komisyonu adına bir teklif 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonunca ivedilikle görüşül

mesi teklif edilen bu tasarının ivedilikle görü
şülmesini komisyon adına teklif ederim. 

Sözcü 
Kastamonu 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülmesi
ni kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının ivedi
likle görüşülmesi kabul olunmuştur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında
ki 5243 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu Kanuna bâzı hükümler eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yapılan evlerin 3908 sayılı Kanun 
uyarınca kamulaştırılarak belediye namına tes
cil edilmiş ve henüz müstahiklerine dağıtılmamış 
olan arsaların belediyece parasız olarak Hazine
ye ve Hazinece de 5243 sayılı Kanun gereğince 
müstahiklerine satılmak üzere binalariyle birlik
te Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir ve 
temlik olunur. 

Kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanma
mış olan arsaların kamulaştırma işlemleri be
lediyece tekemmül ettirilir ve bunlar hakkında 
da yukardaki hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Arsaları sahipli olup da sa
hipleri tarafından bu arsalara Hazinece ev yap
tırılmasına taahhütname ile muvafakat edilmiş 
olan evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine ma
liyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konulur 
ve Hazine alacağı bankaya devir ve temlik ve bu 
alacak 5243 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
takip ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliki mütaaddit ve mülkiye
ti şuyulu olan arsaların tapu kaydı hissedarlar
dan inşaata muvaffaka ti mutazammm taahhüt
name vermiş olanlar adına tashih ve haklarında 
ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Taahhütname vermemiş olan hissedarların ar
sa bedelinden doğacak alacakları, arsanın, bu ka
nunun yayınlandığı tarihteki mahallî rayice gö
re belediyece takdir edilecek kıymetleri üzerin
den, binaja alanlarca verilir. Bu hissedarlar 
haklarını alıncaya kadar hisseleri nispetinde 
arsa üzerinde ikinci derecede kanuni teminat 
hakkına maliktirler. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Erzincan Şehri îmar Plânının 
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I tatbiki dolayısiyle namlarına müseccel arsaları

nın değişmesi gerekenlerin tapudaki arsa ka
yıtları yeni vaziyete göre tashih ve arsaları ta
mamen ortadan kalkanlara da imar sahası dâ
hilinde belediyece bir arsa tahsis edilir ve ta
pudaki kayıtları ona göre düzeltilir. 

Bu işlemleri Erzincan Belediyesi takip ve in
taçla mükelleftir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Evlerin, taahhütname veren
lere devir ve temliki tamamlanıncaya kadar 
Hazine elinde bulunan evler Hazinece ve banka
ya devredilmiş olan evler bankaca her evin 
taahhütname sahipleri tercih edilmek şartiyie 
kiraya verilir. Taahhütname sahipleri mütaad
dit ise aralarında kur'a çekilir. Yıllık kira be
delleri mahallî rayice göre vilâyet idare heye
tince tâyin olunur. Ancak tahsil olunan kir i 
bedelleri takarrür edecek borç, taksitlerine mah
sup edilir. 

Devir ve temlik muameleleri tekemmül eden 
evler yeni maliklerine teslim edilmek lâzımgel-
dikçe tahliyeleri valiliğin yazılı emriyle icra kı
lınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen.. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 

arkadaşlar; bu tasarının şimdi okunan beşinci 
maddesinin birinci fıkrasına dokunmak istiyo
rum. Birinci fıkrayı aynen okuyorum. 

Madde 5. — Evlerin, taahhütname verenlere 
devir ve temliki tamamlanıncaya kadar Hazine 

i elinde bulunan evler Hazinece ve bankaya dev
redilmiş olan evler, bankaca her evin taahhütna
me sahipleri tercih edilmek şartiyie, yani malsa-
hiplerine kiraya veriliyor. «Taahhütname sahip
leri mütaaddit ise aralarında kur 'a çekilir» Bu 
ayrı. Şimdi bu beşinci maddenin okuduğum fık
rası, bu tasarının 8 nci maddesiyle tezat teşkil 
ediyor. Sekizinci maddeyi okuyorum. 

Madde 8. — 5243 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu evler adı geçen bankaca ikinci madde ge
reğince taayyün eden esaslar dâhilinde taliple
rine faizsiz olara 30 yılda 30 eşit taksitle tahsil 
edilmek üzere satılır. 

ilk taksit vâdesi satış tarihinden üç yıl son
radır. 
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Burada taksit vâdesi üç yıl sonradır üçvyıl 

sonra başlıyacağı Bütçe Komisyonu raporunda 
derçedildiği halde Bayındırlık Komisyonunun 
kabul etmiş olduğu burada okunan beşinci mad
desinde, daha evvel muameleler intaç edlinceye 
kadar taahhütname vermiş olan sahiplerine ki
raya verileceğine ve bu kira bedellerinin bilâha-
ra taksite mahsup edileceğine dair hüküm kon
muştur. 

Halbuki taksitler üç sene sonra başlıyacak-
tır ondan üç sene evvel taksit mahiyetinde kira 
bedeli alıyoruz ve üç sene sonra takarrür ede
cek taksitten mahsup ediyoruz. Bu ciheti dü
zeltmek maksadiyle bendeniz bir önerge takdim 
ediyorum, onu da okuyayım: 

«Bu tasarının beşinci maddesinde Erzincan'
da yapılan evlerin taahhütname sahiplerine ki
raya verileceğine dair olan birinci fıkrasındaki 
kuyudun, şifahen izah ettiğim gibi tasarının seki
zinci maddesiyle tezat teşkil edeceği ve hukuk 
esaslarımızla ve hakkaniyete mugayir olacağı 
aşikâr bulunduğundan aşağıdaki madde ile de
ğiştirilmesinin oya konmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Yazdığım beşinci madde de şudur: 
«Madde 5. — Evlerin devir ve temliki 

muamelesi tamamlanıncaya kadar Hazine elin
de bulunan evler Hazinece ve bankaya devre
dilmiş olan evler bankaca taahhütname veren 
sahiplerine devir ve temlik edilir. Taahhütna
me sahipleri mütaaddit ise aralarında kur 'a çe
kilir. 

Devir ve temlik edilecek sahipleri filhal mev-
' cut olmıyan evler kiraya verilir. Bu evlerin se
nelik kira bedelleri mahallî rayice göre vilâyet 
idare heyetince tâyin olunur. Tahsil olunan bu 
kira bedelleri sahiplerinin bilâhara takarrür 
edecek borç taksitlerine mahsup edilir.» 

Devir ve temlik muamelesi tekemmül eden 
evler yeni maliklerine teslim edilmek lâzım gel
dikçe tahliyeleri valiliğin yazılı emri ile icra 
kılınır.» 

Arzettiğim, veçhile Bayındırlık Komisyonu
nun maddesinde mal sahibinin kira ile evinde 
oturması gibi anormal vaziyetler hâsıl oluyor. 
Binaenaleyh teklifimin kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, bu 
5 nci madde ile gelecek olan sekizinci madde 
arasında hüküm bakımından bir tearuz yoktur. 
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Gelecek olan sekizinci maddede mevzuubahso-
lan keyfiyet, inşa edilmiş olan meskenlerin, is
tihkak sahiplerine tahsis edilinceye kadar Hazi
ne veya banka elinde bulunduğu müddette ya
pılacak muameleye taallûk etmektedir. Halbuki 
beşinci madde, sahipleri uhdesine temlikinden 
sonra bunların bedelinin 30 taksitte alınacağı 
hükmünü ihtiva etmektedir. Bu itibarla iki mad
de arasında bir tearuz yoktur ve kanaatimizce 
maddenin hükmü kanunun maksadına uygun
dur. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu tasarının 5 nci maddesinde Erzincan'da 

yapılan evlerin taahhütname sahiplerine kiraya 
verileceğine dair olan birinci fıkrasındaki ku-
yudun şifahen izah ettiğim gibi tasarının 8 nci 
maddesiyle tezat teşkil edeceği ve hukuk esas
larımızla hakkaniyete mugayir olacağı aşikâr 
bulunduğundan aşağıdaki madde ile değiştiril
mesinin oya konmasını arz ve teklif eylerim. 

Erzincan Milletvekili 
Abdülhak Fırat 

Madde 5. — Evlerin devir ve temliki mu
amelesi tamamlanıncaya kadar Hazine elinde 
bulunan evler Hazinece ve Bankaya devredil
miş olan evler Bankaca taahhütname veren sa
hiplerine devir ve temlik edilir. Taahhütname 
sahipleri mütaaddit ise aralarında kur 'a çekilir. 

Devir ve temlik edilecek sahipleri filhal 
mevcut olmıyan evler kiraya verilir. Bu evlerin 
senelik kira bedelleri mahallî rayice göre vilâ
yet idare heyetince tâyin olunur. Tahsil olunan 
bu kira bedelleri sahiplerinin bilâhara takarrür 
edecek borç taksitlerine mahsup edilir. 

Devir ve temlik muamelesi tekemmül eden 
evler yeni maliklerine teslim edilmek lâzımgel-
dikçe tahliyeleri valiliğin yazılı emri ile icra 
kılınır. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Aziz ar
kadaşlar; izah ettiğim veçhile mevzu esasen hu
kuk esaslarına muhaliftir. Tezada gelince; mu
hakkak tezat vardır. Fakat zahir ve bahir de
ğildir, zımnidir. O da şudur- Madde 3 sene son
ra diyor. Yani kendisine temlik edildikten 3 se
ne sonra taksit alınacak diyor. Halbuki mal sa
hibi, taahhütnameyi veren adamdır. Arsa kendi
sinin arsası, o taahhütnameyi veren adamın, 
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Onun üzerine Hazine bina inşa etmiştir. Bu bi-
nida bu arsanın sahibi tapu için, banka için, te
mellük için üe beş ay kjra ile oturuyor. Yani 
bir mal sahibinden üç sene sonra gelecek olan 
taksitine mahsuben, kira alınmasını ben normal 
görmüyorum ve hukuk esaslarına, hakkaniyete 
•mugayirdir diyorum. 

Şayet komisyon bunda ısrar edecek olursa, 
rica ederim hukuki esasa dayanır bir madde 
tedvini için Adalet Komisyonuna verelim, ni
hayet bir kaç saatlik bir iştir, Adalet Komisyo
nu adalet esaslarına ve hakkaniyete irca ederek 
büyük Meclise getirsin. Maruzatım bundan iba
rettir. 

MUZ Af T B B AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; biraz evvel iki madde arasında tea
ruz olmadığını arzetmiştim. Şimdi hukuk esas
larına mugayeret hakkındaki iddia münasebe
tiyle mâruzâtta bulunacağım. 

Maddede, hukuk esaslarına mugayeret yok
tur. Çünkü kiralanması bahis mevzuu olan mes
kenler, maliyenin veya bankanın elinde bulunan 
ve henüz hiç kimseye tahsis ve temlik edilme
miş bulunan binalardır. Binaenaleyh hiç kimse
ye tahsis ve temlik edilmemiş olan bir bina, 
Hazinenin elinde ve bankanın mülkiyetinde bu
lunduğu bir sırada kiraya verilirse, böylece ki
ralanan bir bina için kira bedeli istemek hukuk 
esaslarına hiç de mugayir olmaz Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim; arsa sahiplidir, bu arsa sahibi, taahhüt
name vermiştir, zaten arsanın sahibidir, sahibi 
olduğu bir arsadan kira almanın mânasını gör
müyorum. Çünkü kira taksitleri üç sene geri 
kalacak ve bu şekilde mahsubu yapılacak. Be
yefendinin buyurdukları sözü Adalet Komisyo
nunda kıstasa vurarak.... 

BAŞKAN —• önergenizi değiştiriyor musu
nuz? 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Adalet 
Komisyonuna verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, önergelerini de
ğiştiriyorlar ve maddenin Adalet Komisyonunda 
tetkik edilmesini istiyorlar. 

önergeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum... 
Arkadaşımız noktai nazarını izah etti, Bu 

maddenin Adalet Komisyonunda tetkik edilmesi 
şeklinde önergelerini değiştiriyorlar. 

Arkadaşımızın, bu maddenin Adalet Komis-
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I yoHimda tetkik edilmesi talebini kabul edenler 

lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu maddeyi tetkik etmek üzere Ada
let Komisyonuna veriyoruz. 

MADDE G. — Bu kanuna göre yapılan ve ya
pılacak olan evlerin 5228 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki vergi mufiyetinden istifade ede
bilmeleri için mezkûr madde mucibince beyan
name verilmesi şarttır. 

Ancak vaktinde verilmemiş olan beyanname
ler, evlerin hak sahiplerine teslimi tarihinden 
itibaren üç ay zarfında Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankasınca verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre yapılacak te-
ferruğ ve tescil muameleleri her türlü hare ve 
resimden muaftır. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) —- Arka
daşlar yedinci madde olarak her iki komisyon 

I da madde tedvin etmiş, hem Bayındırlık Komis
yonundan hem de Bütçe Komisyonundan gel-

I mistir. 
I Bayındırlık Komisyonunun yedinci madde

sini ben daha vazıh ve mükemmel buluyorum, 
binaenaleyh onun okunarak reye konulmasını 
rica ediyorum. Buna zannederim ki ; Bütçe Ko
misyonu da muvafakat buyururlar. 

Şimdi okunan Bütçe Komisyonunun yedinci 
I maddesi yerine Bayındırlık Komisyonunun ye-
I dinci maddesinin reye konulmasını teklif ve rica 
I ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — İki madde ara
sında hüküm ve maksat bakımından fark yok
tur. 

Bütçe Komisyonu da Bayındırlık Komisyo
nu maddesini kabul ediyor. Mademki arkada
şımız Bayındırlık Kimisyonunun maddesi met
ninin daha vazıh olduğunu söliyorlar, onun mü-

I zakere edilmesine biz de muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonunun 

maddesini Bütçe Komisyonu kabul ediyor oku
tuyorum. 

MADDE 7. — Bu kanunda yazılı devir, tem-^ 
lik ve ipotek işlemleri her türlü harç ve resim
den muaf tır. 
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BAŞKAN — Yedinei madde olarak bu mad

deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştiur. 

MADDE-8. — 5243 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu evler adı geçen Bankaca ikinci madde 
gereğince taayyün eden esaslar dahilinde talip
lerine faizsiz olarak (30) yılda (30) eşit taksitte 
tahsil edilmek üzere satılır. 

ilk taksit vâdesi satış tarihinden üç yıl son
radır. Her hangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı mu-
acceliyet kesbeder ve yılda •% 5 faize tâbi olup 
Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı kendi 
kanunundaki usullere göre takip ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci madde Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir. Oradan gelinciye kadar gündemin di
ğer maddelerine geçiyorum. 

4. — istanbul'da yayınlanan Rumca Hronos 
Gazetesi sahibi, müdürü ve yazı işlerini fiilen 
idare eden îstavro Zervopulos'un hükümlü oldu
ğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu ra
poru (5/116) [1] 

BAŞKAN — Bu af hakkında bir tasarıdır. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyoorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

istanbul'da intişar eden Rumca Hronos Gazetesi 
sahibi, müdür ve yazı işlerini fiilen idare eden 
îstavro Zervopulos'un hükümlü olduğu cezanın 

affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Nikolaoğlu 1314/1312 dolum-
lu Istavros Zervopulos'un, Rumca Hrinos Gaez-
tesinde yayınladığı bir yazı ile Rum Patrikha
nesinde Sensinot Meclisi üyesi Gümüşane Met-
ropolidi Kirilis Aksiyotis'e hakaretten dolayı, 
istanbul Altıncı Asliye Ceza Yargıçlığının 
4 . III . 1949 tarih ve 1949/33 esas ve 1949/111 
Karar sayılı ilâmiyle hükümlü olduğu 7 ay ha
pis ve 233 lira 30 kuruş ağır para cezası bütün 
hukuki neticeleriyle beraber affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 194 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edildi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmi
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edildi. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmişir. 
« 
5. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyet

te ticaret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdi
ne ve bunların şümulüne giren maddelerin Güm
rük Resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve an
laşmaya yanaşmıyan Devletler müvaredatına kar
şı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret 
Komisyonu raporu (1/708) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz istiyen olmadı. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul olundu. 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşma
ya yanaşmıyan devletler müvaredatına karşı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair olan 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs viven
diler akdine ve bunların şümulüne giren madde
lerin Gümrük resimlerinde değişiklikler yapıl
masına ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler mü
varedatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı olup 5217 sayılı Kanun ile iki 
yıl uzatılmış bulunan süre yeniden iki yıl uza
tılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 199 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun 13 Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul olundu. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkındaki Kanun ta
sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/44.4) fi] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mıî 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odaları», Ticaret borsaları» 

ve 
«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odaları» ve «Ticaret borsaları» Bir

liği Kanunu 

Bölüm : 1. 
Tarif: 
MADDE İ. — Ticaret ve s-mayi odaları bu 

kanunda yazılı esaslarla meslek hizmetleri gör
mek ,meslek ahlâk ve tesanüdüuii korumak, ti
caret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak ve bu maksatlarla ve
rilecek işleri yapmak üzere kurulan, tüzel kişi
liği haiz ve meslekî teşekkül mahiyetinde, kamu 
kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul olunmuştur. 

Kurulu?: 
MADDE 2. — Ticaret ve sanayi odası, oda 

kurulması istenen yerdeki müseccel tacirlerin 

[1] (3) e ek sayılı basma/yazı tutanağın so-
nun&a&vr. 
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'% 60 inin yazılı isteği üzerine Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının izniyle kurulur. 

Ancak bu isteğin en az yüz tacir tarafından 
yapılması şarttır. 

«Sanayi odaları» nm ayrı kurulduğu yerler
de bu odalar «Ticaret odaları» adını alırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

TİCARET KOMİSYONU ADİNA HÜSEYİN 
ULUSOY (Niğde) — Efendim, üç ve dördün
cü maddelerde birçok tabı hatası vardır. Müsa
ade buyurursanız komisyona alacağız, yarın sa
bahleyin takdim ederiz. 

BAŞKAN — Üçüncü ve dördüncü maddele
rin görüşülmesinin geri bıfakılmasmı ve bâzı 
tabı hatalarının düzeltilmesi için komisyona is
tiyorlar veriyoruz. 

Beşinci maddeden itibaren tasarının müza
keresine devam ediyoruz. Beşinci maddeyi oku
yoruz: 

Odaların görevleri: 
MADDE 5. — «Ticaret ve sanayi odaları», 

«Ticaret odaları» ve «Sanayi odaları» nm baş
lıca görevleri şunlardır: 

a) Meslekî ahlâki ve tesanüdü korumak, ti
caret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su-
retto gelişmesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve 
haberleri derliyerek ilgililere ulaştırmak, resmî 
makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bil
hassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin 
icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi 
- müracaatları halinde - kendilerine vermek ve
ya bunların elde edilmesini kolaylaztırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incele
meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ti-
,cari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatis
tikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fi
yatlarını takip ve kaydeylemek ve mümkün 
olan vasıtalarla yaymak, 

ç) Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayie 
ait belgeleri tanzim ve tasdik etmek, (Ancak, 
menşe şahadetnamelerini vermiye yalnız «Ti
caret odaları» ile «Ticaret ve sanayi odaları» 
yetkilidir.) 

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görev
leri yapmak, 
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e) Mevzuatla Ekonomi ve Ticaret Bakanlı

ğına ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verile
cek işlerin odalara tevdii halinde bunları yap
mak, 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular hakkın
da bakanlıklara, illere ve belediyelere teklifler
de ve dileklerde bulunmak, 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf, âdet ve te
amülleri tesbit etmek. 

Odalar bunlardan başka: 
h) Ticaret mallarının vasfı ve keyfiyetinin 

tâyinine yarayıcı lâboratuvarlar kurabilir veya 
bunlara iştirak edebilirler, 

ı) Ticaret ve sanat kursları açabilirler, 
memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler 
için öğrenci okutabilirler ve stajiyerler bulun
durabilirler. 

i) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai 
ihtilâflarda hakem olabilirler. 

j ) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî karar alabilmek. 

k) Mahallî veya bölge sergileri, panayır
lar, umumi mağazalar, depolar, kredi müessese
leri ve mevzuları dâhilinde kulüpler, müzeler 
ve kütüpaneler açabilirler veya açılmış veya 
açılacaklara katılabilirler. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Temsil ve imza yetkisi : 
MADDE 6. — Odaları protokolde Meclis 

Başkanı veya başkanın tevkil edeceği Meclise 
dâhil kimseler temsil eder. 

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. 

Yönetim Kurulu başkanları veya başkan ve-
killeriyle diğer bir veya bir kaç üyenin müşte
rek imzaları odaları ilzam eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Ehliyet : 
MADDE 7. — Odalar meclisleri ka-

rariyle gayrimengul mal almıya, satmıya ve re
hin etmiye, ödünç para almıya, sosyal yardım
larda bulunmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Ajanlıklar : 
MADDE 8. — Bir yerde mevcut tacir ve 
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sanayicilerin miktarı başlıbaşma bir odayı yoy 
şatmıya kâfi gelmediği takdirde oradaki mü-
seccel tacir veya sanayicilerin % 60 mın yazılı 
isteği ve bağlanmak istediği oda meclisinin mu
vafakati üzerine en yakın ticaret ve sanayi oda
sına veya ticaret odasına ajanlık olarak katılma
larına Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca izin ve
rilir. 

Ajanlık bir şahıs taraf nidan temsil olunur. 
Ajanın mahallî bir tacir veya sanayiciden 

olması şarttır. 
Ajanlığın ayrılması veya kaldırılması da ku

ruluşlarındaki esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma vya kaldırılma, taraflarca en az bir 
ay evvel haber verlimek şartiyle mütaakıp yıl 
başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden-
yenler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Kayıt mecburiyetinde olanlar : 
MADDE 9. — Müseccel tacir ve bu kanuna 

göre sanayici sıfatını haiz bilcümle, gerçek ve 
tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları bulundukları 
yerin bu kanun gereğince mensup olacakları 
odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya 
mecburdurlar. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idare
lere veya belediyelere veya bunların ortaklığına 
ait olan iktisadi meselelerle bunların şubeleri, 
özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup Dev
letin ve özel idarenin veya belediyenin iştiraki 
bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bun
ların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yer
lerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil ser
mayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya 
muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil ser
mayesi olmadığı halde kendi başına ticari mua
mele yapan yerler şube addolunur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, bu kanunun 
tarifine uyan sanayiciler « Sanayi odaları » na 
kaydolunmakla ticaret odalarına kaydolunma 
mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar. Ancak 
sanayiciler kendi sanayi mamullerini satmak 
üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdiı?de 
fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret 
odalarına veya ticaret ve sanayi odalarına da 
kaydolunmaya mecburduprlar. 

Sanayici, kendi sanayi mamullerinin satışı 
dışında başka ticari işlerle uğraştığı takdirde 
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« Ticaret odası » na kaydolunmaya mecburdur. 

Sanayi işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı 
olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların 
sanayici vasfını kaldırmaz. Bu gibiler arzu et
tikleri takdirde « Ticaret odaları » na da gir
mekte muhtardırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Durum değişikliğinin bildirilmesi mecburi
yet i .-

MADDE 10. — Odaya kaydolunan tacirlerin 
durumlarında vnıkuagelen, Ticaret Kanununa 
göre tescil ve ilânı gerekli her çeşit değişiklikle
rin v/ukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve 
borsalara bildirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Bütçeler : 
MADDE 11. — Odalarla bunlara bağlı ajan

lıkların bütçeleri, muhasebe usullerine uygun 
olarak, yönetim kurallarınca hazırlanır ve mec
lislerce tasdik olunur. 

Odalarda bütçeler, takvim yılma göre tan
zim olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

Bütçelerden sarfiyat: 
MADDE 12. — Odalar bütçelerinden sarfi

yat, başkan veya başkan vekili ile genel kâtibin. 
genel kâtibin bulunmadığı hallerde muhasip üye
nin imzası ile yapılır. 

Yüz liraya kadar sarfiyat, sonradan yönetim 
kurulunun tasdikma sunulmak şartiyle, genel 
kâtip tarafından re 'sen yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : II 
Uzuvlar 

MADDE 13. —• Odaların uzuvları şunlardır: 
a) Meslek komiteleri; 
b) Meclis; 
e) Yönetim Kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

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

Meslek komiteleri : 
MADDE İ4. — Meslek Komiteleri, tüzükte 

yazılı esaslara göre tesbit edilecek meslek gu-
ruplarınca seçilen 5 - 7 kişiden terekküp eder. 
Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Komite 
kendi arasından bir başkan ve bir başkanvekili 
seçer. 

Meslek komitelerinin süresi üç yıldır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslek komitelerinin görevleri: 
MADDE 1.5. — Meslek komitelerinin görev-

Jeri şunlardır: 
a) Oda meclisi iıçitı üyelerini seçmek; 
b) Kendi konuları içinde faydalı ve lü

zumlu gördükleri tedbirleri, meclis veya yöne
tim kuruluna teklif etmek; 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından 
kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak 
müracaatleri tetkik ederek cevaplandırmak; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
nn? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisi er : 
MADDE 16. — Oda meclisleri, meslek komi

te! erince seçilecek ikişer kişi ile kurulur. 
Oda meclisleri için ayni miktarda yedek se

çilir. 
Oda meclislerinin süreleri üç yıldır. 
Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için 

bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meclislerin görevleri : 
MADDE 17. — .Odalar meclislerinin görevle

ri şunlardır : 
a) Oda yönetim kurulu üyelerini seçmek, 
b) Gene! olarak odalar gayelerinin gerçek

leştirilmesi hususunda gereken her çeşit karar ve 
tedbirleri almak, 

ç) Yönetim kurulu veya meslek komiteleri 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara 
bağlamak, 

ç) Riyaseti mecburi meslekî karar almak, 
d) Bölgeleri içindeki ticari ve smai örf ve 
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âdetleri tesbit etmek, 

e) Aylık muvazeneyi ve aktarma taleplerini 
tetkik ve tasdik etmek, 

î) Tüccarlar arasında doğacak ihtilâfları 
çözmek üzere hakem heyeti seçmek, mahkemeler 
tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listeleri
ni tanzim etmek, 

g) Odaya kayıtlı üyeler hakkında yönetim 
kurulunca teklif olunacak cezaları karara bağ
lamak, 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu ibra etmek ve mesuliyeti gö
rülenler hakkında takibata karar vermek, 

ı) Gayrimenkul alımına ve satımına veya 
rehin edilmesine ve ödünç para alınmasına, sos
yal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

i) îç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 
j) Gerek odalara kayıt mecburiyetine tâ 

bi olup olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tâ
bi oldukları halde ithal edildikleri derecelere 
mütaallik yönetim kurulunca verilecek karar
lara karşı itirazları tetkik ve kesin karara bağ
lamak, 

k) Mesleklere ve. meselelere göre ihtisas ko
misyonları kurmak, 

1) Yönetim kurulu tarafından inha oluna
cak genel kâtibi tâyin etmek, 

m) Memleket içi ve dışı sınai, ticari ve eko
nomik teşekküllere üye olmak ve kongrelerine de 
lege göndermek, 

n) Muhabir ve fahri üye kabulüne karar 
vermek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m i l Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulları : 
MADDE 18. — Yönetim kurulları, Meclisin 

kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 -
11 kişiden terekküp eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Kurul kendi arasından bir başkan ve bir ve

ya iki başkanvekili seçer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Yönetim kurullarının görevleri -. 
MADDE 19. — Odalar yönetim kurullarının 

görevleri şunlardır : 
a) Mevzuat ve Meclis kararları dairesinde 
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oda işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, Kesinhesabı ve aktarma teklif
lerini ve bunlara mütaallik raporları oda mec
lisine vermek,. 

c) Aylık muvazeneyi oda meclisine, tasdik 
edilmek üzere, sunmak, 

ç) Oda Genel Kâtibini Meclise inha etmek, 
diğer oda memur ve hizmetlilerinin tâyin ve azil
lerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek, 

d) 74 ncü madde gereğince ihtar, tevbih ver
mek ve oda meclislerince verilecek cezaları tat
bik etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek üzere meclise sunmak, 

f) Ticari kefaletleri ve tüzükte gösterilecek 
belgeleri tasdik etmek, 

g) Odanın bir yıllık çalışmaları ve bölgenin 
iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor 
hazırlayıp Meclise vermek, 

lı) îçyönetmeliği Meclisin tasdikma sunmak, 
ı) Ticaret ve sanaiye ait her türlü inceleme

leri yapmak, çalışma sınırı içindeki ticari ve 
sinai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tut
mak ve başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını ta
kip ve kaydeylemek ve bunları münasip vasıta
larla yaymak., 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı!. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulu yetkilerinin devri : 
MADDE 20. — Yönetim kurulu, lüzumu ha

linde, yetkilerinden bir kısmını üyelerinden bir 
veya birkaçına veya Genel Kâtibe devredebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m i l Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Toplantılar -. 
MADDE 21. — Odalar yönetim kurulları en 

az haftada bir defa, meclisleri ve meslek komite
leri başkanının daveti üzerine her vakit ve her 
halde ayda bir defa kendiliklerinden toplanırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — «Ticaret odaları» ile «Sanayi 
odaları» nm ayrı kurulduğu yerlerde odalar yö
netim kurulları, alınacak meslekî kararlarda, 
diğer odanın istişari mahiyette mütalâasını so-
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rar. Mütalâası sorulan oda 48 saat içinde görüşü
nü bildirir. 

Odalar yönetim kurulları diğer odaların ver
dikleri meslekî kararlara mahallin en büyük 
mülkiye âmiri nezdinde itiraza yetkilidir. Bu 
halde her iki oda yönetim kurulları ma'hallin 
en büyük mülkiye âmirinin daveti ve onun baş
kanlığı ve varsa o yerdeki Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının mümessili huzuru ile toplanarak 
ihtilâfı çÖzerler. Uyuşulamadığı takdirde Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı hakem olur. 

Ayrıca üç ayda bir defa, iki oda yönetim ku
rulu toplanarak meslekî mevzularda görüş birli
ğine varırlar. 

Toplanma ve müzakere şekli tüzükte gösteri
lir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Ier... Kabul edilmiştir. 

Odalar Genel Kâtipleri : 
MADDE 23. — Odaların, işlerini çevirmekle 

görevli ve oda yönetim kurulu ve meclisi top
lantılarında oy sahibi, birer genel kâtibi bulu
nur. Lüzumu halinde yönetim kurulları bir ge
nel kâtip yardımcısı tâyin edebilir. 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde bu 
yardımcılar birden fazla olabilir. 

Genel kâtipler yönetim kurulunun inhasiyle 
meclis tarafından tâyin olunur. Genel kâtiple
rin terfi, tecziye ve azilleri tayinlerindeki esas
lara göre yapılır. 

Genel kâtibin vazifeleri ve hangi hallerde im
zaya yetkili oldukları tüzükte gösterilir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOÖLU (Trab
zon) — Şimdi arkadaşlar, bu maarif çinin şu 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu üzerinde ne 
diyeceği olur diye hayret etmektesiniz, arzecle-
yim efendim : 

4355 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde di
yor ki : «Bu kanunda yazılı teşekküllerden her 
birinin nezdinde Ticaret Bakanlığınca tâyin edi
len bir umumi kâtip bulunur.» Bu elimizdeki 
tasarının şu 23 ncü madesinde iıse genel kâtip 
ve yardımcısının yönetim kurulunun inhasiyle 
Meclis tarafından tâyin edileceği tasrih edil
mektedir. Vakaa tasarının mucip sebeplerini 
dkurken ticaret ve sanayi odalarını Ticaret Ba
kanlığının muhtar birer teşekkül olarak ele 
almış olduğu anlaşılıyor. Ticaret Bakanlığı bu 
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müesseseleri bir nevi kendine müşavir kabul et
miş bulunuyor. Ama tabiî üzerinde murakabesi 
de mevcuttur. 

Şimdi arkadaşlar, benim asıl temas edece
ğim mesele şudur; eğer umumi kâtiplerle yar
dımcılarını mahallin tâyinine bırakırsak şu ne
ticeler hâsıl olacaktır : 

Bir defa 5434 sayılı Kanunun, Yani Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesi (g) işare
tiyle der k i : «Ticaret ve sanayi odalariyle tica
ret ve zahire borsalarının tâyinleri Ticaret Ba
kanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan 
aylık ücretli daimî memurlar». 

işte bunlar emeklilik hakkını haizdir. Eğer 
genel kâtibi ve onun muavinini mahallin tâ
yinine bırakırsak bu zatlar emeklilik hakkından 
mahrum olacaklardır. Böyle olunca da bu mü
him vazifelere değerli adamlar bulmak pek müş
kül olacaktır. Mahzurun en büyüğü budur. Bu, 
bir. ikincisi de: Kontrol gevşiyecektir. Bu mah
zurları önlemek için genel kâtip ve muavininin 
Ticaret Bakanlığı tarafından tâyin edilmesin
de bendeniz fayda görmekteyim. Noktai nazarı
mı bir önerge ile yüksek kabulünüze arzediyo-
rum. 

TİCARET K. ADINA VEHBÎ SARIDAL 
(Niğde) — Müsaadenizle komisyon adına maru
zatta bulunacağım. 

aKabul edilen birinci madde ile ticaret oda
ları, ticaret ve sanayi odaları veyahut ayrı ola
rak kurulacak sanayi odaları tüzel kişiliği haiz, 
kendi kendine idare olunur ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı ile meslekî temas halinde 
muhtar birer müessesedirler. Kanunda bu mü
esseselerin cari işlerini idare ile mükellef olan 
ve bu müessesede çalışan türlü memurların âmi
ri vaziyetinde bulunan Genel Kâtiplerin tâyini 
salâhiyetinin de kendilerine, meclislerine veril
mesi ciheti iltizam edilmiştir. En doğru yol da 
budur. Arkadaşımız bugünkü mer'i kanuna gö
re, ticaret ve sanayi odalarında çalışan ve 
Bakanlıkça tâyin olunan umumi kâtiplerin va
ziyetleri ne olacak buyuruyorlar. Bunlar Emekli 
Kanununa göre ticaret odalarında çalıştıkları 
müddetçe emeklilik hakkını haiz idiler, şimdi, 
muhtar vaziyetine getirilmiş olan bu müessese
nin genel kâtibi oldukları halde emeklilik hak
ları olmıyacağına göre vaziyetleri ne olacak
tır. ? Tarzındaki endişeleri şu sebeple izale edil
miştir; bunlar Bakanlığın memurlarıdır, liya-
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katleri, ehliyetleri varsa Bakanlık kendi teşkila
tındaki diğer vazifelerde bunları istihdam eder. 
Maahaza emeklilik haklarının mahfuziyetini 
sağlamak dolayısiyle genel kâtibin tâyinini Ba
kanlıkta muhafaza etmeyi komisyon uygun gör
memektedir. Takdir Yüksek Meclisindir. 
, EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim; bu kanu
nun ana ruhu, içinde her gün merhaleler kay
dedilen demokratik rejime mümkün olduğu ka
dar intibak gayesi ile hulâsa edilebilir. Bugün 
mer'i kanunla meslekî tesanüt, meslekî menfaat, 
ticari menfaat için kurulmuş olan ticaret odala
rının başına merkezden bir memur gönderiyoruz. 
Fakat bu gönderilen memurların bir çokları iste
nilen evsafta olmuyor; zira odalardaki tahsisat 
çok defa bu elemanları lâyikiyle seçmek bakı
mından bizi nazari bırakıyor. Bu kanunla tica
ret alanında meslekî' şuuru, meslekî menfaat 
duygusunu telkin ediyoruz; buna karşılık mer
kezden memur gönderilsin teklifi yapılıyor. Bu 
memurlar île tüccarlar arasında ,idare heyetleri 
arasında teşeddütler, aniaşamazlıklar oluyor; 
gerçekten umumi kâtipler veto haklarını kulla
narak demokratik şekilde çalışan, meslekî men
faatlerini koruyan heyetlerin faaliyet ve karar
larını felce uğratmak gibi bir vaziyet hâsıl ol
maktadır ; bütün müşahadelerimiz bu yoldadır. 

Bu yeni rejime göre merkezden tâyin etme 
usulüne son veriyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Reis bey söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Tüccat deni

len sınıf memlekette az çok aklı eren, menfaati
ni bilen ,iş yapan zümredir. Şimdi biz buna da 
inanmazsak, kendi kâtibini seçmesine inanmaz
sak, doğru bir şey yapmamış oluruz, demokrasi 
ve saire başka şeydir, işin icabı budur. Elbette 
tüccar kendi menfaatini koruyacaktır. Halbuki 
eski kanunda buna müdahale ediliyordu, âdeta 
kâtibi umumiler ticaret odasına karşı bir va
ziyette idi. 

Bu, o kadar çok isabetli bir şey olmuştur. Ar
kadaşım endişe etmesin, tüccarlar onların kar
nını iyi doyurur ve en iyisini bulurlar. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim, umumi kâtipler ve yardımcı
larının emeklilik hakkı üzerinde arkadaşımın 
nazarı dikkatini celbettim. Bana demokrasi sis-
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teminin icabından bahis buyurdular. 

Teklifim, bu sistemin hiç de dışında değildir. 
Nitekim teklifim, huzurunuzda tetkik edilmek
te olan tasarının 22 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sında, Ticaret Bakanının odaların aldığı karar
ları nasıl yürürlükten kaldıracağını da yazmak
tadır. Murakabe etmek işleri kanunun icapları
na göre yürütmek her halde demokrasi prensi-
pinin harici değildir. Bunlardan sarfınazar orta 
yerde kanuni bir vaziyet vardır. Buna cevap 
vermediler. Emekli Kanunu. Bu bahiste Ticaret 
Bakanı tarafından tâyin edilen umumi kâtip ve 
memurlara emeklilik hakkı veriliyor. Mahallin
den tâyin edilince, o zat emeklilik hakkından 
mahrum kalacaktır. Şimdiye kadar emeklilik 
hakkı mevcut olan, kendisine emeklilik hakkı 
tanınmış olan birçok kimseler ,kâtibi umumiler 
bu haktan mahrum kalacaklardır. Bunun için 
de bir tedbir düşünemezler mi? Lütfen bu nok-
tai nazarı izah etsinler. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
TİCARET K. ADINA HÜSEYİN ULUSOY 

(Niğde) — Efendim, Ticaret Komisyonunda bu 
kanun müzakere edilirken eski kâtibi umumile-
rin emeklilik mevzuu gayet geniş ölçüde müna
kaşa edildi. Hattâ Emeklilik Kanunu müzakere 
edilirken bu kâtibi umumilerin emeklilik hakkı
nın tanınması için komisyonumuz tarafından 
bir de teklif yapılmıştır. Bu reddedildi. 

MUSTAFA TESİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Şimdi kabul ederiz. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bu ka
nunla acaba kâtibi umumilere bir emeklilik hakkı 
tanınamaz mı diye düşündük. Uzun uzadıya 
tetkik ettik. Fakat Emeklilik Kanununda, bu 
kanunun dışında hususi kanunlarla hiçbir emek
lilik hakkı ihdas edilemez diye bir madde var
dır. O maddeye göre yeni bir emeklilik hakkı 
tanımaya imkân olmadı. 

Vehbi Sandal 'm izah ettiği gibi bu arkadaş
lardan işe yarıyanları bakanlık başka yerlerde 
tavzif edecektir. İşe yaramıyanlarm da akıbet-
leriyle başbaşa kalmalarından başka bir çare 
yoktur. 22 nci madde dışında bakanlığın ticaret 
odalarının kararları üzerinde bir müdahale tanı
dığından bahsettiler, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
arkadaşımız. 

Şunu arzedeyim ki, bu kanunun hedefi ve 
ruhu bu odaları tamamen kendi kendine, kendi 
hüviyetleriyle başbaşa bırakmaktır. Bu odalara 
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bakanlığın en küçük bir müdahalesi yoktur. 22 
nci madde ile kabul edilen esas, Ticaret Odaları 
ile, sanayi odaları bir yerde ayrı ayrı kurulduğu 
zaman bunların aralarında çıkacak ihtilâfta ba
kanlığın hakemliğini kabul etmekten ibarettir. 
Yoksa bakanlığın bunların kararlarına hiçbir 
müdahale hakkı yoktur. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) —Tâyinleri 
bakanlıkça yapılan Genel Kâtipler ve komiser
ler tekaütlük hakkına sahip olurlar. Diğerleri 
olamıyorlar. 

Bu madde görüşülürken şöyle bir vait almış
tık. Bu kanun çıkarılacağı sırada tâyinleri ba
kanlıkça yapılmıyan diğer memurların da emek
lilik hakkı düşünülecektir, denmişti. Şimdi bu 
vait hilâfüıa kâtibi umumilerin de emeklilik 
hakkı kaldırılmış bulunuyor. 

Burada şöyle garip bir vaziyet vardır. İstan
bul'da belediyede çalışan, hayvan kesiciliği ya
pan bir zat emeklilik hakkına sahiptir. 

Diğer taraftan Ticaret borsasına bağlı kasap
lık şubesinde veterinerlik yapan bir arkadaş emek
lilik hakkına sahip değildir. 

Birinin vazifesi hayvan kesmek, yani kasap
lık yapmak, diğerinin vazifesi veterinerlik vazi
fesi olup hayvandan insana, insandan hayvana 
geçen hastalıkları önlemek, yani bir buçuk mil
yonluk bir şehrin sıhhati umumiyesini alâkadar 
eden bir veteriner emeklilik hakkına sahip de
ğildir. Buna mukabil bir hayvan kesicisi bu hak
ka sahip oluyor. Bunu söylemekle o kesicinin bu 
haktan mahrum edilmesini istemiyorum. Mesele 
şu imiş veteriner borsaya bağlı, diğeri belediyede 
çalışıyormuş. 

Bu garip vaziyet hakkında lütfen komisyon 
arkadaşlarımın izahat vermelerini rica ederim. 

BAŞKAN —• Komisyon. 
TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSE

YİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, Nurettin 
Ün en arkadaşımız burada Komiserlerin emeklilik 
hakkı tanındığı halde Kâtibi Umumilerin emek
lilik hakkının tanınmadığından bahis buyurdu
lar. Kanunu esaslı bir surette tetkik ederlerse 
komiserlere müstesna bir hak tanınmıştır. Borsa 
fiyat tekevvünü ile ve pek: çok müstahsılla ilgili 
bulunduğu için burada komiserlere bir hak ta
nınmıştır. O da bakanlık tarafından bu kimse
ler tâyin edileceği için bunlar Emeklilik Kanu
nundan istifade edeceklerdir. 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında önerge 

vardır. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle de anlattığım mahzurlardan ötürü 23 

ııcü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
tekli! ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Raşit Tarakçıoğlu 

Malde 28. — Odaların işlerini çevirmekle 
görevli ve oda yönetim kurulu ve meclisi toplan
tılarında oy sahibi birer genel kâtip bulunur. 
lüzumunda bir genel kâtip yardımcısı tâyin edi
lebilir. 

Nüfusu 100.000 den fazla olan yerlerde bu 
yardımcılar; birden fazla olabilir. 

Genel kâtip ve yardımcıları Ticaret Bakan
lığı tarafından tâyin edilirler. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Müsaade buyu
rur musunuz1? Kararımızı vermeden evvel bir 
noktanın tavzihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, müza

kerenin cereyan tarzından şunu anlıyoruz: Bit
kisi m memurlar vardır, vaktiyle Bakanlık tara
fından tâyin edilmiştir. Bunların emeklilik hak
ki mahfuz kalıyor. Yeni vaz'edilecek esasa göre 
Ticaret odaları, kâtiplerini kendileri tâyin ede
cekler. Ticaret odaları bu eski memurları vazi
felerinde ya ipka edecekler veya etmiyecekler. 
İpka etseler dahi, artık bunların emeklilik hak
kı kalkmış oluyor. Bilmiyorum bu şekilde kaç 
memur var? Bunların vaziyetlerini kurtarabil
mek için, Bakan arkadaşımız, burada bunları 
maaşlı vazifelere tâyin edeceğini ifade buyurur
larsa. mesele, zannederim, kendiliğinden halle
dilmiş olur. Bu arkadaşların da istikballeri te
minat altına alınmış olur ve endişeden kurtulur
lar. Böyle olmadığı takdirde Bakanlık tarafın
dan şimdiye kadar tâyin edilmiş olan memurla
rı kolundan tutup atmak gibi bir şey olur ki 
yazık olur bu arkadaşlara. Onun için Bakan ar
kadaşımızın bu noktayı tavzih buyurmalarını 
rica ediyorum. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) — 
Şimdiye kadar kim açık kalmış ki bunlar açık
ta kalsın. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, bir •az ev
vel arzetmiştjm, bu kanunun ana ruhu, ticaret 
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ve sanayi odalarını özel teşebbüsleri teşvik ve 
canlandırmaktır. Şu veya bu şekilde tekaüt ol
muş, veya yeter derece tahsil görmemiş olduk
larından dolayı mütevazı bir maaşa razı olmuş 
ve bu suretle tâyin edilmiş kimselerin bugüne 
kadar olan hakları mahfuzdur, ve emekli hak
larından istifade edeceklerdir. Eğer odalar bu 
gibilerin çalışmalarından memnun iseler bunla
rı muhafaza edebileceklerdir. Eğer değillerse 
mutlaka bunları muhafaza edeceksiniz demekle 
onların çalışmalarını hızlandırmak isterken za
yıflatmış oluruz. Esasen bu kanunun 86 ncı mad
desi ile Ticaret odalarının umumi kâtipleri için 
bir nevi sigorta ve tazminat sistemi 
kurulmaktadır. Birliğin çalışmaları içeri
sinde onlar için de tedbirler almak 
ve tazminat sistemlerini tanzim etmek 
mümkün olacaktır. Bugüne kadar barem dahi
linde çalışıyorlardı, maaşları mütevazı kalıyor
du, emeklilik hakları da vardı; yarın barem 
dışı çalışacaklar, fazlaca ücret alacaklar, aldık
larının bir kısmını bir sistem içinde bir tarafa 
koyacaklardır. Bu bakımdan, bu kanunun ana 
ruhu hilâfına merkezden tâyin etme usulünü 
kabul etmemenizi rica ederim. 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir soru: 
Zannederim anlatamadım; bu arkadaşlardan 

ticaret odaları heyetleri tarafından vazifelerine 
nihayet verilenlerin Ticaret Bakanlığında bir 
vazifeye alınması imkânı yok mudur? Bunların 
içerisinden icabedenleri almak mümkün değil-
midir? Vekil Bey arkadaşımızın ifadesinden an
lıyorum ki, şimdiye kadar buralarda çalışan kâ
tipler, moloz insanlar ve şurada burada iş gör
memiş ve ticaret odalarının başına musallat 
olmuş kimselerdir. Eğer bunların içinde kıymet
li adamlar varsa, bunları kendi kadrolarına al-
mıyacaklar mıdır? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANT VEDAT 
DÎCLELl (Diyarbakır) — Değil Bakanlığın, 
umumiyetle Hükümetin politikası bir yere me
mur alınırken açıkta kalmış kıymetli arkadaşla
rı kayırmak ve açıklara tâyin etmektir. Fakat 
bunları almaya mecburdur diye bir takyit mev
cut değildir. Eğer imkânlarımız varsa dışardan 
yeni bir kimseyi değil, açıkta kalmış liyakatli. 
memuru alıp ona ekmek parası sağlamak hiç 
şüphesiz bizim de arzumuzdur. Fakat bir mec
buriyet olmamalıdır. 

ALÎ RİZA IŞIL (Trabzon) — Asıl dâva şu
dur : Bir kere Ticaret ve Sanayi odalarının vak
tiyle vekâlet tarafından tâyin edilmiş olan me
murları, Emekli Kanunu gereğince, müktesep 
hakka maliktirler. Bu kanun çıkınca, bu arka 
daşlar vazifelerine devanı ettikleri müddetçe bu 
müktesep hakları devam edecek midir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DlCLELl (Devamla) — Bugünkü mükte
sep vaziyetleri kendilerinin hakkıdır. Fakat bu 
kanun çıktıktan sonra memur değillerdir. Ken
dileri buraya intihapla geleceklerdir, yüksek 
ücret alacaklardır ve bir tazminat sistemi ku
rulmaktadır. Bu suretle de hem bugünü, hem 
de yarını temin edilmektedir. Yarını için bir 
miktar para ayrılıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum, önergeyi 
yüksek tasvibinize sunuyorum. Nazarı itibara 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı iti
bara almıyanlar... önerge nazarı itibara alın 
mamiştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gelirler : 
MADDE 24. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», 

«Ticaret Odaları» ve «Sanayi Odaları» mn gelir
leri şunlardır : 

a) Kayıt ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Munzam aidat, 
ç) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
d) Vesika harçları, 
e) Yayın gelirleri, 
f) Bağış ve yardımlar, 
g) Misil zamları, 
h) Para cezaları, 
ı) İştirakler kârı, 
i) Türlü gelirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat: 
MADDE 25. —- Tüzükte gösterilecek usullere 

göre tesbit olunacak dereceler üzerinden, oda
lara ilk kaydedileceklerden alınacak kayıt üc
retleriyle kayıtlı bulunanlardan tahsil oluna
cak yıllık aidat miktarları, yönetim kurulların
ca teklif ve meclislerce onanacak tarife ile tes
bit olunur. Fevkalâde dereceye girenlerin ka-
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yit ücreti ve yıllık aidatı, sermayelerinin binde 
biridir. Ancak bu miktar 5 000 lirayı geçemez 

Re'sen yapılan kayıtlarını ve derecelerini 
durumlarına uygun bulmayanlar, tüzükte tesbit 
olunacak usuller dairesinde, oda veya borsa 
meclislerine itiraz ederler. 

Meclislerin kararı kesindir. 
İtiraz kesinleşinceye kadar kayıt ücreti tah

sil olunmaz, 
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler,.. 
Madde kabul edilmiştir; 

Munzam aidat : 
MADDE 26. — Munzam aidat, sanayici ve 

ya tacirin o yıl zarfında elde ettiği ticari veya 
sınai kazançtan Gelir Vergisine matrah teşkil 
eden miktarın binde beşidir. 

Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı 
bulunanların munzam aidatı, galip vasfı ile mu
kayyet bulunduğu meslek kazancına göre o oda 
tarafından tahsil olunu t'. Ancak kayıtlı bulun
duğu odalar arasında her odaya ödedikleri ai
datla mütenasip olarak paylaşılır. 

Zarar eden tacirler ve sanayiciler o yıl için 
munzam aidat ödemezler. Esnaf Vergisine tâbi 
tutulan tacirlerin ödiyecekleri munzam aidat 
ödedikleri esnaf vergisinin yüzde beşidir. 

Bir şehirde mütaaddit şubeleri bulunan ta
cirler yalnız birisi için munzam aidat verirler. 
Bunlarda munzam aidat bütün şubelerinden el
de ettikleri ticari kazancın Gelir Vergisine mat
rah teşkil eden miktarının binde beşidir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bi
rinci mcaddesinin A ve C fıkralarındaki ku
rumların munzam aidatı, ödedikleri Kurumlar 
Vergisinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan şubelerin mun
zam aidatı, o şubelerden elde edilen kazançla
rın binde beşidir ve şubenin bulunduğu mahal- I 
lin odalarına ödenir. 

Bilançoları bir merkezde yapılan kurum ve 
müesseselerin munzam aidatı merkezin bulun
duğu yerin ticaret odasına ödenir. Ancak bu 
munzam aidat her şubenin elde ettiği kazanç 
ile mütenasip olarak şubelerin bulunduğu yerler 
ticaret odaları veya sanayi odaları arasında 
paylaşılır. Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubeleriyle beraber ödiyeceği munzam aidat tul 
t a n 5 000 lirayı geçemez. | 
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I BAŞKAN -*- Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Ücretler ve vesika harçları : 
MADDE 27. — Mahiyetleri ve nevileri tü

zükte gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretlerle, odalar yönetim kurullarınca onana
cak vesikalardan alınacak tasdik harcı ve ve-
rilcek diğer Vesikalardan alınacak harçların 
miktarları yönetim kurullarının teklifi ve mec
lislerin tasdikiyle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul, edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Ayrılacak fon : 
MADDE 28. — Odalar her yıl tahsil edilen 

gelirlerinin yüzde onunu, birlik adına, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığının göstereceği Millî Ban
kalardan birine yatırmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Huzur hakkı : 
MADDE 29. — Oda yönetim kurulu ve Mec

lisi üyelerine, iştirak edecekleri toplantılar için 
huzur hakkı verilir. 

Odalar yönetim kurulları üyelerine verilecek 
j huzur hakkını meclisler, meclis üyelerine veri

lecek huzur hakkını birlik genel kurulları tes-
! bit ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
Uzuvların feshi ve odaların lağıv ve tasfiyeleri 

Uzuvların feshi : 
MADDE 30. — Odalar uvuzlarmm feshi aşa

ğıdaki esaslarla yapılır : 
a) Yönetim kurullarının feshi : 
Oda meclisleri; yönetim kurullarını, lüzum 

gördükleri hallerde, her zaman değiştirip yeni
lerini seçmek hakkını haizdirler. Yeni yönetim 
kurulu feshedilenin süresini tamamlar. 

b) Oda meclislerinin feshi : 
1. Oda meclisleri mürettep adeddeki üyesi

nin yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine 
mürettep adeddeki üyenin üçte ikisinin bu talep 
üzerine vereceği kararla kendi kendini fesheder. 
îki toplantıda bu nisap bulunmadığı takdirde bir 
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yıl süre ile fesih talebinde bulunulamaz. 

2. Çalışmalarını meslekî ahlâk ve memleke
tin genel menfaatleriyle ahenkli olarak yürütmi-
yen, mevzuata uymıyan, görevlerini iyiye kul-
lanmıyan ve birlik kararlarına riayet etmiyen 
oda meclisleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. Yeni 
meclis eski meclisin süresini tamamlar. Feshedi
len uzuvların yeniden teşekkülüne kadar bu ka
nunla gösterilen vazifelerin ne şekilde ifa edile
ceği Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lağıv ve tasfiye : 
MADDE 31. — Odaların lağıv ve tasfiyesi 

aşağıdaki esaslarla yapılır : 
Odaya kayıtlı mürettep adedin üçte biri mik

tarındaki üyenin meclise yazılı bir teklif yap
ması, bu teklif üzerine oda meclisinin mürettep 
adedinin üçte iki ekseriyetle lağıv ve tasfiye için 
plebisite karar vermesi, en çok üç gün devam 
eden bir plebisit yapılması, plebisit neticesinde 
mukayyet bütün azanın yüzde altmışının lağıv ve 
tasfiyeyi tasvip etmesi şarttır. 

Bu plebisitin yapılış tarzı tüzükte gösterilir. 
Bu suretle lâğıvma karar verilen oda hakkında 
Ticaret Kanununun anonim ortaklıkların tasfiye
lerine ait hükümleri tatbik olunur. 

Tasfiye halinde menkul ve gayrimenkul mev
cutlar paraya çevrilir. 

Bu paralar birliğe, yediemin sıfatiyle, tevdi 
olunur ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının gös
tereceği Millî bir bankada saklanır. Kaldırılan 
oda üç yıl içinde aynı mahalde yeniden kuruldu
ğu takdirde birlik bu parayı yeni odaya geri ve
rir. Bu süre içinde aynı mahlde oda kurulmadığı 
takdirde bu paralar Ekonomi ve Ticret Bakanlı
ğının muvafaktiyle bu kanunda yazılı odaların 
maksat ve görevlerine uygun şekilde sarfolunur. 

«Ticaret ve sanayi odaları» nın lağvı netice
sinde hâsıl olan paralar o yerde ticaret odası ve 
sanayi odası ayrı ayrı kurulduğu takdirde yarı 
yarıya paylaşılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret borsaları 
Tarif : 
MADDE 32. — «Ticaret borsaları», kanunda 
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yazılı esaslar dairesinde borsaya dâhil maddele
rin alım ve satımı ve fiyatlarının tesbit-ve i lâm 
işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliği 
haiz kamu kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluş : 
MADDE 33. — Ticaret borsaları, ticari ihti

yaçların lüzumlu kıldığı yerlerde Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca kurulur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye sınırlarıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Borsaların görevleri : 
MADDE 34. — Ticaret borsalarının görevle

ri şunlardır : 
a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım 

satımını tanzim ve tescil etmek; 
b) Borsaya dâhil maddelerin her günkü fi

yatlarını usulü dairesinde, tesbit ve ilân etmek; 
c) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 

tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari 
vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlariyle 
fiyatlar üzerine müessir şartları, ihtilâf husu
lünde ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden genel 
kaide ve hükümler vücuda getirmek; 

ç) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları 
takibederek fiyat haberleşmesi yapmak; 

d) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve 
vasıflarını tesbit etmek üzere lâboratuvar ve 
teknik bürolar kurmak ve kurulmuşlara katıl
mak ; 

e) Sair mevzuatla ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak; 

f) Borsaya adt örf ve âdetleri tesbit ve ilân 
etmek. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ve imza yetkisi : 
MADDE 35. — Borsaları protokolde meclis 

başkanı veya başkanın tevkil edebileceği, mec
lise dâhil, kimseler temsil eder. 

Borsanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
başkanvekilleriyle, diğer bir veya birkaç üye-

— 151 — 



B : 58 2 .3 
nin müşterek imzaları borsaları ilzam eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ehliyet : 
MADDE 36. — Borsalar, gayrimenkul mal 

almaya, satmaya ve rehin etmeye, ödünç para 
almaya, bağışta bulunmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabıv edilmiştir. 

TİCARET K. ADİNA HÜSEYİN ULİJSOY 
(Niğde) — 37 nci madde hakkında yeni bir 
metin teklif ediyoruz, onun okunmasını rica 
ediyoruz: 

Kayıt mecburiyetinde olanlar. 
MADDE 37. — Ticaret borsalarına dâhil 

maddelerin alımı veya satımı ile iştigal eden
ler, bulundukları yerin ticaret borsalarına kay-
dolunmaya mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyetılerin kayıt
ları borsalarca resen yapılır ve kendilerine 
tebliğ edilir. 

Borsaya kaydolunan tacirlerin durumlarında 
vukuagelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve 
ilânı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuun
dan itibaren bir ay içinde borsaya bildirilmesi 
mecburidir. 

«Borsaya kayıtlı maddelerin müstahsılları 
veya âmilleri borsalara, kaydolmaksızm dahi 
kendi mallarını borsada satabilirler.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is tiye n 
yo tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul, edilmiştir. 

Bütçeler: 
MADDE 38. — Borsaların bütçeleri, (Bir

likçe hazırlanacak tipe ve tesb.it olunacak) 
muhasebe usullerine uygun olarak yönetim ku
rullarınca ihzar ve meclislerce tasdik olunur. 

Bütçelerden sarfiyat borsa yönetim kurulları 
başkanları veya başkanvekili eriyle genel kâtip- j 
lerin müşterek imzalariyle, ajanlık bütçelerin
den ise ajanın imzasiyle yapılır. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul .edilmiştir. 

Teşkilât i 
Uzuvlar: 
MADDE 39, — Borsaların uzuvları şunlar

dır : 
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| a) Meslek komiteleri, 

b) Meclis, 
c) Yönetim kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

I seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Meslek komiteleri: 
MADDE 40. — Meslek komiteleri tüzükte 

yazılı esaslara göre tesbit edilen meslek grupla
rınca seçilecek 5 - 7 kişiden terekküp eder. Ay
rıca ayın miktarda da yedek seçilir. Komite 
kendi arasında bir başkan ve bir başkanvekili 
seçer. 

Meslek komitelerinin süreleri üç yıldır. 
BAŞKAN - • Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenle^... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Meslek komitelerinin görevleri: 
MADDE 41. - - Borsa meslek komitelerinin 

görevleri şunlardır: 
a) Borsa incelisi için üyelerim seçmek, 
b) Kendi mevzuları dâhilinde faydalı ve lü

zumlu gördükleri tedbirleri yönelim kuruluna 
teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde 
ayın teklifleri meclise yapmak 

c) Meclis veya yönetim kurulu t a ı f m d a n , 
| kendi mesleklerin- ait işler hakkında yapılacak 

müracaatları tetkik ederek cevaplandı mak. 
I BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Meclisler : 
MADDE 42. — Borsa meclisleri, her meslek 

kurulundan seçilecek ikişer kişiden teşekkül 
eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Bor
sa meclislerinin süreleri üç yıldır. 

Meclis kendi üyeleri arasından, bir yıl içdn, 
bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Meclis 
başkanları diğer uzuvlara seçilemezler. 

BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Meclisin görevleri : 
MADDE 43. — Borsa meclislerinin görevle-
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ri şunlardır : 

a) Borsa yönetim kurulunu seçmek; 
b) Genel olarak borsalar gayelerinin ger

çekleştirilmesi hususunda gereken her çeşit ka
rar ve tedbirleri almak; 

c) Yönetim kurulu veya meslek komitele
ri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip ka
rara bağlamak; 

ç) Bölgeleri içindeki borsa örf, âdet ve te
amüllerini tesbit etmek ve yayınlamak; 

d) Aylık muvazeneyi ve aktarma talepleri
ni tetkik ve tasdik etmek; 

e) Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim kurul
ları tarafından teklif edilecek cezaları karara 
bağlamak; 

f) Bor*a üyeleri hakkında disiplin cezaları 
vermek; 

g) Borsada cereyan edecek muamelelerden 
doğacak ihtilâfları çözmek üzere hakem kuru
lunu seçmek; 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik 
ve yönetim kurulunu ibra etmek; 

ı) Borsaya tâbi maddelerden hangilerinin, 
en geç satış gününü takifeeden ilk iş günü için
de, tescil ettirilmek şartiyle borsa yerinin dışın
da alınıp satılabileceğini tesbit etmek; 

i) Borsa dışında yapılan muamelelerde vu
kua gelecek ihtilâfları çözmek üzere, istenecek 
hakem ve bilirkişi listesini tasdik etmek; 

j) tç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek; 
k) Mesleklere ve meselelere göre ihtisas 

komisyonları kurmak; 
1) Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde 

olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tâbi ol
dukları halde ithal edildikleri derecelere müta-
allik yönetim kurulunca verilecek kararlara 
karşı itirazları tetkik etmek ve kesin karara 
bağlamak. 

BAŞKAN — Madeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yönetim kurulları : 
MADDE 44. — Borsa yönetim kurulları, 

meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için se
çeceği 5 - 11 kişiden terekküp eder. Ayrıca ay
nı miktarda da yedek seçilir. 

Kurul kendi arasından bir başkan ve bir baş-
kanvekili seçer. 

BAŞKAN — Madeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun görevleri: 
MADDE 45. — Borsa yönetim kurullarının 

görevleri şunlardır: 
a) Mevzuat ve meclis kararları dairesinde 

borsa işlerini yürütmek; 
b) Bütçeyi, kesinhesabı ve aktarma teklif

lerini ve bunlara mütaallik raporları borsa mec
lisine vermek; 

c) Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tas-
dikma sunmak; 

ç) Borsa memur ve hizmetlilerinin tâyin ve 
azillerini, terfi ve tecziyelerini icra etmek; 

Borsa komiserinin terfi, tecziye ve azlini Ba» 
kanlıktan istemek; 

d) İhtar, tevbih veya para cezaları vermek, 
borsa meclislerince verilen disiplin cezalarını 
tatbik etmek ; 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek üzere borsa meclisine vermek; 

f) Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik et
mek ; 

g) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve 
bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık ra
por hazırlayıp borsa meclisine vermek; 

h) Borsaya ait her türlü incelemeleri yap
mak, bölgeleri içindeki Borsaya ait endeks ve 
istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin bor
sa fiyatlarını tesbit ve münasip vasıtalarla ilân 
etmek, 

ı) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve 
bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık ra
por hazırlayıp borsa meclisine vermek, 

i) Borsa dışında vukuagelecek anlaşmazlık
ları çözmek üzere istenilecek hakem ve bilirkişi 
listelerini tanzim etmek, 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Yönetim kurulu görevlerinin devri: 
MADDE 46. — Yönetim kurulu, lüzumlu 

hallerde, yetkilerinden bir kısmını yönetim ku
rulu üyelerinden birine veya birkaçına veya 
genel kâtibe devredebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 
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Toplantılar: 
MADDE 47. —- Yönetim kurulu en az hafta

da bir defa, meclisleri ve meslek komiteleri lü
zumu halinde ve başkanın daveti üzerine her 
vakit ve her halde ayda bir defa kendiliklerin
den toplanırlar. 

BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Gene] kât ip : 
MADDE 48. — Geliri 50 000 liradan fazla 

olan borsalarda meclisler tarafından tâyin olu
nan bir genel kâtip bulunur. 

Genel kâtipler borsa yönetim kurulları ve 
meclislerinde oy sahibidir. 

Genel kâtipler borsa muamelelerini tedvirle 
görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Borsa komiseri: 
MADDE" 49. — Borsalarda, günlük alım sa

tım muamelelerini ve fiyat temevvüçlerini ta
rafsız bir murakabe altında bulundurmak üze
re, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin edi
len bir komiser bulundurulur. 

Komiserlerin ücreti borsa tarafından veri
lir* ve miktarı Bakanlık ile Borsa Meclisleri ara
sında kararlaştırılır. 

Komiserlerin yetkileri tüzükte gösterilir. 
Geliri 50 000 liradan az olan borsalar ayrıca 

genel kâtip bulundurmıyabilirler. Bu halde ko
miserler genel kâtiplik görevini de yaparlar. Ge
nel kâtiplik görevvini de yapan komiserler yö-
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I netim kurfulu ve mecliste oy sahibidir. 
j Komiserler hakkında, genel kâtiplik görevi 

dolayısiyle borsalar tarafından tatbik edilecek 
terfi ve tecziye işlemlerinde, son karar hakkı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. < 

Alım satım .-
MADDE 50. — Ticaret borsalarında numu

ne veya tipler üzerinde mal alınıp satılır. Tipi 
tesbit elilmemiş olan mallarla misliyattan olup 
mahallî ihtiyaçları karşılayan maddeler ve can
lı hayvanlar da borsalarda muamele görecek 
maddeler arasına alınabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 51. — Beşten az madde üzerine ça
lışan borsalarda meslek komiteleri kurulmaz. 
Bu nevi borsalarda meclis, borsaya kayıtlı olan
lar tarafmlan seçilir. Meslek komitelerinin gö
revleri tüzükte gösterilecek şekilde meclisçe ifa 
olunur. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Oylama neticesini arzediyorum. 
Posta Kanunu tasarısına (282) oy verilmiş

tir. (281) kabul (1) çekinser vardır. Nisap var
dır, muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu-
(281) oyla kabul edilmiştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum, 
, Kapanma saati : 17,35 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sait Koksal (îsparta,) Hilmi öztarhan (Manisa). 

BAŞKAN —• Çeke açıldı. Müzakereye de
vam ediyoruz. 

Borsaya tâbi maddeler : 
MADDE 52. — Borsa kurulan yerlerde, 

hangi malların borsalarda alım ve satımının 
mecburi olduğu ve bunların en az miktarları, 
borsa meclisinin teklifi üzerine Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca tâyin ve tüzükte gösterile
cek şekilde mahallerinde ilân olunur. 

Borsanın bulunduğu yerin belediye hudut
ları içinde, borsaya dâhil maddelerin en az mik
tarlarının üstünde kalan miktarının alım ve sa
tımının borsa dışında yapılması yasaktır. 

Bâzı maddeleri, en geç muamele yapıldığı 
günü takibeden ilk iş günü içinde borsaya tescil 
ettirilmesi şartiyle, borsa yerinin dışında alınıp 
satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. 
Ancak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı borsalarca 
alınacak bu gibi istisnai kararları kısmen veya 
tamamen, geçici veya daimî olarak yürürlükten 
kaldırabilir. 

Borsanın bulunduğu yerlerdeki tacirlerle 
memleket içi veya dışındaki tacir arasında ya
zışma veya telefonla yapılan alım ve satım mua1-
melelerinin borsadan geçirilmesi mecburidir. 

Ancak bu kabil muamelelerde borsa tescil 
ücreti, akdin (Kabul) ile tamam olduğ\ı yerdeki 
tarafça, o mahal borsasına ödenir. 

Dış memleketlere yapılacak satışlarda borsa 
ücreti alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edildi. 

Borsada alım satım yapanlar : 
MADDE 53. — 
a) Borsa komisyoncusu: 
Kendi adına ve başkasının hesabına borsada 

alım, satım, yapan adama « Borsa komüsyoncu-
su » denir. 

b) Borsa ajanı: 

Bankasının adına ve hesabına, vekil sıfatiy-
le, borsada alım, satım yapanlara « Borsa aja
nı » denir. 

c) Borsa simsarı : 
Borsa alım, satımlarında, yalnız aracılık ya

panlara « Borsa simsarı » denir. 
Bu unsurlar borsaya dâhil olmıyan madde

ler üzerinde borsa dışında iş yapabilirler. 
Borsaya dâhil maddeler üzerine yukarda 

gösterilenlerden başka kimselerin borsa içinde 
iş yapmaları yasaktır. 

Komisyoncu, ajan ve simsarların Türk va
tandaşı olması mecburi olup bunların görevleri, 
hakları, riayete mecbur oldukları kaideler ve 
tâbi olacakları şartlar ve haiz olacakları va
sıflar tüzükte gösterilir. 

Borsa Komisyoncusu, ajan ve simsarlrmm 
muamelelerden alacakları nispî ücret miktarı 
borsa meclisince tesbit, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

Ajanların ve simsarların aylıkla da kullanıl
maları caizdir. Bu takdirde aldıkları aylık üc
retin miktarı borsa meclislerince tesbit olunur. 
Bu halde muamelelerden alınacak nispî ücret 
borsaya aittir. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy, buyurun! 
TİCARET KOMİSYONU ADINA HÜSE

YİN ULUSOY (Niğde) — A fıkrasının ikinci 
satırında « alım satım yapan adama » vardır. 
Bu « alım satım yapanlara » olacaktır. 

BAŞKAN — B,u tashihle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

özel yönetmelikler : 
MADDE 54. — Ticaret Borsalarında alım ve 

sa-tım muamelelerinin nasıl yapılacağı yönetim 
kurullarınca hazırlanıp meclislerince tasdik olu
nacak özel yönetmeliklerde gösterilir. 

Vadeli muamele yapan borsaların tatbik 
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edecekleri usuller tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler ... i l 
miyeni er ... Madde kalın 1 olundu. 

B orsa 1 arı n gel Meri 
del iri er : 

MADDE 55. — Borsaların gelirleri şunlar
dır : 

a) Kayıt ücreti; 
b) Yıllık aidat; 
c) Muamele tescil ücreti; 
ç) Yapılan hizmetle)' karşılığı ücretler; 
d) Vesika harçları; 
e) Yayın gelirleri; 
f) Bağış ve yardımlar; 
g) Misil zamları; 
h) Para cezaları; 
ı) Türlü gelirler; 
i) Borsalarda ajanlık ücreti olarak alman 

paralardan artanlar. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

in iyenler ... Madde kabul olundu. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat : 
MADDE 56. — Tüzükte gösterilecek usulle

re göre tesbit olunacak dereceler üzerinden bor
salara ilk kaydedileceklerden alınacak kayıt 
ücretiyle kayıtlı bulunanlardan tahsil olunacak 
yıllık aidat miktarı; yönetim kurulunca teklif 
ve meclislerce onanacak tarife ile tesbit olu
nur. 

Fevkalâde dereceye girenlerin kayıt ücreti 
veya yıllık aidatları, sermayelerinin binde biri
ni ve her halde 5 000 lirayı geçemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller dairesinde 
'borsa meclislerine, meclis kararlarına karşı da 
birliğe itiraz edebilirler. Birliğin kararı kesin
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Ettni-
jenler... Madde kabul olundu. 

ücretler ve vesika harçları : 
MADDE 57. — Mahiyetleri ve nevileri tü

zükte gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretler ve borsa yönetim kurullarınca onana
cak vesikalardan alınacak tasdik harcı ve veri
lecek diğer vesikalardan alınacak harçların 
miktarları yönetim kurullarınca teklif, meclis
lerce tasdik olunur. Ancak tescil ücretine ait 
meclisçe tanzim olunacak nispet tarifesi bakan
lıkça tasdik olunur. 

Aynı muamele için yalnız bir taraftan tes
cil ücreti al m ir. 

BAŞKAN •— Maddeyi kabul edenler.., 'Kimi
ydiler... Madde kabul olundu. 

Huzur hakkı : 
MADDE 58. — Borsaların yönetim kurulu 

üyelerine, iştirak edecekleri toplantılar için hu
zur hakkı verilip verilmemesi ve miktarı, yö
netim kurulunun teklifi ile meclislerce karar
laştırılır. Meclis üyelerine verilecek huzur hak
kı, meclisin teklifi ile birlik yönetim kurulu ta
rafından kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-
yenler... Madde kaimi olundu. 

Uzuvların feshi : 
MADDE 59. — 
a) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, çalışma

ları tıı meslekî ahlâk ve memleketin genel menf'a-
atleriyle ahenkli olarak yürütmiyen veya gö
revlerini mevzuata göre yapmıyan borsa uzuv
larını feshe karar verebilir. 

b) Borsa meclisinin üçte ikisinin yazılı fe
sih talebi yerinde görüldüğü hallerde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı uzuvları feshe karar vere
bilir. 

Fesih kararı verildiği hallerde yeni uzuvlar 
seçilinceye kadar- uzuvların vazifelerinin kim
ler tarafından yapılacağı Bakanlıkça tesbit olu
nur. Feshedilen borsa uzuvları yerine bu kanun 
ve tüzük hükümleri dâhilinde yenileri seçilir. 
Yeni seçilenler feshedilen uzuvların süresini ta
mamlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-
yenler... Madde kabul olundu. 

Eâğıv ve tasfiye : 
MADDE 60. — Ekonomi ve Ticaret Bakan

lığınca lüzumsuzluğu anlaşılan borsaların lâğtv 
ve tasfiyesine karar verile'bilir. 

Lağvına karar verilen borsaların tasfiyeleri
nin ne suretle yapılacağı tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-
yenler... Madde kabul olundu. 

Bölüm : V 
Türkiye «Ticaret odaları» «Sanayi odaları» ve 

«Borsaları» birliği 

Kuruluş : 
MADDE 61. Odalar ve borsalar arasında, 
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bu kanunda yazılı esaslara göre oda ve borsala
rın tekâmül ve inkişifmı sağlamak maksadiyle, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından «Tür
kiye Ticaret odalar, Sanayi odaları ve Ticaret 
borsaları birliği» kurulur. 

Kuruluş şeklini tesbite Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilidir. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-

yenler... Madde kabul olundu. 

Birliğin görevleri: 
MADDE 62. — Birliğin görevleri şunlardır: 
a) 22 nei madde dışında, odalarla odalar, 

borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkcak meslekî ihtilâfları kesin olarak çözmek 

b) Muhasebe ve muamelât yönetmelikleri
ni birleştirmek ve tasdik etmek, 

e) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
raporlar hazırlamak ve yönetim kurulu tarafın
dan hazırlananları tetkik etmek, 

ç) Yabancı memleketlerdeki Ticaret oda
ları ve borsaları tarafından tanzim edilen rapor
ları tetkik ve Türkiye'yi ilgilendiren kısımları 
derleyip neşretmek, 

d) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye 
komitesini kurmak ve işlerini yürütmek, 

e) Millî ve milletlerarası sergi ve panayır
lara iştirak ve yabancı memleketler ticaret ve 
sanayi odalarının vekillik, mümessillik veya mu
habirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve milletler
arası meslekî teşekküllere üye olmak veya bu 
çeşit teşekküller kurmak, milletlerarası meslekî 
toplantılara iştirak etmek, 

f) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine 
lüzumunda, genel kurul karariyle yardımlar 
yapabilmek, 

g) Bu kanunla verilen sair görevleri yap
mak ve ekonomi işlerinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Komisyonları ve Bakanlıklarca iste
nen malûmat ve mütalâaları vermek, 

h) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca veri
lecek görevleri yerine getirmek, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul olundu. 

Birliğin uzuvları: 
MADDE 68. — Birliğin uzuvları şunlardır: 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Madde kabul olundu. 

Genel kurul: 
MADDE 64. — Birlik genel kurulu, odalar 

ve borsalar meclisleri arasından üç yıl için tü
zükte yazılı esaslara göre seçilecek birer veya 
ikişer kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Genel kurul, kendi üyeleri arasından bir 

başkan ve bir başkanvekili seçer. 
Genel kurul en az yılda iki defa toplanır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Madde kabul olundu. 

Genel kurulun görevleri: 
MADDE 65. — Genel kurulun görevleri şun

lardır : 
a) Birlik Yönetim kurulunu seçmek; 
b) Muhasebe ve muamelât yönetmelikleriy-

le odalar ve borsalar tarafından hazırlanan ha
kem ve bilirkişi listelerinin sureti tanzimine 
ait yönetmelikleri tetkik ve tasdik etmek; 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tet
kik ve tasdik etmek; 

ç) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine 
yardım hususunda karar vermek; 

d) Genel kâtiplerin yönetmeliğini tetkik ve 
tasdik etmek; 

e) Odalar ve borsalar arasında iş birliği 
kurmak ve bunların tekâmül ve inkişâflarını 
sağlamak hususlarında lüzumlu görülecek ted
bir ve kararları almak; 

f) Borsalarca tesH.r. olunacak genel kaide 
ve hükümleri tetkik ve tasdik etmek; 

g) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini 
ve bütçelerin tanzim usullerini tesbit etmek; 

h) Birlik gider bütçesini kabul edip tasdik 
edilmek üzere Bakanlığa sunmak (Bakanlık büt
çeyi değiştirebilir.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Btmi-
yenler.. Madde kabul olundu. 

Yönetim kurulu : 
MADDE 66. — Birlik yönetim kurulu birlik 

genel kurulunun kendi üyeleri arasından bir yıl 
için seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı 
miktarda da yedek seçili;"'. 

Seçimlerde ticaret odaları, sanayi odaları ve 
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'borsaların temsili göz önünde bulundurulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasın
dan bir başkan ile bir başkanvekili ve muhasip 
üye seçer. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa, 
ihtiyaca göre ve başkanın çağrısiyle, her zaman 
toplanabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler...'Etmiyenler... Kabul olundu. 

Yönetim kurulunun görevleri : 
MADDE 67. — Yönetim kurulunun görev

leri şunlardır : 
a) 22 ne i madde dışında, odalarla odalar, 

borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkacak ihtilâfları çözmek, 

b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve bera
berlik sağlamak üzere yönetmelikler hazırlamak 
ve genel kurula arzetmek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
rapor hazırlamak ve genel kurulun tasdikma 
sunmak, 

ç) Yabancı memleketlerdeki ticaret odala
rı ve borsaları tarafından yapılan neşriyatı ta
kip etmek ve Türkiye'yi ilgilendirenlerden azayı, 
lüzumunda Hükümeti haberdar edecek tedbirleri 
almak, 

d) Milletlerarası sergi ve panayırlara işti
rak, yabancı memleketlerdeki ticaret ve sanayi 
odalarının ve borsalerm vekillik, mümessillik 
veya muhabirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve 
milletlerarası meslekî teşekküller kurmak, mil
letlerarası meslekî toplantılara katılacak üye
leri seçmek, 

e) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak, 
f) Oda ve borsaların fonlarını Bankaya 

muntazaman göndermelerini sağlamak, 
g) Genel kâtiplik yönetmeliğini hazırlamak 

ve genel kurula sunmak, 
h) Bakanlıklarca istenen malûmatı vermek, 
ı) Bir yıllık faaliyet hakkında genel kuru

la rapor vermek, 
i) Türkiye'de ticari ve iktisadi kongreler 

tertip etmek, 
j) Yıllık gelir ve gider bütçelerini tesbit 

etmek ve genel kurula sunmak, 
BAŞKAN — Söz istiyen yok, Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Genel kâtip : 
MADDE 68, — Birliğin, yönetim kurulunca 
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tâyin edilen ve birliğin muamelâtını tedvirle 
görevli bir genel kâtibi ile lüzumu halinde bir 
veya iki genel kâtip yardımcısı bulunur. 

Genel kâtibin görevleri, birlik yönetim ku
rulunca hazırlanıp genel kurulca tasdik edile
cek bil- yönetmelikle tâyin olunur. 

Genel kâtip yönetim kurulu ve genel kurul
da oy sahibidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Sarfiyat : 
MADDE 69. — Birlik bütçesinden sarfiyat, 

başkan veya başkanvekili ve genel kâtibin, genel 
kâtibin bulunmadığı halde muhasip üyenin müş
terek imzasiyle yapılır. 

500 liradan aşağı masraflar yalnız genel kâ
tibin imzasiyle yapılabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Temsil ve imza yetkisi : 
MADDE 70. — Birlikleri, protokoJda meclis 

başkanı veya başkanın tevkil edeceği, meclise 
dâhil, kimseler temsil eder. 

Birliklerin hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
başkanvekili eriyle, diğer bir veya birkaç üyenin 
müşterek imzaları birliği ilzam eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Fonlar : 
MADDE 71. — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihe kadar odalar ve borsalarca ayrılmış olan 
fon paraları bu tarihten itibaren ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca gösterilecek Millî bir 
banka nezdinde, birlik namına, yeniden açılacak 
bir hesaba devrolunıır. 

Bu paralar, ancak odaların ve borsaların ve 
birliğin kuruluş maksatlarına sarfedilebilir. Sarf 
şekli tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — - Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Birlik bütçenin fo_n ile münasebeti : 
MADDE 72. — Birlik bütçesinin giderleri 28 

ııci madde ile açılan fon hesabından karşıla
nır. Ancak bu miktar, bütçenin taallûk ettiği 
yıl içinde, odalarca fon hesabına yatırılacağı tah
min edilen miktarın dörtte birini geçemez. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Fon hesaplarının birlikçe tutuluş şekli : 
MADDE 73. — Her odanın ve borsanın fon 

hesabına gönderdiği para, o oda ve borsaya ait 
olup, birlikle her oda ve borsanın hesabı ayrı 
ayrı tutulur. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından tasdik, edilen birlik bütçesindeki gider, 
her oda ve borsanın o yıla ait bütçeleri nispe
tinde paylaştırılır ve fondaki hesaplarından dü
şülür. 

Birlik yılda bir defa, odalara ve borsalara he
saplarının durumunu bildirmekle mükelleftir. 

«Ticaret ve sanayi odaları» halinde çalışmak
ta iken sanayicilerin müstakil oda kurmaları ha
linde ticaret ve sanayi odası hesabında biriken 
fonun c/c 20 si yeni kurulan «Sanayi odası» hesa
bına naklolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu. 

Bölüm : VI 
Müşterek hükümler 

Disiplin cezaları, para zamları ve para cezaları 

Disiplin cezaları : 
MADDE 74. — Odalar ve borsalar üyelerine 

aşağıda yazılı disiplin cezalanın verebilirler : 
a) İhtar, 
b). Tevbih, 
e) Oda veya borsadan çıkarma, 
İhtar ve tevbih cezaları yönetim kurulu tara

fından verilir. 
Bu cezalar.için 15 gün içinde meclise itiraz 

edilebilir. 
Meclisin kararı kesindir. Bu karar için idari 

ve kazai mercilere başvurulamaz. 
Çıkarma cezası yönetim kurulunun teklifi 

ile meclis tarafından verilir. Bu ceza 15 günden 
az, bir yıldan fazla olamaz. 

Oda veya borsa meclislerince verilen çıkarma 
.cezası kararı ilgiliye tebliğ olunur. İlgili 15 gün 
cinde savunmasını yazı ile bildirir. 

Meclis kararında ısrar ettiği takdirde ilgili, 
"bulunduğu mahallin ticaret dâvalarını görmekle 
vazifeli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkemenin 
kararı kesindir. 

Şu kadar ki, yargılama sonuna kadar meclis 
kararı uygulanmaz. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye münhasır 
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olup bu süre içinde ticaret ve sanatın gerek doğ
rudan doğruya, gerek vasıta ile yapılmasını ya
sak eder. Bu yasağa riayet etmiyenler hakkında, 
kayıtlı bulunduğu oda veya borsaların yazılı iste 
ği ile Türk Ceza Kanununun 307 ci maddesi 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
\\\\{. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenler : 
MADDE 75. — Birliğin mevzuata uygun ola

rak aldığı kararlara riayet etmemekte ısrar 
eden oda ve borsaların lağvı, birlik yönetim 
kurulu tarafından, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına teklif edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Para zamları: 
MADDE 76. — 9 ncu ve 37 nci maddelerde

ki kayıt mecburiyetini bir ay içinde yerine getir-
miyenler odalar veya borsalar tarafından re'-
sen kaydedilirler. 

Bunlar, kaydedildiklerinin kendilerine bil
dirilmesi tarihinden başlıyarak bir ay içinde 
kayıt ücretlerini öderler. Kayıt ücretlerini vak
tinde ödemiyenlerden bu ücret % 50 fazlasiyle 
alınır. 

Yıllık aidatını o yılın Mart ayı sonuna kadar 
ödemiyenlerden bu aidat '•% 50 fazlasiyle tahsil 
olunur. 

Borsaya dâhil maddelerden, borsaların çalışr 
ma bölgesi içinde ve borsa yerinin dışında sa
tılmasına müsaade olunan maddelerin satışları
nın, bir iş günü sonuna kadar, tescil edilmeme
si hallerinde yapılan muamelelere ait borsa üc
reti, teamüle uyularak alıcı veya satıcıdan % 
50 fazlasiyle tahsil olunur. 

Ancak makbul mazeret halleri borsa mecli
sinin takdirine bırakılır, bu takdir kesindir. 

Yukarı fıkralardaki cezalar için idari ve ka
zai mercilere başvurulamaz. 

Borsa komisyoncusu, ajanı veya simsarı ola
rak kayıtlı olmadığı halde borsaya dâhil mad
deler üzerinde, bu unsurların yapabileceği mu
ameleleri yapanlardan bu muameleye ait bor
sa ücreti beş misli tahsil olunur. 

Bu cezaya karşı bulunduğu yerin ticaret 
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mahkemesine itiraz olunabilir. Mahkeme kararı 
kesindir. 

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

Para cezaları : 
MADDE 77. Odalar veya borsalarca, 

mevzuata uygun olarak alman kararlara riayet 
etmiyenlere ve Ticaret Kanununa göre tescil ve 
ilânı gereken değişiklikleri bildirmiyenlere yö
netim kurul hırının teklifi ve meclislerin kara-
riyle 25 liradan 200 liraya kadar ve tekerrürü 
halinde 200 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası verilir. 100 liraya kadar olan para 
cezaları kesindir. Bu miktardan aşağı ceza için 
idari ve kazai mercilere başvurulamaz. Bu mik
tardan yukarı olan para cezalarına karşı, kara
rın bildirilmesi tarihinden başlıyarak 15 gün 
içinde, ilgili oda ve borsanın bulunduğu yerdeki 
ticaret mahkemesine itiraz olunabilir. Mahkeme 
kararı kesindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalıul 
edenler.. Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tahsilat: 
MADDE 78. — Kayıt ücretiyle yıllık aidat 

ve kesinleşen zamlarla para cezalarının tahsille
rine ait odalarca verilen kararlar ilâm hük
münde olup icra dairelerince yerine getirilir. 

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

Bölüm .- VIÎ 
Yabancı veya, Türk - yabancı ticaret ve sanayi 

dernekleri 
MADDE 79. —• Türkiye ile aralarında ika

met ve adlî salâhiyet sözleşmeleri akdedilmiş 
bulunan yabancı bir devletin uyruğunda olup 
Türkiye'de yerleşmiş bulunan ticaret ve sanayi 
erbabının, gerek kendi aralarında ve gerek 
Türk uyruğundaki ticaret ve sanayi erbabiy.'e 
karışık olarak, kuracakları ticaret ve sanayi 
dernekleri .3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
10 neu. maddesinde zikrohınan esaslar dairesin
de teşekkül eder ve o kanunun hükümleri dâ
hilinde faaliyette bulunur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen 
vav -mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VIII 
Çeşitli hükümler teftiş ve. murakabe 

MADDE 80. — Odalar, borsalar ve bunların 
birliği Ekonomi ve Ticaret, Bakanlığı tarafın
dan teftiş ve murakabe olunur. Yurt içindeki 
yabancı veya Tüi'k - yabancı ticaret ve sanayi 
dernekleri, yalnız ticari ve ekonomik çalışmala
rı bakımından, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın teftiş ve murakabesine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenlei'.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat : 
MADDE Sİ. — Odalar ve borsa'ar ve birlik 

paralariyle para hükmündeki evrak, senet ve 
sair malları aleyhine suç işliyen ve bilanço, za
bıtname, rapor ve diğer her çeşit kâğıt ve dei'-

-ter üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan 
veya bunları kasten yok eden uzuvlara dâhil 
üyelerle, memur ve hizmetliler hakkında Dev
let memurları hakkındaki ceza uygulanır. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenlei'.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Daire ve müesseselerden istenecek bilgiler: 
MADDE 82. •- Resmî daire ve müesseseler 

ve Devlet Ekonomi Kurumları ve diğer resmî 
teşekküller, sır olmamak ve bu kanunda göste
rilen vazifelere taallûk etmek şartiyle, odalar 
ve borsalar ve bunların birliği tarafından iste
necek bilgileri vermekle mükelleftirler. 

BAŞAKN -~ Madde hakkında söz.istiyen 
yok. Maddeyi, kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İflâs ve konkordato kararları: 
MADDE 83. İflâs ve konkordato karar

ları, icra ve İflâs Kanununun İfiti ııcı ve 300 
neii maddelerine göre mahallî ticaret odaları
na ve sanayi odalarına ve borsalara bildirilir. 

Odalar iflâs kararlarını birliğe bildirmek za
ruretindedir! er. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi, kabul edenler.. Kalıul etmiyen
leı'.. Kabul edilmiştir. 

Muhabir ve fahri üyeler: 
MADDE 84. — Yönetim kurulları, uygun 
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gördükleri kimseleri, odalara ve borsalara -«Fan- » 
vi üye» yazabilirler. i 

Yönetim kurulları, memleket içinde odalar j 
ve borsa teşeşkkül etmiyen yerlerde ve memle- i 
ket dışında, kendileri için faydalı olabilecek 
kimseleri muhabir üye seçebilirler. 

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

îo yönetmelikler: j 
MADDE 85. — Her oda ve borsa yönetim I 

kurulunca oda veya borsanın iç teşkilâtım, iş ı 
bölümünü ve işlerin yürütülmesi şeklini göste
rir ve meclislerce tasdikli bir iç yönetmelik ya
pılır. 1-toı yönetmelikte işlerin yürütülmesine ait 
imza yetkileri de gösterilir. 

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

Memur ve müstahdemlerin tâyinleri: 
MA DDF] 86. — Oda ve borsa memur ve hiz- j 

metlilerin tâyin, terfi,, nakil, işten çıkarma mu
ameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik ve 
ölüm sigortalarının yapılması şekli, işten ayrıl- j 
ma hallerinde verilmesi lâzım gelen tazminat 
miktar ve şekilleri tüzükte gösterilir. 

Tâyini Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca ya
pılan borsa mensuplarının emeklilik muamele
leri Emeklilik Kanuiuna göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi- ı 
yenleı.. Kabul edilmiştir. 

Baremden istisna: 
MADDE 87. — Bu kanuna tâbi odalar ve ! 

borsalarla birlik, 3659 sayılı Kanuna tâbi de
ğil dh*. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret sicili işleri: 
MADDE 88. — Ticaret ve sanayi odaları ve j 

ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar bulun- I 
mıyan yerlerde ticaret sicili işlemleri mahallî 
belediyelerce yapılıı. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen j 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. i 
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. Aidatta zaman aşımı: 

MADDE 89. — Odalar ve borsalara kaydo-
lınımadığı anlaşılan tacir, sanayici, borsacı için 
içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş 
üç yıldan evvelki yıllar için aidat tahakkuk 
ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın, başından 
itibaren beş yıl içinde tahsil edilemiyen aidat 
ve munzam aidat zaman aşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm: IX 
Son hükümler 

Kaldırılan, mevzuat: 
MADDE 90. — Geçici birinci madde gere

ğince oda ve borsaların intibakı için tâyin olu
nan sürenin hitamından itibaren, 655 sayılı Ti
caret ve Sanayi Odaları Kanunu ile eki ve Tü
züğü ve 1302 tarihli Umum Borsalar Nizamna
mesinin ticaret borsalarına ait hükümleriyle 
4355 sayılı Kanım ve Tüzüğünün ticaret ve sa
nayi odaUriyle bordalara ait hü "ümlerı kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenlev... Kaimi edilmiştir. 

Tüzük: 
MADDE 91. — Ekonomi ve Ticaret Bakanlı

ğınca, yayım tarihinden itibaren altı ay içinde 
bu kanunun tatbik suretini gösteren bir tüzük 
hazırlanır. -- • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
F]tmiyenler.... Kabul edilmiştir, 

Mevcut oda ve borsaların intibakı: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Ankara, İstanbul 

ve İzmir Ticaret-ve Sanayi odalariyle Ticaret 
borsaları 91 nci maddede zikredilen bu kanuna 
ait tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten bağlıya
rak en geç üç ay, diğer oda ve borsalar tüzüğün 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en ,geç 
altı ay içinde bu kanuna uymak mecburiyetin
dedirler. Bu süre içinde durumlarını uydurmı-
mıyan oda ve borsalar Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca fesih ve tasfiye olunun ir. 

BAŞKAN -— Madde hakkında s;>/ istiyen 
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yo;:t-M. Oyunuza, arzediyorum. Kabul -edenler... 
Ktnuyenler... Kabul edilmiştir 

GEÇİCİ MADDE 2. —• Halen mevcut olan 
odalar ve borsalar durumlarını bu kanuna uy
dunu? caya kadar mevcut uzuvları, yeniden şe
yim yapılmaksızın vazifelerini görmeye devam 
ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Halen mevcut yabancı ve Türk - Yabancı Ti
caret Odaları Cemiyetlerinin durumu: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde mevcut olan yabancı ve Türk - Yaban
cı Ticaret Odası Cemiyetleri bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren bir yıl içinde kendilerini 
bu kanunun 79 ncu maddesi hükmüne uydurma
ya mecburdurlar. 

Bu süre içinde durumlarını uydurmı-
yanlar tasfiye edilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur; oyunuza arzediyorum, kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden Gelir Vergisi esasına göre vergi tah
sil edileceği yıla kadar geçen zaman içinde aidat 
ve munzam aidat Kazanç Vergisi esaslarına göre 
tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıldan sonra 
tahakkuk edecek aidat ve munzam aidatta, ait 
olduğu yılın vergi esasları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur; oyunuza sunuyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının iki maddesi komisyondadır, gelin
ce görüşmesine devam edeceğiz. 

7. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/639) \\] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mi l . Söz istiyeıılerin isimlerini okuyorum: 

Gl. Eyüp Durııkan, Ol. Vehbi Kocagüney. 
Orgl. îzzeddin çalışlar.. 

Sinan Tekelfoğlıı, bir arzunuz mu varı 

1] 203 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dw, 
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SİNAN TEKELİOĞLIJ (Seyhan) - - Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Peki, kaydettim. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Sayın ar

kadaşlar ; Askerî Fabrikaların bir intikal kanu
nu olan bu kanun hakikaten çok yerinde ve isa
betli bir kanundur. Bilindiği gibi, bugüne kadar 
Askerî 'Fabrikaların iki veçhesi vardır: Birisi, 
orduya yaptığı silâh ve diğer harb vasıtaları, 
mühimmat ve saireyi muvazene! umumiyeye dâ
hil, Bütçe dâhilinde yapmak zorunda olduğu 
için Genel Muhasebe, Artırma, Eksiltme kanun
larına bağlanmakta idi. Diğer bir cephesi de 
kendisine verilen ufak bir döner sermaye ile ta-
mamiyle bir : tüccar fabrikası gibi çalışmakta 
bulunuyordu. Muhasebe! umumiyeye dâhi lolan 
kısımlar birçok tahdidata tâbi olduğu için fab
rikalar rantabl çalışamıyordu. Şimdi fabrikalar 
tıpkı iktisadi teşekküllerin tâbi olduğu 3460 
sayılı Kanun dâhilinde ve tüzel kişiliği haiz 
olarak ve Arttırma, Eksiltme Kanununa tâbi ot-
mıyarak serbest çalışacak ve hakikaten çok ran
tabl olacaktır. Bu hususta öteden beri teşebbüs 
yapılmış ,arzu izhar edilmiş ise de bugüne ka
dar bu neticeye varılamamıştır. Bugün huzu
runuza, gelen bu kanun bu arzettiğim hususları 
sağlıyacak bir kıymeti haiz bulunmaktadır. Fab
rikalar kendi kudretlerinin kifayet ettiği mik
tarda sipariş alamamak ıstırabiyle senelerden 
beri çırpınmaktadır. Halbuki ordunun ihtiyacı 
fazladır. Bütçe Kanunu münasebetiyle de ar
zettiğim gibi Millî Savunma bu fabrikalara, bu
günkü kudretleri dâhilinde sipariş vermek ve 
hattâ, fabrikaları bugünkü gibi, bir ekiple değil, 
birkaç ekiple çalıştırmak zaruridir. Hepinizin 
bildiği gibi, bugün türlü türlü harb vasıtaları: 
meydana çıkmaktadır. Ve ordu birliklerinin ateş 
kudreti artırılmaktadır arkadaşlar. Bugün bir 
makineli tüfek bir dakikada 300 - 1200 fişenk 
yakar. Bunu vasati olarak 500 kabul edecek 
olursak bir makineli tüfek bir saatte 30 000 fi
şenk yakar. Üç makineli tüfeği hesap edersek, 
demek aşağı yukarı saatte 90 - 100 bin fişek ya
kar. Binaenaleyh, bunu ehemmiyetle nazarı dik
kate almak lâzımgelir. 

Yine bugün seri ateşli sahra topu, dakikada 
50 atım kadar atabilir. Bunu ortalama :."> atım 
dersek bir sahra topu bir saatte 1 500 atmı atar, 
Ordu birliklerinin bu atış kudreti ancak fabrika
ların birkaç ekiple çalışmaları suretiyle artırılmış 
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olur. Bu atış kudretiyle beraber Askerî Fabrika- 1 
Jarm istihsal kudretini de nazarı dikkate alırsak I 
bu fabrikaların.geceli gündüzlü ve üç ekiple ça- I 
lışma zarureti pek aşikâr olarak meydana çıkar. 
Gerçi bugün büyük dostumuz Amerikalıların 
birçok yardımlarını görüyoruz, fakat hepiniz I 
çok iyi takdir edersiniz ki, dost yardımı daimî 
olamaz, geçicidir, dostumuz bunu yapamamak zo I 
runda da kalabilir. O itibarla kendi elimizde bu
lunan müesseselerimizden istifade etmek zaruri
dir. Hpkümetin teklifinde ve esbabı mucibesin-
de Askerî Fabrikalara senede 125 milyon lira 
kadar t>ir para verildiğinden ve bütçeye bâr oldu
ğundan ve bu şekilde bütçeye bâr olmaktan kur
tulacağından ve yakın bir âtide bütçeye yardım 
eı olacağından bahsediliyor. 

> Arkadaşlar, ben buna iştirak etmiyorum. A;-
kerî Fabrikalar ne şekilde olursa olsun orduya 
silâh, harb vasıtası ve mühimmat yapmak zo- I 
randadır. Ve ilk safta da bu gelir. Bunu yapma
sı için Millî Savunma Bütçesine bunun bede'i 
konacaktır. Binaenaleyh Askerî Fabrikalara bu 
şeklin verilmesiyle umumi bütçede bir tasamıi ! 

olacağı ve yakın bir âtide Askerî Fabrikaların 
bütçeye yardımcı olacağı bence hemen bir hu- I 
yalden başka birşey değildir, Esasen Askerî Fab
rikalar birbirini tamamlar, bir manzume halind» 
kurulmuş bir mekanizmadır. Bunun hepsi aynı 
ahenk dâhilinde çalışırlar ve ordu siparişlerini 
tam verdiği takdirde dışarıya yapabileceği i.ş 
mahdut bir sahaya inhisar eder. Binaenaleyh 
bütçeye yardımcı olacağı ve bütçeye bâr olmaktan 
çıkacağı doğru değildir. Çünkü Millî Savunma yi
ne aynı parayı kendi bütçesine koyacak ve sipa
rişi verecektir. 

Ha bu Millî Savunma Bütçesinin Askerî Fab
rikalar tahsisatı meyanında gözüksün, ha doğru
dan doğruya Millî Müdafaanın Bütçesi dâhilin
de görünsün; umumi bütçede mutlaka yer alacak
tır. Askerî Fabrikalar kendi kudretleri dâhilinde 
tam bir sipariş alırlarsa, esasen harice Cazla bir
şey yapmazlar. 

Askerî Fabrikaların ikinci veçhesinin mütedn-
vil sermaye ile çalışmak olduğunu arzetmiştim. 
1932 senesinde yine bütçe mülâhazalari dolayısiy-
le, hattâ.bu müessesenin çok emektar, çok kabili
yetli ve çok fedakâr kalifiye işçilerine yevmiye 
temin, edebilmek için mütedavil sermaye kanu
nu çıkarılmıştır. Bu kanunla askerî fabrikalara j 
50 bin liralık bir tahsisat verilmiştir. Bilâharı i 
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diğer bir kanunla bu tahsisat 150 bin liraya 
yükseltilmiştir. Askerî fabrikalar, 150 bin lira
ya çıkarılan bu mütedavil sermaye ile serbest sa
hada hakikaten çok muvaffakiyetli işler görmüş
tür. Aldığımın son malûmata göre, askerî fabrika
lar, 150 bin liradan ibaret olan mütedavil ser
mayesi ile 39 283 803 liralık imalât ve iş yapmış
tır. Bu paradan 7 330 000 lira işçi yevmiyesi 
olarak, 2 787 000 lirası da Hazineye maaş olarak 
iade edilmiştir. Maaş iadesi de şudur arkadaş
lar: Fabrikada çalışılırken bir bütçeye, bir de 
mütedavil sermayeye ait olan işler birbirine te
dahül eder. Eğer mütedavil sermayeye çalı
şanlara bütçeden bir para verilmiş ise o müte
davil sermayeye ait olan kısmın parası oradan 
kesilir, Hazineye iade edilir. Yani bu suretle 
de Hazineye 2 milyon 787 bin küsur maaş iade 
etmiştir. 

856 997 lira amortisman vermiş, 3 milyon 
300 000 Hazineye kâr temin etmiş ve bir milyon 
591 bin küsur lira da vergi ödemiştir. Yani As
kerî -Fabrikalar;. mütedavil sermaye ile ve 150 
bin liradan ibaret olan bu para ile bu kadar da 
bir.iş görmüştür. Hakikaten fabrikalar, bu 
müessese mensupları arkadaşlarımız çok hassas 
ve çok fedakâcane çalışmışlardır. Kendilerine 
verilen tahsisal- ile hem ordunun ihtiyacı bu
lunan teslihat ve teçhizatı temin etmeye çalış 
mışlar ve hem de imkân buldukça harice de iş 
yapmak suretiyle bütün kudret ve kuvvet gös
termişlerdir. 

Askerî fabrikaların imalât fiyatları; 
Askerî ..fabrikaların bâzı yerlerde, bütün 

açık hakikatlara rağmen, pahalı imalât yaptığı şi
kâyet edilmiştir. Bu hususta salahiyetli arka
daşlarımızın verdiği en. son malûmata nazaran 
askerî fabrikaların- orduya teslim ettiği silâh. 
ve harb vasıtası ve mühimmat bedelleri, Ame
rikalıların kendi fabrikalarında imal ettikleri 
aynı malzeme için takdir ve tesbit ettikleri be
delin nısfı derecesindedir. Yani bu müessese 
hakikaten verimli bir surette hakikaten mem
leket ve ordumuza hizmet etmiştir. Şimdi ken 
dişine tüzel kişilik verilir ve takyidattan kurtu-
lıvrsa gerek orduya ve gerekse memlekete çok 
faydalı olacaktır. Ordu demin arzettiğim esas
lar .dâhilinde siparişlerini verirse bu müessese. 
nin harice ve memleket ekonomisine yapacağı 
imalât ve;saİEe çok mahdut bit*,sahada kalacak
tır. üaha fazla yapmaya imkân yoktur. Ondan 
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başka esasen bu müesseseyi büsbütün bir ticaret 
rmUssesesi gibi telâkki etmeye de imkân yoktur 
arkadaşlar. Askerî f^brikahvr, irer yerde oldu 
ğtı gibi ordunun bir cüzüdür. Yalnız farkı, or
du birlikleri tamam iyle müstakil olduğu halde 
askerî fabrikalar müstahsildir, kendisine tah
sis edilen parayı imal.âtiyle her sene .Hazineye 
ödemektedir. Onun için askerî fabrikalar bu 
istihsalini, bu kanun sayesinde daha da gelişti 
reeektir ve orduya, imkân oldukla memleket 
ekonomisine daha faydalı olacaktır. Fakat 
şunu (la belirtmek lâzımdır ki, bu fabrikalar 
tam a m iyle bir ticaret müessesesi gibi telâkki 
edilemez. Bu fabrikaların kendilerine mahsus 
hususiyetleri vardır. 

Bu hususiyetleri bilhassa birçok al A t ve ede
vat, tezgah. ve sai resin dedir. Bunları düşüumi-
yerek, ordudan sipariş alınamıyor, binaenaleyh 
hu fabrikalar memleketin diğer ihtiyaçlarım 
karşılasın dîye sellemehüsselâm bu fabrikaların 
husühiyet arzeden tezgâh ve sairelerini kulla
nırsak, sanayi memleketi oJmıyau mamleketi-
mizde bunları yerine koymak çok müşkül olur. 
Ve memleket savunması müşkül bir duruma dü
şebilir. 

Binaenaleyh bu fabrikalar serbest çalışmak
la beraher hususiyetlerinin de hiçbir vakit na
zarı dikkatten uzak tutulmaması lâzımgelir. 
Çünkü öyle bir manzumedir ki, bunun içerisin
den 2 - 3 tez-gâhm eksik olması bütün imalâtı 
durdurabilir. Sonra bu tezgahların ekserisi ga
yet hassastır. Biliyorsunuz ki, harb imalâtında 
aksamın tebdil kabiliyetin, yani «înlerehange-
abilite» nin yüksek obuası lâzımdır. Her hangi 
bir tüfeğin mekanizmasından bir tetiğin veya 
bir yayın milyonlarca tüfeğe serbestçe .girip 
çıkması mümkün olacaktır. Bunun için de bü
yük hir «fnterc'hang-eaibiiite» ye ihtiyaç vardır. 
Bunu ancak hususi cihazlarla temin etmek 
mümkündür. Bir an için bu tezgâhların zedelen
diğini farzedelim, bunlar hassasiyetlerini kayb
edecek vaziyete düştükleri vakit fabrikaların 
bütün tezgâhları dahi çalışsa tam şekilde bir 
tüfek meydana çıkamaz. Bir yayın eksik olması 
1)U işi sekteye uğratır. Onun için fabrikaların 
devamlı çalışması için bu hususiyetle nin .de göz 
önünde tutulması lâzımgelir. Gerçi kanunda bu
nu önleyici bâzı takayyüdat vardır. Fakat fab
rikalar kendi kudreti nispetinde sipariş alama
dığı için tamamiyle serbest ve ticari olarak 
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j çalışsın gibi hir .zihniyet vardır. Bu, doğru bir 

laütalâ?.': ve mî.Uâih.a.za olara aa arkadaşlar. Ka-
umı bu ttrzettlğiiu •esmaları kavramak şartıyla 
lıafci'saten tüzel kişiliği haiz olarak ve iktisadi 

Devlet Teşekküllerinin tâbi olduğu 3460 sayılı 
Kanun hükümleri dâhilinde, Genel Muvazene 
Kanununa ve Artırma ve Eksiltme Kanununa. 
tâbi olmıyarak çalışmasını bütün'mevcudiyetim
le arzu ederim. Fakat bunun bağlılığı cihetine 
gelince; 'bu 'bağlılığın. İşletmeler Bakanlığına 
değil, Millî Savunma Bakanlığında kalması uy
gun olur kanaatindeyim. 

.Bütün endişem bu fabrikaların hususiyeti 
elden gider. Çünkü bu fabrikalar büyük hir di
siplin altında çalışmak mecburiyetindedir. Barut 
yapar, mevaddı inkilâkiye yapar, ve saire yapar 
onun için. bunların büyük bir disiplin altında 
çalışmalar] lâzımdır 

Hattâ arkadaşlar bizzat Almanya'da, •İngilte
re'de Fransa'da Avusturya'da gördüğüme naza
ran bu gibi işlerde, kabiliyeti olan ve tahsilleri 
müsait bulunan subayları hükümet ihtiyat sun 

' f ma nakleder ve-hu işlerle meşgul olan hususi 
fabrikalara verir Krup Fabrikasında da 'böyle. 

' Y'ikerc Arnıstrong fabrikalarında da böyledir 
Bizzat müşahedeni bu şekildedir arkadaşlar. 
Bunun için bu fabrikaların büyük hir disipline 
tâbi olması lâzımggelir, ve askerî bir disiplin 
altında olması icabeder. O itibarla bu bağlılığın 
Millî Müdafaadan alınmasına taraftar değilim, 
bu biv 

İkincisi: 
Ordusu olan her memlekette askerî, fabrika

ları mevcuttur. Bu askerî fabrikalar her .mem
lekette muhtelif şekillerde çalışır ve ekseriyetle 
askeri fabrikalar hazarda ordunun teknik VÜ 
tâbiyecileri ile temas ederek memleketin iklim 
ve har!) şartlarına göre, yeni harb vasıtaları 
neler olmalıdır, yeni harb vasitalarındaki terak-
kiyat nedir. Bu mı müteferri bizin' memleketi
miz için, ordumuz için neler yapmalıdır? Bun
la; hakkında daimî taharrileı yaparlar, ordu 
ile.daima beraber çalışırlar, prototip vücuda.ge
tirirler, bunları ordu elemanlariyle tecrübe 
ederler 've bu teuriibeler muvaffak olduktan 
•enra bunların nasıl imal edileceğini tespit için 
askerî fabrikalarda çalışırlar, bunları imal, ik
mal ederler ve tecrübeye koyarlar. Muvaffaki
yet hâsü olunca bunların ne kadar askerî fab-
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rikalarda ve ne kadarı Devletin diğer fabrika
larında yaptırılabilir, ne kadarı hususi fabrika
lara siyariş edilebilir, ne şartlar dâhilinde yap
tırılabilir? Yine bunu askerî fabrikalar teknisi-
ycnleri ile ordunun t eknisiy enleri daima müş
terek olarak kararlaştırırlar, plânlar hazırlarlar, 
seferberlik plânları yaparlar. 

Bunun için bizim askerî fabrikaların da 
bunda ti müstağni kalmasına imkân yoktur Bi-
ziin askerî fabrikalarımızda ordunun teknisi-
yenleriyle, tâbiyeeileriylo, çalışacak, terakkiyatı 
takip edecek, yeni harb silâh ve vasıtaları üze
rinde araştırmalar yapacak, prototip yapacak, 
banları tecrübe edecek, ondan sonra tatbikatına 
geçecektir. 

""Bu itibarla askerî fabrikaların ordu ile. daimî 
temas halinde olması ve bir' kumanda altında 
bulunması elzemdir. Bu sebeplerle askerî rai'li
kaların Millî Savunma Bakanlığından ayrılma
sına gördüğüm, edindiğim malûmata göre taraf
tar değilim. Ve bu doğru bir hareket olama/. 
Esasen kendisinin Tüzel kişiliği haiz ve iktisadi 
teşekküller gibi çalışmasını kabul ediyoruz. 
Bû şartlar dâhilinde Millî Savunma Bakanlığı 
na bağlı olarak çalışmalıdırlar. Esasen Hükü
metin 6 - 7 ay evvel getirdiği kanun teklifimle 
de aynı esaslar mevcut idi. Bilâhara İşletmeler 
Bakanlığı kurulunca, bu İşletmeler Bakanlığına 
bağlı olması kararına varılmış ve kanun bu şe
kilde değiştirilmiştir. 

Arkadaşlar, bu şekilde gelen kanun Askerî 
Âli Şûradan da geçmemiştir. Askerî Âli Şûra 
bilindiği gibi bu mevzular üzerinde beyanı mü
talâa etmek hakkına maliktir. Gerçi istişari ma
hiyettedir. Istişari o.makia beraber kendisine 
mahsus olan kanunda Askerî Fabrikalarda ya
pılacak tadil üzerinde de beyanı mütalâa etmek 
hakkı mevcuttur. Bundan başka Hükümet mem
leketimizde bulunan Amerikan askerî heyetin
den de bu fabrikalar hakkında bir rapor iste
miştir. Bu rapor da Hükümette mevcuttur. As
kerî Fabrikaların Millî Savunma Bakanlığından 
başka bir Bakanlığa bağlanması hakkında bir 
kayıt da bu raporda mevcut değildir. İşte bu 
noktalara istinat ederek bu kanunda tanınan bü
tün hükümleri baki kalmak ve yalnız bağlılığı 
Millî Savunma Bakanlığına olmak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. 

Sonra bu kanun Askerî Fabrikaların yalnız 
İstihsal yapan kısmını alıyor. Diğer fabrikaları 

bırakıyor. Halbuki Askerî Fabrikalarla diğerle
ri birbirinden ayrılması caiz elınıyan bir kül
dür .Bunlar kısmen istihsal yapar, kısmen de 
tamir ve ikmal yaparlar. Fakat tamir yapan bu 
müesseseler bâzı tamiratta kullanacakları ye
dek parçaları bu istihsal yapan fabrikalar hazır
larlar, onlara verirler. Onlar bunları bozulan
larla değiştirir ve yahut kendisi yapmak lâzım-
geiıyorsa bunu yapmak için lâzımgelen malze
meyi yine bunlardan yani istihsal yapan fabri
kalardan alır. Bunlar, istihsal yapanlara, na
zaran daha ziyade tamirhane mahiyetindedir, 
bunları orduya bırakalım, istihsal yapan fab
rikaları işletmelere verelim, denilmiştir. Ben bu
nu ordu hesabına caiz görmem. Bunlar bir kül 
olarak çalışacaklardır. 

Asıl yapılacak iş, arkadaşlar, bu değildir. 
Ordumuzun kara ,deniz ve havaya ait fabrika
ları vardır. Yapılacak iş bütün bu fabrikaları 
birleştirmek ve koordiııe etmek ve bir idare al
tında ve Millî Savunmaya bağlı olarak bu ka
nunda tanınan hükümler dâhilinde çalıştırmak
tır. Bugün yine bu koordinasyon olmıyacaktır, 
arkadaşlar. Hassatan tamirhaneler ve saire ih
tiyacını buralardan tedarik etmek için çok müş
külâta uğrıyacaktır. Ordunun bu tamirhaneleri 
de kendilerine tevdi edilen hizzmeti tamammiyle 
yapamayacaklardır. Ve çok sıkıntıya düşe
ceklerdir. Bu zararı da ordu çekecektir. Onun 
için yapılacak iş, kara, deniz ve hava fabrikala
rının hepsini birleştirip bir idare altında topla
yıp ve Millî Savunmaya bağlı olarak ve bu ka
nunda tanınan hükümler dâhilinde çalıştırmak 
memleketimiz, ordumuz ve memleketin müdafa
ası bakımından çok elzem ve yerinde bir hareket 
olur. 

Evvelce teklif edilen kanunda bu müesseseye 
«Askerî Fabrikalar İşletme Kurulu» denilmiş'i<\ 
Hakikaten isabetli bir isim idi. Halbuki, bugün 
Hükümet Çelik ve Kimya Endüstrisi demiş. Eko
nomi 'Komisyonu ise, buna Makine ve Kimya En
düstrisi demiştir. Bu iki isimde zerre kadar isa
bet yoktur. 

Bir defa askerî fabrikalar, yalnız çelik üz-e-
rinde çalışmaz, askerî fabrikalar orduyu alâka
dar eden, kendisine mahsus birtakım hususi çe
likler üzerinde çalışır'. Bunları top, tüfek, fi
şek ve topçu mühimmatı ve saireyi yapan 
fabrikalara verir. Binaenaleyh umumi bir çelik 
sanayii değildir. Bunu Karabük'le aynı şekilde 
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mütalâa etmek isabetli olamaz. Binaenaleyh 
Askerî Fabrikalar hem bir çelik sanayii olma
makla beraber çelik üzerinde çalıştığı gibi ba
kır, pirinç aleminyum ve diğer madeni malzeme 
üzerinde ve ahşap üzerinde de çalışır. Binaen
aleyh bıı esas dâhilinde müesseseye çelik mües
sesesi demenin ne kadar isabetli olacağım yük
sek takdirinize bırakıyorum. Ekonomi Komisyo
nu makine demiş, bunda da hiçbir isabet yok
tu?. Top ve tüfek de makinedir ama öyle bir 
makinedir ki kendisine mahsus bir hususiyeti 
vardır. Bunu tezgâh yapan ve saire yapan gibi 
mütalâa etmeye imkân yoktur. Bu fabrika ica-
bederse tezgâh da yapar, al ât ve edevat da ya
par. Fakat esas vazifesi makine imal etmek de
ğildir. Orduya top, tüfek ve harb vasıtaları 
imal etmektedir. Kimyaya gelince; kimya ga
yet vâsidir. Askerî Fabrikalar, bu kimyanın 
pek küçük bir cüzü ile meşguldürler, ancak 
kimyevi barutları ve mevaddı infilâkiyeyi alâ
kadar eden kısmı ile meşguldür. Binaenaleyh 
tam mânasiyle bir kimya sanayii değildir. 
O itibarla bu müesseseye çelik veya makine kim
ya endüstrisi, demek doğru olamaz. Bundan baş
ka arkadaşlar endüstri, Türkçe bir terim de
ğildir. Pekâlâ hatırlarsınız ki bir teşkilâta biz 
«ordonans» demiştik Yüksek Kamutay bu ismi 
münasip görmedi, Türkçeleştireceksiniz, Türkçe 
bir terim bulacaksınız, dedi. Komisyonumuza 
iade etti. Komisyonumuz da ordonans yerine 
«Ordu Donatım» terimini koydu. Yüksek Ka
mutay da bunu kabul etti. Binaenaleyh, endüst
ri tâbiri de doğru olamaz. Bunun böyle olma
sının sebebini Sayın Bakan ve Genelkurmay 
ve Millî Savunma müesseselerinden sorduğu-
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muz vakit: Askerî Fabrikalar ismini kamufle 
etmek için böyle düşündük ama bunun üzerin
de musir değiliz dediler. Bence böyle bir ka
muflaja lüzum yoktur. Ordusu olan en ufak 
memlekette dahi kendisinin hacmma göre aske
rî fabrikası vardır. Millî Savunma Komisyonu
muzda bu mesele müzakere edildi. Askerî fab
rikaların iki kelimenin başındaki iki harfini al
dık; arzu edilen kamuflaj hizmetini görmüş ol
mak için Asfa Kurumu dedik. Yabancı memle
ketlerde de böyle kısaltılmış isimler vardır. 
Almanlar Wumba derler. Bu (waffen uncl mu-
nisiyon...) kelimelerinin kısıltılmış şeklidir. Biz
de de buna benzer kelimeler kullanılmaktadır. 
P. T. T., E. T. T. gibi. Buna da Asfa deriz hem 
arzu edilen kamuflâj hizmeti yapılmış olur, 
bir de hakikati ifade etmiş oluruz. Bu müessese 
esasen birçok zamanlardan beri mevcut.. Os
manlı Hükümeti zamanında Tophane fabrikala
rı, deniyordu. Meşrutiyet ilân edilince İmalâtı 
Harbiye dendi; Cumhuriyet Hükümetimiz de 
bunu (Askerî Fabrikalar) diye tevsim etti, bu
güne kadar da böyle kullanılıyor. Cumhuriyet 
Hükümetinin koyduğu bir ismi de tarihten sil
in emiş oluruz. Onun için «Asfa Kurumu» den
mesi muvafık olur. Bu itibarla bir takrir tak
dim ediyorum ve evvelâ kanunun isminin değiş
tirilmesini rica ediyorum. Bağlılığı ve sairesi 
hususlarında maddeleri gelince tekrar mâruzât
ın bulunacağım. 

BAŞKAN — Efendim, daha dört arkadaş söz 
almıştır. Fakat vakit de ilerlemiştir. Yarın sa
at 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 19 
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Posta Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akberman 
Mebrure Afcsoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri1 Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 281 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 175 
Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BlLECÎK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Alt uy 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

i Mustafa A. Renda 
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Gl. Zeki Soyclemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ab göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
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Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR 

Emin Sazak 
GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Mol*»h 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

.İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Fuad Hulusi Demirellı 
Atıf ödül 



Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. Cemil C. Toy demir 

İZMİR 
Şevtket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrek'başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktcm 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gri. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
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Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gri. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. DüVlar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öz tarh an 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
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Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulu»oy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şar] an 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Diblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aks oy 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikrî Tirkeş 
Isımail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadm 

TOKAD 
F^yzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa R. Tarakçıoğlıı 
Muammer Yarımbıyık ' 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Ihrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbefe. 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
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GÜMÜŞÎNE 
Ahmet Kemal Varınca 

[Oya katilımy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
İhsan Ezğü 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgll 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen^al 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 

Muhittim Baha Pars 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimöğlü 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdülgani Tür&men 
(I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankür 
Refik Köraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Bkıal 
Sedad Çumralı 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t.) 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
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MANİSA 

Yunus M. Alakatıt 
Dr. Lütfü Kırdar 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmü Idü 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Afodullah Yayeıoğlu 

M ABDIN 
irfan Ferid Alpaya 
(t) 
Dr. Aziz Ura» 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asını Gürau 
Nuri özsan 
Dr. Mita/t Sakaroğlu 

MUŞ 
HalM Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
ibrahim Befik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (I) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (t) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

[Açık Millet 
Antalya 
Eraurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Sanımın 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

Kasım Ener 
Kasım öülek (I.) 

; Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Renizi Yüregir 

fitten 
Btem izzet Benice 

SlNOB 
Suphi Batar 
Enver Kök 

StVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Befik Ahmet Sfcvengil 

)v$küUkUri) 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Ali Bıza Işıl 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali B. Ineealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan ( i ) 

T. B. Jf. M. Banmevi 



S. Sayısı: 3 e ek 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği hakkında Kanun 

tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1 /444) 

Ticaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/444 

Karar No. 48 

17 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Odalar ve Borsalar Kanunu tasarısı, 1949 Ni
san ve Mayıs ayları zarfmda komisyonumuzda 
uzun uzadıya incelenmiş ve 30 . V . 1949 tarihli 
gerekçemizle, Yüksek Kamutayın tasvibine arzo-
lunmuştu. 

Tasarı Yüksek Meclisçe gündeme alınmış fa
kat Meclis 1949 Yaz tatiline girmiş bulunduğu 
için müzakeresi mümkün olamamıştır. 

Meclisin 4 ncü Oturum yılı başladığı zaman 
Ticaret Komisyonu yeniden teşekkül etmiştir. 

Odalar ve Borsalar Kanunu gibi ehemmiyetli 
bir kanunun Yüksek Kamutay huzurunda, ko
misyon adına müdafaa edilebilmesi için yeni 
üyelerin de noktai nazarının munzam olmasının 
faydalı olacağı düşünübnüş ve bu maksatla ta
sarı komisyonca geri istenmiştir. 

Bu meyanda Ticaret Komisyonunda karar
laştırılan, metin üzerinde bütün Yaz çalışmak 
fırsatını bulan birçok ticaret oodaları, yeniden 
görüşlerini bildirdikleri gibi, îzmir ve Ankara 
Ticaret ve sanayicileri heyetler göndererek me
tin üzerinde bâzı tadilât yapılmasını istemişlerdir. 

Bu hal ve şartlar içinde tasarıyı yeniden gö
rüşmeye başlıyan komisyonumuz, 655 ve 4355 sa
yılı kanunların odalar için kabul ettiği esasların 
değiştirilerek bugünün şartlarına uygun bir sis
teme bağlanması hususunda 30 . V . 1949 tarihli 
raporumuzdaki görüşümüzle Hükümet gerekçe-
sindeki görüş arasındaki mutabakatta bir deği
şiklik yapılmasına lüzum görmemiştir. 

Ancak tacirlerle sanayiciler arasında ehem
miyetli bir ayrılık konusu olan tacirlerin ve sa
nayicilerin ayrı ayrı oda kurmaları hususunun 
leh ve aleyhindeki görüşler bu konunun tekrar 

müzakeresine komisyonumuzu sevketmiştir. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanının huzuru ile 

yapılan prensip münakaşasında Komisyonu
muz çoğunluğu, tasarımızın ihtiva ettiği ayrı 
ayrı oda kurma prensipinde her hangi bir deği
şikliğe lüzum olmadığı kanaatine varmıştır. 

Ancak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, bir 
kül teşkil eden Türk ticaret ve ekonomi haya
tında bu iki odanın ayrı ayrı çalışmalarından 
doğabilecek mahzurların "bertaraf edilebilmesi 
için odalar teşekküllerinin her hangi bir kade
mesinde irtibat kurulması mütalâasını ileri sür
müş, Komisyonumuz da bu görüşe katılmıştır. 
Bu mahzuru önlemek üzere ticaret odalariyle 
sanayi odalarının ayrı ayrı kurulduğu yerler
deki odaların münasebet şekil ve şartlarını tes-
bit eden 22 nci madde metne eklenmiştir. 

Bundan başka, borsaların fonksiyonları ba
kımından odaralara nazaran birçok hususiyet
leri bulunduğu göz önüne alınarak borsalara ait 
bütün maddelerin bir fasılda toplanmasının fay
dalı olacağı mütalâa edilmiş ve tasarı bu esasa 
göre değiştirilmiştir. Maddeler üzerinde gerek 
eski tasarımıza, gerek Hükümet teklifine göre 
yapılan değişiklikler belli başlı şu noktalarda 
hülâsa edilebilir: 

Başlık; odaların müşterek çalışması ve bu 
kanuna göre ayrı ayrı ticaret odaları ve sanayi 
odaları kurma halini ve bunların birliğini kav-
rıyacak şekilde yazılmıştır. 

Birinci madde : Eski Ticaret Komisyonu 
metnine nazaran küçük kelime değişiklikleri ol
muştur. (Meslekî teşekkül mahiyetinde) keli
meleri ilâve edilmiştir. 
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İkinci madde : Komisyonumuz metnine na

zaran ikinci fıkra borsalar faslına nakledilmiş, 
faaliyet bölgelerine ait fıkralar müstakil bir 
madde halinde tedvin edilmiştir. 

Üçüncü madde : Sanayicilerin ayrı bir oda 
kurmaları esaslarına tahsis edilmiştir. 

Odalarm ilk kuruluş bölgelerini ve şekilleri
ni birinci ve ikinci fıkralar tesbit etmekte, son
raki fıkralar sanayicinin tarifi ile bunun istis
nalarım izah etmektedir. 

Ayrıca, bu maddedeki sanayici tarifinin di
ğer kanunlarda esas alınamıyacağı, tarifin yal
nız bu kanuna münhasır olduğu son fıkra ile 
açıklanmış, bulunmaktadır. 

Dördüncü madde : Odaların kuruluş 'bölge
sini tesbit etmektedir. 

Beşinci madde : Odaların görevlerine tah
sis edilmiştir. 

Bu maddenin ç fıkrasında menşe şahadetna
melerinin yalnız «Ticaret ve sanayi odaları» ile 
«Ticaret odaları» tarafından verilebileceği, 
sanayii odalarının menşe şahadetnamesi veremi-
yeceği îrikredilmiştir. 

Komisyonumuzda bu fıkra geniş münakaşa
lara sebep olmuştur. Akdedilmiş olan Ticaret 
anlaşmalarının bir çoğunda menşe şahadetna
melerinin ticaret odaları tarafından tasdik edi
leceği /bilhassa zikredilmiş olduğundan, «Sana
yi odaları» na bu yetkinin verilmesi, ticaret an
laşmalarının bu esasa göre tadilini icaJbetttir-
ceğinden şimdilik menşe şahadetnamelerinin 
tasdikinin yalnız fıkrada zikredilen odalarda 
kalması uygun giörülmüştür. 

Komisyonumuzca eski tasarının 4 ncü mad
desi (borsalar faslına nakledilmiştir. 

Altıncı madde : Odaları protokolde Meclis 
Balkanlarının temsil etmesi uygun görülmüş ve 
madde bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Yedinci madde : Olduğu gîbi kabul edilmiş
tir. 

Sekizinci madde : Ajanlıklarda katılacak
ları lodaların muvafakatlerti, mülki teşkilâtla 
'bağlı olmaksızın ticari zaruretlerle bağlanması, 
ayrılışlarda halber verme ve bütçe aksaklıkları
na meydan vermemek için mütaakıp yıl başla
rının başlangıç olması esasları kalbul edilmiş
tir. 

Dokuzuncu madde : Tacirlerin kayıtlariyle 
sanayicilerin kendi hususiyetlerine göre kayıt 
esasları tesbit edilmiştir. 

Onuncu madde : Durum değişikliğinin bil
dirilmesi mecburiyeti müstakil feir madde ha
linde tedvin edilmiştir. 

On birine! madde : (Borsalar) kelimeleri 
çıkarılarak yalnız odalara göre tedvin edilmiş
tir. 

On ikinci madde : Bütçelerden sarfiyatın 
yapılmış şekli müstakil madde olarak yazılmıştır. 
Genel kâtiplere yetki verilmiştir. 

On üçüncü madde : (Meslek heyetleri) keli
meleri (Meslek Komiteleri) kelimelerine çev
rilmiştir. 

On yedinci madde : Hükümet tasarısına go-
î'ü muhtelif görev ve yetki fıkraları eklenmiştir. 

On dokuzuncu madde : Hükümet tasarısına 
nazaran muhtelif, görev ve yetki fıkraları ilâve 
edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde : «Ticaret Odaları» ile 
«Sanayi Odaları» nm ayrı kurulduğu yerlerde 
her iki odanın kararları arasında bağlılık kur
mak hususundaki Bakanlık noktai nazarına uy
gun olarak tanzim edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde : Odalara verilecek ka
yıt ücretlerine ait esaslar tesbit edilmiştir. 

Yirmi altmcı madde : Tacirler ve sanayici
lerin verecekleri munzam aidat esasları tesbit 
olunmuştur. 

Yirmi dokuzuncu madde : Huzur hakkı ve
rilmesi esasları ayrı bir madde olarak yazılmış
tı*. 

Otuzuncu i madde : Meclisin feshinin sık sık 
mevzuubahis edilmemesi için takyit edici hü
kümler konmuştur. 

Otuz birinci madde : Lağıv ve tasfiye kara
rının kuruluştaki esaslara muvazi olarak veri
lebilmesi şekli Komisyonumuzca tercih olunmuş 
ve madde bu esasa göre yazılmıştır. 

Ticaret borsaları müstakil bir fasılda müta
lâa edilmiştik 

Otuz beşinci madde : Temsil ve imza madde
si, odalarda kabul edilen şekle muvazi olarak 
yakılmıştır. 

Otuz dokuzuncu madde : (Meslek Heyetleri) 
kelimeleri (Meslek Komiteleri) kelimeleriyle 
değiştirilmiştir. 

Kırk üçüncü madde : Hükümet tasarısma 
nazaran yeni görev ve yetkiler ilâve edilmiştir-

Kırk sekizinci madde : Borsalar bir fiyat te
kevvünü müessesesi olması dolayısiyle geniş 
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müstahsil kitlelerini ilgilendirmektedir. Geniş 
istihsal maddelerinizin ancak borsa içinde sa
tılabilmesi için hükümler kabul edildiğine göre 
borsalarda fiyat tekevvünü ve diğer işlemlerin 
esaslı bir murakabeye tâbi tutulması zarureti 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ancak, Borsalara kabul edilen komiserlerin 
ücretlerinin bakanlık bütçesinden verilemiyece-
ği göz önümde tutulmuş, bu esasa göre 50 000 
den fazla gelirli borsalarda hem umumi kâtip, 
hem komiserin ücretlerinin borsa tarafından ve
rilmesi, aşağı gelirli borsalarda umumi kâtip 
bulundurulması ihtiyara bırakılarak aynı vazi
fe ile yetkili ve ücretleri borsa tarafından veri
lecek bir komiserin bulundurulması uygun gö
rülmüştür. 

Madde bu esasa göre yazılmıştır. 
Kırk dokuzuncu madde : Kırk sekizinci mad

dedeki görüşe göre yazılmıştır. 
Elli üçüncü madde : Borsada alım ve satım 

yapacak uzuvlar tarif olunmuştur. 
Elli sekizinci madde : Huzur hakkı maddesi 

ilâve edilmiştir. 
Altmış ikinci madde : Birlik görevleri rae-

yanına yeni fıkralar eklenmiştir. 
Altmış dokuz ve yetmişinci madde : Odalar 

ve borsalara mütenazır yazılmıştır. 
- Yetmiş ikinci madde : Birlik masraflarının 

fondan verileceği zikredilmiştir. 

Yetmiş üçüncü madde : Fon hesaplarının 
odalarla münasebetleri tanzim olunmuştur. 

Yetmiş yedinci madde : Cezalar ve itiraz 
yetkileri tesbit olunmuştur. 

Seksen dördüncü madde : Muhabir ve fahrî 
üyeliklerin seçimi şekli tesbit olunmuştur. 

Geçici birinci madde : İntibaklar tüzüğün 
yürürlüğe girmesine talik edilmiştir. 

Gündeme alınmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkonı Sözcü 
Ankara Gazianteb 

A i Çubukçu C. Alevli 
Kâtip 
Niğde Aydın 

H. Ulusoy Dr. S. Akın 
İçel Kars 

H. Atalay F. Aktaş 
İmzada bulunamadı 

Kars Kırklareli 
A. Sürmen Ş. ödül 

Manisa Muş 
Y. M. Alakant H. Dayı 

İmzada bulunamadı 
Niğde Tokad 

V. Sandal R. önder 
Trabzon Trabzon Van 

A. Sarmlioglu M. Yanmhvyık M. Koçak 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞİ 

«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odaları», Ticaret borsaları» 

ve 
«Ticaret ve sanayi odaları», «Ticaret odaları», 
«Sanayi odaları» ve «Ticaret borsaları» Bir

liği Kanunu 

Bölüm : 1. 

Tarif: 

MADDE 1. — Ticaret ve sanayi odaları bu 
kanunda yazılı esaslarla meslek hizmetleri gör
mek, meslek ahlâk ve tesanüdünü korumak, tica
ret ve sanayiin genel menfaatlere uygun surette 
gelişmsine çalışmak ve bu maksatlarla verilecek 
işleri yapmak üzere kurulan, tüzel kişiliği haiz 
ve meslekî teşekkül mahiyetinde, kamu kurum
larıdır. 

Kuruluş: 

MADDE 2. — Ticaret ve sanayi odası, oda 
kurulması istenen yerdeki müseccel tacirlerin 

1% 60 mm yazılı isteği üzerine Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının izniyle kurulur. 

Ancak hu isteğin en az 100 tacir tarafından 
yapılması şarttır. 

«Sanayi ,odaları» nın ayrı kurulduğu yerler
de bu odalar «Ticaret odaları» adını alırlar. 

Sanayi odaları: 

MADDE 3. — 4 ncü madde gereğince, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tesbit ve 
ilân edilen bölgelerden birisi içinde mevcut bu 
maddede yazılı vasıftaki sanayiciler, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının izniyle ve bu kanuna 
göre, (Ticaret ve sanayi odaları)mdan ayrı ola
rak, «Sanayi odaları» kurabilirler. 

« Sanayi odası » nın ilk teşekkülünde 10 böl
gede mevcut sanayicilerin % 60 mm ve en az 50 
kişinin, 4 ncü madde gereğince tesbit edilmiş bir 
bölgenin daraltılarak yeni bir sanayi odasının 
teşekkülü halinde o sahadaki sanayicilerden % 60 
mm ve en az 30 unun müracaatı şarttır. 

Bu kanuna göre oda kurabilecek sanayicile
rin vasıflan şunlardır : 

a) Makina, cihaz, tezgâh, alât ve diğer va
sıtalar yardımiyle ham, yarı mamul tam mâmûl 

her hangi bir maddenin veya enerjinin vasıf, 
terkip veya şeklini fiziki veya kimyevi surette 
az veya çok değiştirerek veya bu hammaddeleri iş-
liyerek kıymetlendirmek suretiyle imâl veya is
tihsal yapanlar; 

b) Yılm fiilî çalışma günleri ortalamasına 
göre, muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullan
mayanlarda 10 kişi çalıştırmak. Ancak aşağıdaki 
işletmelerin vasıfları yukardaki fıkralara uysa 
bile işletenler « sanayici » sayılamazlar. 

a) Seri halinde hazır elbise yapmıyan ter
ziler, fabrika, halinde işlemiyen fırınlar, lokanta
cı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamulleri
ni toptan satmayıp perakende olarak doğrudan 
doğruya müstehlike satan kunduracı, şekerci, tat
lıcı gibi işletmelerin sahipleri; 

b) Devlet tarafından işletilen telli ve tel
siz telefon ve telgraf, radyo ve televizyon istas
yon ve santralleri, şehir ve kasaba ve köylerde
ki su temizleme, süzme ve dağıtma tesisleri; 

c) 4753 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
çiftçilik olduğu belirtilen nebat ve hayvan mah
sullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip 
değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler. 
«Bu işletmelerin, işlemek üzere, istihsalleri nevin
den hariçten hammadde almamaları şarttır.» 

ç) Sanat okul ve enstitüleri, meslek kurs
ları ve ceza evlerindeki atelyeler gibi öğretim ve 
eğitim amaciyle işletilen yerler, 

d) Doğrudan doğruya Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî 
sanayi müesseseleri. 

Yukarı fıkralardaki sanayici tarifi yalnız bu 
kanuna münhasırdır. 

Çalışma bölgeleri : 

MADDE 4. — «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
ile «Ticaret Odaları» nın çalışma sahaları bu
lundukları şehir veya kasabanın belediye sınır
larıdır. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bu sınır
ları genişletip daraltmıya yetkilidir. 

( S . Sayısı : 3 « « k ) 



Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay zarfında, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı sanayi bölgelerini ve bölgelerde oda ku
rulacak merkezleri tesbit ve ilân eder. 

Her bölge içinde mevcut sanayicinin 3 ncü 
madde esasları dâhilinde1, müracaati halinde 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca, ayrıca «Sana
yi Odası» kurulmasına izin verilir. 

Her bölgede ancak bir «Sanayi Odası» kuru
labilir. 

Bir bölgede «Sanayi odası» kurulduktan son
ra bu bölge içindeki bir kısım sahada ham mad
de ve istihsal hususiyetleri ve endüstri müessese
lerinin tekasüfü bakımından yeni şartlar mey
dana geldiği takdirde, o sahadaki sanayicilerin 
3 ncü maddeye göre müracaatları halinde, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı bölgeyi daraltarak 
yeni «Sanayi odası» kurulmasına izin verir. 

Odaların görevleri: 

MADDE 5. — «Ticaret ve sanayi odalar^», 
«Ticaret odaları» ile «Sanayi odaları» mn başlı
ca görevleri şunlardır: 

a) Meslekî ahlâkı ve tesanüdü korumak, 
ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun su
rette gelişmesine çalışmak, 

b) Ticaret ve sanayii ilgilendiren bilgi ve 
haberleri derliyerek ilgililere ulaştırmak, resmî 
makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bil
hassa ticaret ve sanayi erbabının meseklerinin 
icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi 
- müracaatları halinde - kendilerine vermek ve
ya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

c) Ticaret ve sanayie ait her türlü incele
meleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ti
cari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatis
tikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fi
yatlarını takip ve kaydeylemek ve mümkün 
olan vasıtalarla yaymak, 

ç) Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayie ait 
belgeleri tanzim ve tasdik etmek-. Ancak, menşe 
şahadetnamelerini vermiye yalnız «Ticaret oda
ları» ile «Ticaret ve sanayi odaları» yetkilidir. 

d) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri 
yapmak, 

e) Mevzuatla Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na ve bu Bakanlığa bağlı müesseselere verilecek 
işlerin odalara tevdii halinde bunları yapmak, 

f) Meslek faaliyetine ait mevzular hakkın
da bakanlıklara, illere ve belediyelere teklifler
de ve dileklerde bulunmak, 

g) Bölgeleri içindeki ticari örf, âdet ve te
amülleri tesbit etmek, 

Odalar bunlardan başka : 
a) Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin 

tâyinine yarayıcı lâboratuvarlar kurabilir veya 
bunlara iştirak edebilirler. 

b) Ticaret ve sanat kursları açabilirler, 
memleket içinde ve dışında iktisadi bilimler için 
öğrenci okutabilirler ve stajyerler bulundurabi
lirler. 

c) İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai 
ihtilâflarda hakem olabilirler. 

ç) Ticaret ve sanayi erbabınca riayet edil
mesi mecburi meslekî karar alabilirler. 

d) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, 
umumi mağazalar, depolar, kredi müesseseleri ve 
mevzuları dâhilinde kulüpler, müzeler ve kütü-
paneler açabilirler veya açılmış veya açılacaklara 
katılabilirler. 

Temsil ve imza yetkisi : 

MADDE 6. — Odaları protokolde Meclis 
Başkanı veya başkanın tevkil edebileceği Mec
lise dâhil, kimseler temsil eder. 

Odanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. 

Yönetim kurulu başkanları veya başkanve-
killeriyle diğer bir veya birkaç üyenin müşte
rek imzaları odaları ilzam eder. 

Ehliyet: 

MADDE 7. — Odalar, meclisleri karariyle 
gayrimenkul mal almıya, satmıya ve rehin et-
miye, ödünç para almıya, sosyal yardımlarda 
bulunmaya yetkilidirler. 

Ajanlıklar: 

MADDE 8. — Bir yerde mevcut tacir ve 
sanayicilerin miktarı ibaşlıbaşma bir odayı ya
şatmaya kâfi gelmediği takdirde oradaki mü-
seccel tacir veya sanayicilerin % 60 mın yazılı 
isteği ve bağlanmak istediği oda meclisinin mu
vafakati üzerine en yakm ticaret ve sanayi 
odasına ve ticaret odasına ajanlık olarak ka-
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turnalarına Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
izin verilir. 

Ajanlık "bir şahıs tarafından temsil olunur. 
Ajanın mahallî tacir veya sanayiciden ol

ması şarttır. 
Ajanlığın ayrılması veya kaldırılması da 

kuruluşlarındaki esaslara göre yapılır. Ancak 
Ibu ayrılma veya kaldırılma, taraflarca en az 
Ibir ay evvel haber verilmek şartiyle mütaakıp 
yıl başında yürürlüğe girer. 

Kayıt mecburiyetinde olanlar : 

MADDE 9. — Müseccel tacir ve bu kamına 
göre sanayici sıfatını haiz bilcümle gerçek ve 
tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulunduk
ları yerin bu kanun gereğince mensup olacakları 
odalarına ve ajanlıklarına kaydolunmaya mec
burdurlar. 

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idare
lere veya belediyelere veya bunların ortaklığına 
ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri, 
özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup Dev
letin ve özel idarenin veya belediyenin iştiraki 
bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bun
ların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yer
lerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil ser
mayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya mu
hasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil serma
yesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele 
yapan yerler şube addolunur. 

Sanayi odaları kurulan yerlerde, bu kanu
nun tarifine uyan sanayiciler.«sanayi odaları» na 
kaydolunmakla ticaret odalarına kaydolunma 
mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar. Ancak 
sanayiciler kendi sanayi mamullerini satmak üze
re birden fazla satış yeri açtıkları takdirde faz
lası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret oda
larına veya ticaret ve sanayi odalarına da kay
dolunmaya mecburdurlar. 

Sanayici, kendi sanayi mamullerinin satışı 
dışında başka ticari işlerle uğraştığı takdirde 
«ticaret odası» na da kaydolunmaya mecburdur. 

Sanayi işletmesi sahiplerinin, işlerinin icabı 
olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sa
nayici vasfını kaldırmaz. Bu gibiler arzu ettikleri 
takdirde «ticaret odaları» na da girmekte muh
tardırlar. 

6 — 
! Durum değişikliğinin bildirilmesi mecburi

yeti : 

MADDE 10. — Odaya ve borsaya kaydolunan 
tacirlerin durumlarında vukua gelen, Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilânı gerekli her çeşit de
ğişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde 
odalara ve borsalara bildirilmesi mecburidir. 

Bütçeler : 

MADDE 11. — Odalarla bunlara bağlı ajan
lıkların bütçeleri, muhasebe usullerine uygun 
olarak, yönetim kurullarınca hazırlanır ve mec
lislerce tasdik olunur. 

Odalarda bütçeler, takvim yılma göre tan
zim olunur. 

Bütçelerden sarfiyat : 

MADDE 12. — Odalar bütçelerinden sarfi
yat, başkan veya başkan vekili ile genel kâtibin, 
genel kâtibin bulunmadığı hallerde muhasip üye
nin imzası ile yapılır. 

100 liraya kadar sarfiyat, sonradan yönetim 
kurulunun tasdikma sunulmak şartiyle, genel 
kâtip tarafından re'sen yapılır. 

Bölüm : II 

Uzuvlar 

MADDE 13. — Odaların uzuvları şunlardır: 
a) Meslek komiteleri; 
b) Meclis; 
c) Yönetim Kurulu. 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Meslek komiteleri : 

MADDE 14. — Meslek Komiteleri, tüzükte 
yazılı esaslara göre tesbit edilecek meslek gu-
raplarmca seçilen 5 - 7 kişiden terekküp eder. 
Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Komi-

I te kendi arasından bir başkan ve bir başkanve-
kili seçer. 

I Meslek komitelerinin süresi üç yıldır. 

Meslek komitelerinin görevleri: 

J MADDE 15. — Meslek komitelerinin görev-
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leri şunlardır: 

a) Oda Meclisi için üyelerini seçmek; 
b) Kendi konuları içinde faydalı ve lü

zumlu gördükleri tedbirleri, meclis veya yöne
tim kuruluna teklif etmek; 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından 
kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak 
müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak; 

Meclisler: 

MADDE 16. — Oda meclisleri, meslek komi-
telerince seçilecek ikişer kişi ile kurulur. 

Oda Meclisleri için aynı miktarda yedek se
çilir. 

Oda meclislerinin süreleri üç yıldır. 
Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için 

bir başkan ve bir başkanveküi seçer. 

Meclislerin görevleri: 

MADDE 17. — Odalar meclislerinin görev
leri şunlardır: 

a) Oda yönetim kurulu üyelerini seçmek, 
b) Genel olarak odalar gayelerinin gerçek

leştirilmesi hususunda gereken her çeşit karar ve 
tedbirleri almak, 

e) Yönetim kurulu veya meslek komiteleri 
tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara 
bağlamak, 

ç) Eîayeti mecburi meslekî karar almak, 
d) Bölgeleri içindeki ticari ve sınai örf ve 

âdetleri tesbit etmek, 
e) Aylık muvazeneyi ve münakale talepleri

ni tetkik ve tasdik etmek, 
f) Tüccarlar arasında doğacak ihtilâfları 

çözmek üzere hakem heyeti seçmek, mahkemeler 
tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listeleri
ni tanzim etmek, 

g) Ootaya kayıtlı üyeler hakkında yönetim 
kurulunca teklif olunacak cezaları karara bağ
lamak, 

h) Yıllık bütçe ve kesinhesapları tasdik ve 
yönetim kurulunu ibra etmek ve mesuliyeti gö
rülenler hakkında takibata karar vermek, 

i) Gayrimenkul alımına ve satımına veya 
ı?ehin edilmesine ve Ödünç para alınmasına, sos
yal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

ı) tç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek, 
m) Gerek odalara kayıt mecburiyetine tâ

bi olup olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tâ-

( S. Sayu 

bi oldukları halde ithal edildikleri derecelere 
mütaallik yönetim kurulunca verilecek karar
lara karşı itirazları tetkik ve kesin karara bağ
lamak, 

n) Mesleklere ve meselelere göre ihtisas 
komisyonları kurmak, 

0) Yönetim kurulu tarafından inha oluna
cak genel kâtibi tâyin etmek, 

1) Memleket içi ve dışı sınai, ticari ve eko
nomik teşekküllere üye olmak ve kongrelerine 
delege göndermek, 

p) Muhabir ve fahri üye kabulüne karar 
vermek. 

Yönetim kurulları: 

MADDE 18. — Yönetim kurulları, Meclisin 
kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 
5 - 11 kişiden terekküp eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Kurul kendi arasından bir başkan ve bir ve

ya iki başk'anvekili seçer. 

Yönetim kurullarının görevleri: 

MADDE 19. — Odalar yönetim kurullarının 
görevleri şunlardır: 

a) Mevzuat ve Meclis kararları dairesinde 
oda işlerini yürütmek, 

b) Bütçeyi, kesinhesabı ve münakale tek
liflerini ve bunlara mütaallik raporları oda 
meclisine vermek, 

c) Aylık muvazeneyi oda meclisine, tasdik 
edilmek üzere, sunmak, 

ç) Oda Genel Kâtibini Meclise inha etmek, 
diğer oda memur ve müstahdemlerinin tâyin ve 
azillerini terfi ve tecziyelerini icra etmek, 

d) 74 ncü madde gereğince ihtar, tevbih ver
mek ve oda meclislerince verilecek cezaları tatbik 
etmek, 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek üzere meclise sunmak, 

f) Ticari kefaletleri ve tüzükte gösterilecek 
belgeleri tasdik etmek, 

g) Odanın bir yıllık çalışmaları ve bölgenin 
iktisadi ve sinai durumu hakkında yıllık rapor 
hazırlayıp Meclise vermek, 

h) Içyönetmeliği Meclisin tasdikma sunmak, 
i) Ticaret ve sanayie ait her türlü inceleme

leri yapmak, çalışma sınırı içindeki ticari ve si
nai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak 
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ve başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve 
kaydeylemek ve bunları münasip vasıtalarla 
yaymak. 

Yönetim kurulu yetkilerinin devri : 

MADDE 20. — Yönetim kurulu, lüzumu ha
linde, yetkilerinden bir kısmını üyelerinden bir 
veya birkaçına veya Genel 'Kâtibe devredebilir. 

Toplantılar : 

MADDE 21. — Odalar yönetim kurulları en az 
haftada bir defa, meclisleri ve meslek komiteleri 
başkanının daveti üzerine her vakit ve her halde 
ayda bir defa kendiliklerinden toplanırlar. 

MADDE 22. —- «Ticaret odaları» ile «Sanayi 
odaları» nın ayrı kurulduğu yerlerde odalar yö
netim kurulları, alman meslekî kararlarda, diğer 
odanın istişari mahiyette mütalâasını sorar. Mü
talâası sorulan oda 48 saat zarf mda.görüşünü bil
dirir. 

Odalar yönetim kurulları diğer odaların ver
dikleri meslekî kararlara mahallin en büyük 
mülkiye âmiri" nezdinde itiraza yetkilidir. Bu 
halde her iki oda yönetim kurulları mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin daveti ve onun başkan
lığı ve varsa o yerdeki Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının mümessili huzuru ile toplanarak ihti
lâfı çözerler. Uyuşulamadığı takdirde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı hakem olur.. 

Ayrıca üç ayda bir defa, iki oda yönetim ku
rulu toplanarak meslekî mevzularda görüş* birli
ğine varırlar. 

Toplanma ve müzakere şekli tüzükte göster i-

Odalar Genel Kâtipleri : 

MADDE 23. — Odaların, işlerini çevirmekle 
görevli ve oda yönetim kurulu ve meclisi toplan
tılarında oy sahibi, birer genel kâtibi bulunur. 
Lüzumu halinde yönetim kurulları bir genel kâ
tip yardımcısı tâyin edebilir. 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde bu 
yardımcılar birden fazla olabilir. 

Genel kâtipler yönetim kurulunun inhasiylo 
meclis tarafından tâyin olunur. Genel kâtiplerin 
terfi, tecziye ve azilleri tayinlerindeki esaslara 
göre yapılır. 

Genel kâtibin vazifeleri ve hangi hallerde im
zaya yetkili oldukları tüzükte gösterilir. 

Bölüm : III 

Odaların gelirleri 

Gelirler : 

MADDE 24. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları» ve «Sanayi Odaları» nın gelir-

a) 
b) 
c) 
ç) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
ı) 

Kayıt ücreti, 
Yıllık aidat, 
Munzam aidat, 
Yapılan hizmetler karşılığı ücretler, 
Vesika harçları, 
Yayın gelirleri, 
Bağış ve yardımlar, 
Misil zamları, 
Para cezaları, 
İştirakler kârı, 
Türlü gelirler. 

I Kayıt ücreti ve yıllık aidat: 

MADDE 25. — Tüzükte gösterilecek usullere 
göre tesbit olunacak dereceler üzerinden, odalara 
ilk kaydedileceklerden alınacak kayıt ücretleriyle 
kayıtlı bulunanlardan tahsil olunacak yülık aidat 
miktarları, yönetim kurullarınca teklif ve mec
lislerce onanacak tarife ile tesbit olunur. Fevkal-

I âde dereceye girenlerin kayıt ücreti ve yıllık ai
datı, sermayelerinin binde biridir. Ancak bu 
miktar 5 000 lirayı geçemez. 

1 Re'sen yapılan kayıtlarını ve derecelerini du> 
I rumlarma uygun bulmıyanlar, tüzükte tesbit 

olunacak usuller dairesinde, oda veya borsa mec-
I üslerine itiraz ederler. 
I Meclislerin kararı kesindir. 

İtiraz kesinleşinceye kadar kayıt ücreti tah-
I sil olunmaz. 

I Munzam aidat : 

MADDE 26. — Munzam aidat, sanayici ve-
I ya tacirin o yıl zarfında elde ettiği ticari veya 

sınai kazançtan Gelir Vergisine matrah teşkil 
eden miktarın binde beşidir. 

I Hem ticaret ve hem sanayi odasına kayıtlı 
I bulunanların munzam aidatı, galip vasfı ile mu-
I kayyet bulunduğu meslek kazancına göre o oda 
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tarafından tahsil olunur. Ancak kayıtlı bulun
duğu odalar arasında her odaya ödedikleri 
aidatla mütenasip olarak paylaşılır. 

Zarar eden tacirler ve sanayiciler o yıl için 
muzam aidat ödemezler. Esnaf Vergisine tâbi 
tutulan tacirlerin ödiyecekleri munzam aidat 
ödedikleri esnaf vergisinin yüzde beşidir. 

Bir şehirde mütaaddit şubeleri bulunan ta
cirler yalnız birisi için munzam aidat verirler. 
Bunlarda munzam aidat bütün şubelerinden- el
de ettikleri ticari kazancın Gelir Vergisine mat
rah teşkil eden miktarının binde beşidir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
birinci maddesinin A ve C fıkralarındaki ku
rumların munzam aidatı, ödedikleri Kurumlar 
Vergisinin yüzde beşidir. 

Müstakil bilançosu yapılan şubelerin mun
zam aidatı, o şubelerden elde edilen kazançla
rın binde beşidir ve şubenin bulunduğu mahal
lin odalarına ödenir. 

Bilançoları bir merkezde yapılan kurum ve 
müesseselerin munzam aidatı merkezin bulun
duğu yerin ticaret odasına ödenir. Ancak bu 
munzam aidat her şubenin elde ettiği kazanç 
ile mütenasip olarak şubelerin bulunduğu yer
ler ticaret odaları veya sanayi odaları arasında 
paylaşılır. Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubeleriyle beraber ödiyeceği munzam aidat tu
tarı 5 000 lirayı geçemez. 

Ücretler ve vesika harçları: 

MADDE 27. — Mahiyetleri ve nevileri tü
zükte gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretlerle, odalar yönetim kurullarınca onana
cak vesikalar'dan alınacak tasdik harcı ve ve
rilecek diğer vesikalardan alınacak harçların 
miktarları yönetim kurullarının teklifi ve mec
lislerin tasdikıyla tesbit olunur. 

Ayrılacak fon : 

MADDE 28. — Odalar her yıl tahsil edilen 
gelirlerinin yüzde onunu, 'birlik adına, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığının göstereceği Millî 
Bankalardan birine yatırmaya mecburdurlar. 

Huzur hakkı: 

MADDE 29. — Oda yönetim kurulu ve Mec
lisi üyelerine, iştirak edecekleri toplantılar için 

( S. Sayısı : 

huzur hakkı verilir. 
Odalar yönetim kurulları üyelerine verilecek 

huzur hakkını meclisler, meclis üyelerine veri
lecek huzur hakkını birlik genel kurulları tes-
(bit ederler. 

Bölüm : IV 

Uzuvların feshi ve odaların lağıv ve tasfiyeleri 

Uzuvların feshi: 

MADDE 30. — Odalar uzuvlarının feshi aşa
ğıdaki esaslarla yapılır: 

a) Yönetim kurullarının, feshi: 
Oda meclisleri; yönetim kurullarını, lüzum 

gördükleri hallerde, her zaman değiştirip yeni
lerini seçmek hakkını haizdirler. Yeni yönetim 
kurulu feshedilenin müddetini tamamlar. 

b) Oda meclislerinin feshi : 
1. Oda meclisleri mürettep adeddeki üyesi

nin yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine 
mürettep adeddeki üyenin üçte ikisinin bu talep 
üzerine vereceği kararla kendi kendini feshe
der. İki toplantıda bu nisap bulunmadığı tak
dirde bir sene müddetle fesih talebinde bulunu
lamaz. 

2. Çalışmalarını meslekî ahlâk ve memleke
tin, genel menfaatleriyle ahenkli olarak yürütmi-
yen, mevzuata uymıyan, görevlerini iyiye kul-
lanmıyan ve birlik kararlarına riayet etmiyen 
oda meclisleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. Ye
ni meclis eski meclisin müddetini tamamlar. Fes
hedilen uzuvların yeniden teşekkülüne kadar bu 
kanunla gösterilen vazifelerin ne şekilde ifa edi
leceği Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca gösteri
lir. 

Lağıv ve tasfiye : 

MADDE 31. — Odaların lağıv ve tasfiyesi aşa
ğıdaki esaslarla yapılır. 

Odaya kayıtlı mürettep adedin üçte biri mik
tarındaki üyenin meclise yazılı bir teklif yap
ması, bu teklif üzerine oda meclisinin mürettep 
adedinin üçte iki ekseriyetle lağıv ve tasfiye için 
pilebisite karar vermesi, en çok üç gün devam 
eden bir pilebisit yapılması, pilebisit neticesin
de mukayyet bütün azanın yüzde altmışının 
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lağıv ve tasfiyeyi tasvip etmesi şarttır. ( 

Bu pilebisitin yapılış tarzı tüzükte gösteri
lir. Bu suretle lağvına karar verilen oda hak
kında Ticaret Kanununun anonim ortaklıkların 
tasfiyelerine ait hükümleri tatbik olunur. 

Tasfiye halincle menkul ve gayrimenkul. ı 
mevcutlar paraya çevrilir. 

Bu paralar birliğe, yediemin sıfatiyle, tevdi 
olunur ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının gös-
tereceği Millî bir bankada saklanır. Kaldırılan 
oda üç sene zarfında aynı mahalde yeniden ku- J 
rulduğu takdirde birlik bu parayı yeni odaya 
geri verir. Bu süre içinde aynı mahalde oda 
kurulmadığı takdirde bu paralar Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının muvafakatiyle bu kanunda 
yazılı odaların maksat ve görevlerine uygun şe
kilde sarfolunur 

«Ticaret ve sanayi odaları» nm lağvı neti
cesinde hâsıl olan paralar o yerde ticaret odası 
ve sanayi odası ayrı ayrı kurulduğu takdirde 
yarı yarıya paylaşılır. 

i' 
„ I 

' - . • • 

Ticaret borsaları . 

Tarif : 

MADDE 32. — «Tiearet borsaları», kanunda 
yazılı esaslar dairesinde borsaya dâhil maddele
rin alım ve satımı ve fiyatlarının tesbit ve ilânı 
işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliği 
haiz kamu kurumlarıdır. 

Kuruluş : 

MADDE 33. — Ticaret borsaları, ticari ihti
yaçların lüzumlu kıldığı yerlerde Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca kurulur. 

Borsaların faaliyet bölgeleri bulundukları 
şehrin belediye sınırlarıdır. 

Borsaların görevleri : 

MADDE 34. — Ticaret borsalarının görev-
leri şunlardır : 

a) Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım < 
satımını tanzim ve tescil etmek; 

b) Borsaya dâhil maddelerin her günkü fi- j 
yatlarını usulü dairesinde, tesbit ve ilân et
mek; 

c) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve I 

( S . Sayısı 

tediye bakımından vecibelerini, her tipin asgari 
vasıflarını ve muamelelerin tasfiye şartlariyle fi
yatlar üzerine müessir şartları, ihtilâf husulünde 
(ihtiyari) tahkim usullerini gösteren ve Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden genel kaide 
ve hükümler vücuda getirmek; 

çj Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları 
takibederek fiyat haberleşmesi yapmak; 

d) Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve va
sıflarını tesbit etmek üzere lâboratuvar ve teknik 
bürolar kurmak ve kurulmuşlara katılmak; 

e) Sair mevzuatla ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak; 

f) Borsaya ait örf ve âdetleri tesbit ve 
ilân etmek. 

Temsil ve imza yetkisi: 

MADDE 35. — Borsaları protokolde meclis 
başkanı veya başkanın tevkil edebileceği, mec
lise dâhil, kimseler temsil eder. 

Borsanın hukuki temsilcisi yönetim kurulu 
başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
başkanvekilleriyle, diğer bir veya birkaç üye
nin müşterek imzaları borsaları ilzam eder. 

Ehliyet: 

MADDE 36. — Oda ve borsalar, gayrimen
kul mal almaya, satmaya ve ruhsatnameye, 
ödünç para almaya, bağışta bulunmaya yetki
lidirler. 

Kayıt mecburiyetinde olanlar: 

MADDE 37. — Tacir sıftmı haiz bilcümle 
gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, 
bulundukları yerin ticaret ve sânayi odalarına 
ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Devletin, özel idarelerin ve belediyelerin 
sermayesiyle kurulmuş veya bunların iştirakleri 
olan tüzel kişiliği haiz, gerek sözleşme ile ve ge
rek özel kanunlarla kurulmuş, müessseeler ve 
bunların şubeleri bulundukları yerin ticaret ve 
sanayi odalarına kaydolunmaya mecburdurlar. 

Müstakil sermaye veya müstakil muhasebesi 
olan veya. nuıht*&ebesi merkezde tutulduğu ve 
münhasıran muayyen sermaye ile çalışmadığı 
ha!de kendi başına ticari muamele yapan yerler 
şube addolunur. 
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Ticaret borsalarına dâhil maddelerin alımı I 

veya satımı ile iştigal edenler, ayrıca bulunduk
ları yerin ticaret borsalarına kaydolunmaya i 
mecburdurlar. I 

Bu mecburiyetlere riayet etıııiyenlerin ka- ! 
yıtları oda ve borsalarca re'sen yapılır ve ken- | 
dilerine tebliğ edilir. ı 

Odaya ve borsaya kaydolunan tacirlerin du- j 
rumlarmda vukuagelen, Ticaret Kanununa göre j 
tescil ve ilânı gerekli, her çeşit değişikliklerin ı 
vukuundan itibaren bir ay içinde oda ve borsaya 
bildirilmesi mecburidir. 

«Borsaya kayıtlı maddelerin müstahsılları 
veya âmilleri borsalara kaydolmaksızm dahi I 
kendi mallarını borsada satabilirler.» 

Bütçeler: 

MADDE 38 — Odalarla ajanlıklarının ve 
borsaların bütçeleri, (Birlikçe hazırlanacak ti
pe ve tesbit olunacak) muhasebe usullerine uy- 1 
gun olarak yönetim kurullarınca ihzar ve mec
lislerce tasdik olunur. 

Bütçelerden sarfiyat oda ve borsa yönetim 
kurulları başkanları veya başkanvekilleriyle 
genel kâtiplerin müşterek imzalariyle, ajanlık 
bütçelerinden ise ajanın imzasiyle yapılır. 

Teşkilât 

Uzuvlar: 

MADDE 39. — Borsaların uzuvları şunlar- I 
dır : 

a) Meslek komiteleri, 1 
b) Meclis, 
c) Yönetim kurulu 
Uzuvlara seçileceklerde aranacak vasıflar ve 

seçim usulleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

Meslek komiteleri: I 

MADDE 40. — Mesletk komiteleri tüzükte 
yazılı esaslara göre tesbit elilen meslek gurupla- I 
rınca seçilecek 5 - 7 kişiden terekküp eder. Ay- I 
rica aynı miktarda da yedek seçilir. Komite ken
di arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. I 

Meslek komitelerinin süreleri üç yıldır. J 

Meslek komitelerinin görevleri: 

MADDE 41. — Borsa meslek komitelerinin 
görevleri şunlardır: 

a) Borsa meclisi için üyelerini seçmek, 
b) Kendi mevzuları dâhilinde faydalı ve lü

zumlu gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna 
teklif etmek, yönetim kurulunun reddi halinde 
aynı teklifleri meclise yapmak, 

c) Meclis veya yönetim kurulu tarafından, 
kendi mesleklerine ait işler hakkında yapılacak 
müracaatları tetkik ederek cevaplandırmak, 

Meclisler: 

MADDE 42. — Borsa meclisleri, her meslek 
kurulundan seçilecek ikişer kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. Borsa 
meclislerinin süreleri üç yıldır. 

Meclis kendi üyeleri arasından, bir yıl için, 
bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Meclis baş
kanları diğer uzuvlara seçilemezler. 

Meclislerin görevleri : 

MADDE 43. — Borsa meclislerinin göreAr-
leri ş/unlardır •. 

a) Borsa yönetim kurulunu seçmek; 
'b) Genel olarak '"borsalar gayelerinin ger

çekleştirilmesi hususunda gereken her çeşit ka
rar ve tedbirleri almak; 

e) Yönetim kurulu veya meslek komitele
ri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip ka
rara Dağlamak; 

ç) Bölgeleri içindeki 'borsa örf, âdet ve te
amüllerini tesbit etmek ve yayınlamak; 

d) Aylık muvazeneyi ve münakale talep
lerini tetkik ve tasdik etmek; 

e) Kayıtlı üyeleri hakkında yönetim ku
rulları tarafından teklif edilecek cezaları ka
rara haklamak 

f) Borsa üyeleri hakkında disiplin cezala
rı vermek; * ( 

g) Borsada cereyan edecek muamelelerden 
doğacak ihtilâfları çözmek üzere hakem kuru
lunu seçmek; 

h) Yıllık hHitçe ve kesdnhesapları tasdik 
ve yönetim kurulunu ibra etmek; 

i) B'orsaya tâbi maddelerden hangilerinin, 
en geç satış gününü takilbeden ilk iş günü zar
fında, tescil ettirilmek sartiyle "borsa yerinin 
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dışında alınıp satılabileceğini tesbit etmek; 

ı) Borsa dışında yapılan muamelelerde vu
kua gelecek İhtilâfları çözmek üzere, istenecek 
hakem ve 'bilirkişi listesini tasdik etmek; 

j ) Jtç yönetmeliği tetkik ve tasdik etmek; 
k) Mesleklere ve meselelere göre iktisat 

komisyonları kurmak; 
1) Gerek borsalara kayıt mecburiyetinde 

olmamak, gerek kayıt mecburiyetine tâbi ol-
du'kları halde ithal edildikleri derecelere mü-
taallik yönetim kurulunca verilecek kararlara 
karşı itirazları tetkik ve kesin karara bağlamak; 

Yönetim kurulları : 

MADDE 44. — Borsa yönetim kurulları, 
meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için se
çeceği 5 - 11 kişiden terekküp eder. Ayrıca ay
nı miktarda da yedek seçilir. 

Kurul kendi arasından bir başkan ve bir baş-
kanvekili seçer. 

Yönetim kurulunun görevleri : 

MADDDE 45. — B,orsa yönetim kurullarının 
görevleri şunlardır: 

a) Mevzuat ve meclis kararları dairesinde 
borsa işlerini yürütmek; 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve münakale tek
liflerini ve bunlara mütaallik. raporları oda ve
ya 'borsa meclisine vermek; 

c) Aylık muvazeneyi borsa meclisinin tasdi
klim sunmak; 

ç) Borsa memur ve müstahdemlerinin tâ
yin ve azillerini, terfi ve tecziyelerini icra et
mek; 

Geliri 50 000 den aşağı borsalarda genel kâ
tibin terfi, tecziye ve azlini bakanlığa bildirmek; 

d) îhtar, tevbih veya para cezadan vermek, 
borsa meclislerince verilen disiplin cezalarını tat
bik etmek; 

e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak 
ve tasdik edilmek ü/ere borsa meclisine vermek; 

f) Tüzükte gösterilen belgeleri tasdik et
mek; 

g) Oda ve borsanın bir yıl içindeki faaliye
ti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıl
lık rapor hazırlayıp oda veya borsa meclisine 
vermek; 

h) Borsaya ait her türlü incelemeleri yap
mak, bölgeleri içindeki Borsaya ait endeks ve 

istatistiklere tutmak ve başlıca maddelerin borsa 
fiyatlarını jtesbit ve münasip vasıtalarla ilân et
mek, 

i) BorŞanm bir yıl içindeki faaliyeti ve 
bölgesinin Jktisadi durumu hakkında yıllık ra
por hazırlayıp borsa meclisine vermek, 

ı) Borsja dışında vukuagelecek anlaşmazlık
ları çözmek i üzere istenilecek hakem ve bilirkişi 
listelerini ,janzim etmek, 

Yönetim kurulu görevlerinin devri: 

MADDE 146. — Yönetim kurulu, lüzumlu 
hallerde, yetkilerinden bir kısmını yönetim ku
rulu üyelerimden birine veya bir kaçma veya 
genel kâtibe devredebilir. 

Toplantılar: 

MADDE 4|7. — Yönetim kurulu en az hafta
da bir defa, nıeclisleri ve meslek komiteleri lü
zumu halinde i ve başkanın daveti üzerine her 
vakit ve her halde ayda bir defa kendiliklerin
den toplanırla|r. 

Genel kâtip: 

MADDE 48. — Geliri 50 000 den fazla olan 
borsalarda meclisler tarafından tâyin olunan 
bir genel kâtip (bulunur. 

Genel kâtipler borsa yönetim kurulları ve 
mecliste oy sahibidir. 

Genel kâtipler borsa muamelelerini tedvirle 
görevlidir. 

Borsa komiseri: 

MADDE 49. ;— Borsalarda, günlük alnn sa
tım muamelelerini ve fiyat temevvüçlerini ta
rafsız bir murakabe altında bulundurmak üze
re, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin edi
len bir komiser bulundurulur. 

Komiserlerin ücreti borsa tarafından verilir. 
Ve miktarı Bakahlık ile Borsa Meclisleri arasın
da kararlaştırılıra 

Komiserlerin yetkileri tüzükte gösterilir. 
Geliri 50 000 fîen az olan borsalar ayrıca 

genel, kâtip buhmdurmıyabilirler. Bu halde ko
miserler genel kâtiplik görevini de yaparlar. Ge
ne! kâtiplik görelini de yapan komiserler yö
netim kurulu ve nfıecliste oy sahibidir. 

Komiserler hak|kmda, genel kâtiplik görevi 
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dolayısiyle borsalar tarafından tatbik edilecek '•• 
terfi ve tecziye işlemlerinde, son karar hakkı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına aittir. 

Alım satım: 

MADD.E 50. — Ticaret borsalarında numune 
veya tipler üzerinde mal alınıp satılır. Tipi tes-
bit edilmemiş olan mallarla misliyattan olup 
mahalli ihtiyaçları karşılayan maddeler ve can
lı hayvanlar da borsalarda muamele görecek 
maddeler arasına alınabilirler. 

MADDE 51. — Beşten az madde üzerine ça
lışan borsalarda meslek komiteleri kurulmaz. 
Bu nevi borsalarda meclis, borsaya kayıtlı olan
lar tarafından seçilir. Meslek komitelerinin gö
revleri tüzükte gösterilecek şekilde meclisçe ifa 
olunu?. 

Borsaya tâbi maddeler : 

MADDE 52. — Borsa kurulan yerlerde, han
gi malların borsalarda alım ve satımının mecbu
ri olduğu ve bunların en az miktarları, borsa mec
lisinin teklifi üzerine Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tâyin ve tüzükte gösterilecek şekilde 
mahallerinde ilân olunur. 

Borsanın bulunduğu yerin belediye hudutları 
içinde, 'borsaya dâhil maddelerin en az miktarla
rının üstünde kalan miktarının alım ve satımı
nın borsa dışında yapılması yasaktır. 

Bâzı maddelerin, en geç muamele yapıldığı 
günü takibeden ilk iş günü içinde borsaya tescil 
ettirilmesi şartiyle, borsa yerinin dışında alınıp 
satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. 
Ancak Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı borsalarca 
alınacak bu gibi istisnai kararları kısmen veya ta
mamen, geçici veya daimî olarak yürürlükten 
kaldırabilir. 

Borsanın bulunduğu yerdeki tacirlerle mem
leket içi veya dışındaki tacir arasında yazışma 
veya telefonla yapılan alım ve satım muamelele
rinin borsadan geçirilmesi mecburidir. 

Ancak bu kabil muamelelerde borsa tescil üc
reti, akdbı (Kabul) ile tamam olduğu yerdeki 
tarafça, o mahal borsasına ödenir. 

Dış memleketlere yapılacak satışlarda borsa 
tescil ücreti alınmaz. J 

( S. Sayısı 

Borsada alım satım yapanlar : 

MADDE 53. — 
a) Borsa komisyoncusu : 
Kendi adına ve başkasının hesabına borsada 

alım, satım yapan adama «Borsa komisyoncusu» 
denir. 

b) Borsa ajanı : 
Başkasının adına ve hesabına, vekil sıfatiyle, 

borsada alım, satım yapanlara «Borsa ajanı» de
nir. 

c) Borsa simsarı : 
Borsa alım, satımlarında yalnız aracılık ya

panlara «Borsa simsarı» denir. 
Bu unsurlar borsaya dâhil olmıyan maddeler 

üzerinde borsa dışında iş yapabilirler. 
Borsaya dâhil maddeler üzerine yukarda gös

terilenlerden başka kimselerin borsa içinde iş 
yapmaları yasaktır. 

Komisyoncu, ajan ve simsarların Türk vatan
daşı olması mecburi olup bunların görevleri, hak
ları, riayete mecbur oldukları kaideler ve tâbi 
olacakları şartlar ve haiz olacakları vasıflar tü
zükte gösterilir. 

Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarlarının 
muamelelerden alacakları nispî ücret miktarı 
borsa meclisince tesbit, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunur. 

Ajanların ve simsarların aylıkla da kullanıl
maları caizdir. Bu takdirde aldıkları aylık ücre
tin miktarı borsa meclislerince tesbit olunur. Bu 
halde muamelelerden alınacak nispî ücret borsaya 
aittir. 

Özel yönetmelikler : 

MADDE 54. — Ticaret borsalarında alım ve 
satım muamelelerinin nasıl yapılacağı yönetim 
kurullarınca hazırlanıp meclislerince tasdik olu
nacak özel yönetmeliklerde gösterilir. 

Vadeli muamele yapan borsaların takibede-
cekleri usuller tüzükte gösterilir. 

Borsaların gelirleri 

Gelirler : 

MADDE 55. — Borsaların gelirleri şunlar
dır : 

a) Kayıt ücreti; 
b) Yıllık aidat; 
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Uzuvların feshi : c) Muamele tescil ücreti; 

ç) Yapılan ıhizmetler karşılığı ücretler; 
d) Vesika harçları; 
e) Yayın gelirleri; 
f) Bağış ve yardımlar; 
g) Misil zamları; 
h) Para cezaları; 
i) Türlü gelirler; 
j) Borsalarda ajanlık ücreti olarak abnau 

paralardan artanlar. 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat :. ^ 

MADDE 56. — Tüzükte gösterilecek usulle
re göre teshit olunacak dereceler üzerinden 
oda veya borsalara ilk kaydedileceklerden alı
nacak kayıt ücretiyle kayıtlı 'bulunanlardan 
tahsil olunacak yıllık aidat miktarı; yönetim 
kurulunca teklif ve meclislerce onanacak tari
fe ile testoit olunur. 

Fevkalâde dereceye girenlerin kayıt ücreti 
veya yıllık aidatları, sermayelerinin binde bi
rini ve her halde 5 000 lirayı geçemez. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar tüzükte tesbit olunacak usuller dairesinde 
oda veya borsa meclislerince, meclis kararları
na karşı da birliğe itiraz edehilirler. Birliğin 
kararı kesindir. 

Ücretler ve vesika harçları: 

MADDE 57. — Mahiyetleri ve nevileri tü
zükte gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretler ve borsa yönetim kurullarınca onana
cak vesikalardan alınacak tasdik harcı ve veri
lecek diğer vesikalardan alınacak harçların mik
tarları yönetim kurullarınca teklif, meclislerce 
tasdik olunur. Ancak tescil ücretine ait meclis
çe tanzim olunacak nispet tarifesi bakanlıkça 
tasdik olunur. 

Aynı muamele için yalnız bir taraftan tes
cil ücreti alınır. 

Huzur hakkı : 

MADDE 58. — Borsaların yönetim kurulu 
üyelerine, iştirak edecekleri toplantılar için hu
zur hakkı verilip verilmemesi ve miktarı, yöne
tim kurulunun teklifi ile meclislerce kararlaştı
rılır. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı, 
meclisin teklifi ile birlik yönetim kurulu tara
fından kararlaştırılır. 

MADDE 59. — 
a) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, çalışma

larını meslekî ahlâk ve memleketin genel menfa-
atleriyle ahenkli olarak yürütmiyen veya görev
lerini mevzuata göre yapmıyan borsa uzuvlarını 
feshe karar verebilir. 

b) Borsa meclisinin üçte ikisinin yazılı fesih 
talebi yerinde görüldüğü hallerde Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı uzuvları feshe karar verebilir. 

Fesih kararı verildiği hallerde yeni uzuvlar 
seçilinceye kadar uzuvların vazifelerinin kimler 
tarafından yapılacağı Bakanlıkça tesbit olunur. 
Feshedilen borsa uzuvları yerine bu kanun ve 
tüzük hükümleri dâhilinde yenileri seçilir. Yeni 
seçilenler feshedilen uzuvların müddetini tamam
lar. 

Lağıv ve tasfiye : 

MADDE 60. — Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca lüzumsuzluğu anlaşılan borsaların lağıv 
ve tasfiyesine karar verilebilir. 

Lağvına karar verilen borsaların tasfiyeleri
nin ne suretle yapılacağı tüzükte gösterilir. 

Bölüm : V 

Türkiye «Ticaret odaları^ «Sanayi odaları» v« 
«.Borsaları» birliği 

Kuruluş: 

MADDE 61. — Odalar ve borsalar arasında, 
bu kanunda yazılı esaslara göre oda ve borsala
rın tekâmül ve inkişafını sağlamak maksadiyle, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından «Tür
kiye ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret 
borsaları birliği» kurulur. 

İlk kuruluş şeklini tesbite Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı yetkilidir. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Birliğin görevleri: 

MADDE 62. — Birliğin görevleri şunlardır: 
a) 22 nci madde dışında, odalarla odalar,, 

borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkacak meslekî ihtilâfları kesin olarak çözmek, 

b) Muhasebe ve muamelât talimatnameleri
ni birleştirmek ve tasdik etmek, 
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e) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
raporlar hazırlamak ve yönetim kurulu tarafın
dan hazırlananları tetkik etmek, 

ç) Yabancı memleketlerdeki Ticaret odala
rı ve borsaları tarafından tanzim edilen rapor
ları , tetkik ve Türkiye'yi ilgilendiren kısımları 
derleyip neşretmek, 

d) Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye 
komitesini kurmak ve işlerini yürütmek, 

e) Millî ve milletlerarası sergi ve panayır
lara iştirak ve yabancı memleketler ticaret ve 
sanayi odalarının vekillik, mümessillik veya mu
habirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve milletler
arası meslekî teşekküllere üye olmak veya bu 
çeşit teşekküller kurmak, milletlerarası mesle
kî toplantılara iştirak etmek, 

f) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya 
Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine 
lüzumunda, genel kurul karariyle yardımlar 
yapabilmek, 

g) Bu kanunla verilen sair görevleri yap
mak ve Ekonomi işlerinde Büyük Millet Meclisi 
Komisyonları ve Bakanlıklarca" istenen malû
mat ve mütalâaları vermek, 

h) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca veri
lecek görevleri yerine getirmek, 

Birliğin uzuvları: 

MADDE 63. — Birliğin uzuvları şunlardır: 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu 

Genel kurul: 

MADDE 64. — Birlik genel kurulu, odalar 
ve borsa meclisleri arasından üç yıl için tüzükte 
yazılı esaslara göre seçilecek birer veya ikişer 
kişiden teşekkül eder. 

Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir. 
Genel kurul, kendi üyeleri arasından bir 

başkan ve bir başkanvekili seçer. 
Genel kurul eh az yılda iki defa toplanır. 

Genel kurulun görevleri : 

MADDE 65. — Genel kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Birlik Yönetim kurulunu seçmek; 
b) Muhasebe ve muamelât taiimatnamele-

riyle odalar ve borsalar tarafından hazırlanan 

hakem ve bilirkişi listelerinin sureti tanzimine 
ait talimatnameleri tetkik ve tasdik etmek;' 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
yönetim kurulunca hazırlanacak raporları tet
kik ve tasdik etmek; 

ç) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya; 
Türk - yabancı ticaret ve sanayi derneklerine 
yardım hususunda karar vermek; 

d) Genel kâtiplerin yönetmeliğini tetkik ve 
tasdik etmek; 

e) Odalar ve borsalar arasında iş birliği 
kurmak ve bunların tekâmül ve inkişaflarını 
sağlamak hususlarında lüzumlu görülecek tedbir 
ve kararları almak; 

f) Borsalarca tesbit olunacak genel kaide ve 
hükümleri tetkik ve tasdik etmek; 

g) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini 
ve bütçelerin tanzim usullerini tesbit etmek; 

h) Birlik gider bütçesini kabul edip tasdik 
edilmek üzere Bakanlığa sunmak «Bakanlık büt
çeyi tadil elebilir.» 

Yönetim, kurulu: 

MADDE 66. — Birlik yönetim kurulu, birlik 
genel kurulunun kendi üyeleri arasından bir yıl 
için seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı 
miktarda da yedek seçilir. 

Seçimlerde ticaret odaları, sanayi odaları ve 
borsaların temsili gözönünde bulundurulur. 

Birlik yönetim kurulu kendi üyeleri arasın
dan bir başkan ile bir başkanvekili ve muhasip 
üye seçer. 

Birlik yönetim kurulu en az üç ayda iki defa, 
ihtiyaca göre ve başkanın çağnsiyle, her zaman 
toplanabilir. 

Yönetim kurulunun görevleri: 

MADDE 67. — Yönetim kumulunun görev
leri şunlardır: 

a) 22 nci madde dışında, odalarla odalar, 
borsalarla borsalar, odalarla borsalar arasında 
çıkacak ihtilâfları çözmek,* 

b) Muhasebe ve muamelâtta birlik ve bera
berlik sağlamak üzere yönetmelikler hazırlamak 
ve genel kurula arzetmek, 

c) Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında 
rapor hazırlamak ve genel kurulun tasdikma 
sunmak, 

ç) Yabancı memleketletrdetki ticaret odalar 
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n ve borsaları tarafından yapılan neşriyatı ta
kip etmek ve Türkiye'yi ilgilendirenlerden azayı, 
lüzumunda Hükümeti haberdar edecek tedbirleri 
almak, 

d) Milletlerarası sergi ve panayırlara işti
rak, yabancı memleketlerdeki ticaret ve sanayi 
odalarının ve borsaların vekillik, mümessillik 
veya muhabirliğini kabul ve ifa etmek, millî ve 
milletlerarası meslekî teşekküller kurmak, mil
letlerarası meslekî toplantılara katılacak üye
leri seçmek, 

e) Bütçe dâhilinde sarfiyat yapmak, 
f) Oda ve borsaların fonlarını Bankaya 

muntazaman göndermelerini sağlamak, 
g) Genel kâtiplik yönetmeliğini hazırlamak 

ve genel kurula sunmak, 
h) Bakanlıklarca istenen malûmatı vermek, 
i) Bir yıllık faaliyet hakkında genel kuru

la rapor vermek, 
ı) Türkiye'de ticari ve iktisadi kongreler 

tertip etmek, 
j) Yıllık gelir ve gider bütçelerini tesbit 

VÖ genel kurula sunmak. , 

Genel kâtip: 

MADDE 68. —• Birliğin, yönetim kurulunca 
tâyin edilen ve birliğin muamelâtını tedvirle 
görevli bir genel kâtibi ile lüzumu halinde bir 
veya iki genel kâtip yardımcısı bulunur. 

Genel kâtibin görevleri, birlik yönetim ku
rulunca hazırlanıp genel kurulca tasdik edile
cek bir yönetmelikle tâyin olunur. 

Genel kâtip yönetim kurulu ve genel kurul
da oy sahibidir. 

Sarfiyat : 

M A D D P J 69. — Birlik bütçesinden sarfiyat, 
başkan veya başkanvekili ve genel kâtibin, genel 
kâtibin bulunmadığı halde muhasip üyenin müş
terek imzasiyle yapılır. 

500 liradan aşağı masraflar yalnız genel kâ
tibin imzasiyle yapılabilir. 

Temsil ve imza yetkisi : 

MADDE 70. — Birlikleri, protokolda meclis 
başkanı veya başkanın tevkil edebileceği, meclise 
dâhil, kimseler temsil eder. 

Birliklerin hukuki temsilcisi yönetim kurulu 

başkanıdır. Yönetim kurulu başkanları veya 
başkanvekilleriyle, diğer bir veya birkaç üyenin 
müşterek imzaları birlimi ilzam eder. 

Fonlar : 

MADDE 71. — İşbu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar odalar ve borsalarca ayrılmış 
olan fon paraları bu tarihten itibaren Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca gösterilecek Millî bir 
banka nezdinde, birlik namına, yeniden açılacak 
bir hesaba devrtolunur. 

Bu paralar, ancak odaların ve borsaların ve 
birliğin kuruluş maksatlarına sarf edilebilir. Sarf 
şekli tüzükte gösterilir. 

Birlik bütçesinin fon ile münasebeti : 

MADDE 72. — Birlik bütçesinin giderleri 
28 nci madde ile açılan fon hesabından karşıla
nır. Ancak bu miktar, bütçenin taalluk ettiği 
yıl içinde, odalarca fon hesabına yatırılacağı tah
min edilen miktarın dörtte birini geçemez. 

Fon hesaplarının birlikçe tutuluş şekM : 

MADDE 73. — Her odanın ve borsanın fon 
hesabına gönderdiği para, o oda ve borsaya ait 
olup, birlikçe; her oda ve borsanın hesabı ayrı 
ayrı tutulur. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından tasdik edilen birlik bütçesindeki gider, 
her oda ve borsanın o yıla ait bütçeleri nispe
tinde paylaştırılır ve fondaki hesaplarından dü
şülür. 

Birlik yılda bir defa, odalara ve borsalara he
saplarının durumunu bildirmekle mükelleftir. 

«Ticaret ive sanayi odaları» halinde çalışmak
ta iken sanayicilerin müstakil oda kurmaları ha
linde ticaret: ve sanayi odası hesabında biriken 
fonun % 20 si yeni kurulan «sanayi odası» hesa
bına naklolunur. 

Bölüm : VI 

Müşterek hükümler 

Disiplin cezaları, para zamları ve para cezaları 

Disiplini cezaları: 

MADDE 74. — Odalar ve borsalar, üyelerine 
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aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilirler: 

a) îhtar, 
b) Tevbih, 
c) Oda veya borsadan çıkarma, 
îhtar ve tevbih cezaları yönetim kurulu tara

fından verilir. 
Bu cezalar için 15 gün zarfında meclise itiraz 

edilebilir. 
Meclisin kararı kesindir. Bu karar için idari 

ve kazai mercilere başvurulamaz. 
Çıkarma cezası yönetim kurulunun teklifi 

ile meclis tarafından verilir. Bu ceza 15 günden 
az, bir yıldan fazla olamaz. 

Oda veya borsa meclislerince verilen çıkarma 
cezası kararı ilgiliye tebliğ olunur. İlgili 15 gün 
içinde savunmasını yazı ile bildirir. 

Meclis, kararında ısrar ettiği takdirde ilgili, 
bulunduğu mahallin ticaret dâvalarını görmekle 
vazifeli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkemenin 
kararı kesindir. * • 

Şu kadar ki, yargılama sonuna kadar meclis 
kararı uygulanmaz. 

Çıkarma cezası, verildiği süreye münhasır 
olup bu süre içinde ticaret ve sanatın gerek doğ
rudan doğruya, gerek vasıta ile yapılmasını ya
sak eder. Bu yasağa riayet etmiyenler hakkında, 
kayıtlı bulunduğu oda veya borsaların yazılı iste
ği ile, Türk Ceza Kanununun 307 nci maddesi 
uygulanır. 

Birlik kararlarına riayet etmiyenler : 

MADDE 75. — Birliğin mevzuta uygun ola
rak aldığı kararlara riayet etmemekte ısrar 
eden oda ve borsaların lağvı, birlik yönetim 
kurulu tarafından, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına teklif edilebilir. 

Para zamları: 

MADDE 76. — 9 ve 37 nci maddelerdeki ka
yıt mecburiyetini bir ay zarfında yerine getir-
miyenler odalar veya borsalar tarafından re'-
«en kaydedilirler. 

Bunlar, kaydedildiklerinin kendilerine 'bil
dirilmesi tarihinden başlıyarak bir ay içinde 
kayıt ücretlerini öderler. Kayıt ücretlerini vak
tinde ödemiyenlerden bu ücret % 50 fazlasiy-

le alınır. 
Yıllık aidatını o yılın Mart sonuna kadar 

ödemiyenlerden bu aidat % 50 fazlasiyle tah
sil olunur. 

Borsaya dâhil maddelerden, borsaların çalış
ma bölgesi içinde ve borsa yerinin dışında sa
tılmasına müsaade olunan maddelerin satışla
rının, bir iş günü sonuna kadar, tescil edilme
mesi hallerinde yapılan muamelelere, ait borsa üc
reti, teamüle uyularak alıcı veya satıcıdan 
% 50 fazlasiyle tahsil olunur. 

Ancak makbul mazeret halleri borsa mecli
sinin takdirine bırakılır, bu takdir kesindir. 

Yukarı fıkralardaki cezalar için idari ve ka
zai mercilere başvurulamaz. 

Borsa komisyoncusu, ajanı veya simsarı ola
rak kayıtlı olmadığı halde borsaya dâhil mad
deler üzerinde, bu unsurların yapabileceği mu
ameleleri yapanlardan bu muameleye ait borsa 
ücreti beş misli tahsil olunur. 

Bu cezaya karşı bulunduğu yerin ticaret 
mahkemesine itiraz olunabilir. Mahkeme kararı 
kesindir. 

Para cezalan: 

MADDE 77. — Odalar veya borsalarca, 
mevzuata uygun olarak alman kararlara riayet 
etmiyenlere ve Ticaret Kanununa göre tescil ve 
ilânı 'gereken değişiklikleri bildirmiyehlere yö
netim kurullarının teklifi ve meclislerin kara-
riyle 25 liradan 200 liraya kadar ve tekerrürü 
halinde 200 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası verilir. 100 liraya kadar olan para ceza
ları kesindir. 

Bu miktardan aşağı ceza için idari ve kazai 
mercilere başvurulamaz. Bu miktardan yukarı 
olan para cezalarına karşı, kararın bildirilmesi 
tarihinden başlıyarak 15 gün içinde, ilgili oda 
ve borsanın bulunduğu yerdeki ticaret mahke
mesine itiraz olunabilir. Mahkeme kararı ke
sindir. 

Tahsilat : 

MADDE 78. — Kayıt ücretiyle yıllık aidat 
ve kesinleşen zamlarla para cezalarının tahsil
lerine ait odalarca verilen kararlar ilâm hük
münde olup icra dairelerince yerine getirilir. 
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Bölüm : VII 

Yabancı veya Türk - yabancı ticaret ve sanayi 
dernekleri 

MADDE 79. — Türkiye ile aralarında ika
met ve adlî salâhiyet sözleşmeleri akdedilmiş 
bulunan yabancı bir devletin uyruğunda olup 
Türkiye'de yerleşmiş bulunan ticaret ve sanayi 
erbabının, gerek kendi aralarında ve gerek 
Türk uyruğundaki ticaret ve sanayi erbabiyie 
karışık olarak, kuracakları ticaret ve sanayi 
dernekleri 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
10 ncu maddesinde zikrolunan esaslar dairesin
de teşekkül eder ve o kanunun hükümleri dâ
hilinde faaliyette bulunur. 

Bölüm : VIII 

MADDE 80. — Odalar, borsalar ve bunların 
birliği Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafm-

» dan teftiş ve murakabe olunur. Yurt içindeki 
yabancı veya Türk - yabancı ticaret ve sanayi 
dernekleri, yalnız ticari ve ekonomik çalışmaları 
bakımından, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
teftiş ve murakabesine tâbidir. 

Uzuvlar ve memurlar hakkında takibat: 

MADDE 81. — Odalar ve borsalar ve birlik 
paralariyle para hükmündeki evrak, senet ve sa
i r malları aleyhine suç işliyen ve bilanço, za
bıtname, rapor ve diğer her çeşit kâğıt ve def
ter üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan 
veya bunları kasten yok eden uzuvlara dâhil 
üyelerle, memur ve müstahdemler hakkında 
Devlet memurları hakkındaki ceza uygulanır. 

Daire ve müesseselerden istenecek bilgiler: 

MADDE 82. — Resmî daire ve müesseseler 
ve Devlet Ekonomi Kurumlan ve diğer resmî 
teşekküller, sır olmamak ve bu kanunda göste
rilen vazifelere taallûk etmek şartiyle, odalar 
ve borsalar ve bunların birliği tarafından iste
necek bilgileri vermekle mükelleftirler. 

İflâs ve konkordato kararları: 

MADDE 83. — İflâs ve konkordato kararla
rı, İcra ve îflâs Kanununun 166 ncı ve 300 ncü 
maddelerine göre mahallî ticaret odalarına ve 

( S . Sayı 

borsalara bildirilir. 
Odalar iflâs kararlarını birliğe bildirmek za-

ruretindedirler. 

Muhabir ve fahri üyeler: 

MADDE 84. — Yönetim kurulları, uygun 
gördükleri kimseleri, odalara ve borsalara «Fah
ri üye» yazabilirler. 

Yönetim kurulları, memleket içinde odalar 
ve borsa teşekkül etmiyen yerlerde ve memle
ket dışında, kendileri için faydalı olabilecek 
kimseleri muhabir üye seçebilirler. 

İç yönetmelikler: 

MADDE 85. — Her oda ve borsa yönetim 
kurulunca oda veya borsanın iç teşkilâtım, is 
bölümünü ve işlerin yürütülmesi şeklini göste
rir ve meclislerce tasdikli bir iç yönetmelik 
yapılır. Bu yönetmelikte işlerin yürütülmesine 
ait imza yetkileri de gösterilir. 

Memur ve müstahdemlerin tâyinleri: 

MADDE 86. — Oda ve borsa memur ve müs
tahdemlerinin tâyin, terfi, nakil, işten çıkarma 
muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik 
ve ölüm sigortalarının yapılması şekli, işten ayrıl
ma hallerinde verilmesi lâzungelen tazminat mik
tar ve şekilleri tüzükte gösterilir. 

Tâyini Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca ya
pılan borsa mensuplarının emeklilik muamele
leri Emeklilik Kanununa göre yürütüür. 

Haremden istisna : 

MADDE 87. — Bu kanuna tâbi odalar ve 
borsalarla birlik, 3659 sayılı Kanuna' tâbi değil
dir. 

Ticaret sicili İşleri: 

MADDE 88. — Ticaret ve sanayi odaları ve 
ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar bulun-
mıyan yerlerde ticaret sicili işlemleri mahallî 
belediyelerce yapılir. 

Aidatta zaman aşımı : 

MADDE 80. -— Odalar ve borsalara kaydo-
lunmadığı anlaşılan tacir, sanayici, borsacı için 
içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş üç 
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yıldan evvelki yıllar için aidat tahakkuk ettiri
lemez. 

Tahakkuk senesini takibeden yılm başından 
itibaren beş sene zarfında tahsil edilemiyeıı aidat 
ve munzam aidat zaman aşımına uğrar. 

Bölüm : IX 

Son hükümler 

Kaldırılan mevzuat : 

MADDE 90. — Geçici birinci madde gere
ğince oda ve borsaların intibakı için. tâyin olu
nan sürenin hitamından itibaren, 655 sayılı Ti
caret ve Sanayi Odaları Kanunu ile eki ve Tü
züğü ve 3 . IX . 1312 tarihli ve 1302 sayılı Umum 
Borsalar Nizamnamesinin ticaret borsalarına. ait 
hükümleriyle 4355 sayılı Kanun ve Tüzüğünün 
ticaret ve sanayi odalariyle borsalara ait hüküm
leri kaldırılmıştır. 

Tüzük : 

MADDE 91. — Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca, yayım tarihinden itibaren altı ay zarfın
da, bu kanunun tatbik suretini gösteren bir tü
zük hazırlanır. 

Mevcut oda ve borsaların intibakı : 

GEÇÎCÎ MADDDE 1. — Ankara, îstanbul 
ve îzmir Ticaret ve Sanayi odalariyle Ticaret 
borsları 89 ncu mddede zikredilen bu kanuna ait 
tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak 
en geç üç ay, diğer oda ve borsalar tüzüğün yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl 
içinde bu kanuna uymak mecburiyetindedirler. 
Bu müddet içinde durumlarını uydurmıyan oda 
ve borsalar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
fesih ve tasfiye olunurlar. 

GEÇÎCI MADDE 2. — Halen mevcut olan 
odalar ve borsalar durumlarını bu kanuna uy-
duruncaya kadar mevcut uzuvları, yeniden se
çim yapılmaksızın'vazifelerini görmeye devam 
ederler. 

Halen mevcut yabancı ve Türk - Yabancı Ti
caret Odaları Cemiyetlerinin durumu : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde mevcut olan yabancı ve Türk - Yabancı 
Ticaret Odası Cemiyetleri yayımı tarihinden iti
baren bir yıl içinde kendilerini bu kanunun 50 nci 
maddesi hükmüne uydurmaya mecburdurlar. 

Bu müddet zarfında durumlarını uydürmı-
yanlar tasfiye edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden Gelir Vergisi esasına göre vergi tahsil 
edileceği yıla kadar geçen zaman zarfında, aidat 
ve munzam aidat Kazanç Vergisi esaslarına göre 
tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıldan sonra 
tahakkuk edecek aidat ve munzam aidatta, ait ol
duğu yılm esasları tatbik olunur. 

MADDE 92. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 93. — Bu kanunu Adalet, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 3 e ek) 





S. Sayısı '• 155 e ek 
ö z e l Teşebbüs müstahdemleri hakkındaki Kanun tasarısına dair 
Millî Eğitim ve Ticaret Komisyonları mütalaasiyle Çalışma Komis

yonu raporu (1 /666) 

Millî Eğitim Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/666 
Karar No. 19 

24.11.1950 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Komisyonu tarafından 13 . I I , 1950 
tarihinde Komisyonumuza mütalâa almak üzere 
gönderilen özel Teşebbüs Müstahdemleri Kanun 
tasarısı 22 . I I . 1950 tarihinde incelenerek 
aşağıdaki kararlar verildi : 

1. Çalışma Bakanlığmea hazırlanan özel 
Teşebbüs Müstahdemlerinin durumunu düzenli-
yecek bu kanun tasarısı genel olarak bugünün 
ihtiyaçlarına uygun ve faydalı görülmüştür. 

2. Tasarının 5 nei maddesinin çalışanlar ke
limesinden sonra «île tâyini Millî Eğitim Ba
kanlığmea yapılan' öğretmenler» ibaresinin ek
lenmesi zaruri görülmüştür. 

3. Tasarı Çalışma Komisyonunda Fikir İş
leri Kanun tasarısı unvanını almakla, müellifleri 
dışarıda bırakmış, bu itibarla isimle muhteva 
arasında bir ayrılık hâsıl olmuştur. Onun için 
bu unvanın yerine (özel İş Hizmetlileri Kanun 
tasarısı) denilmesi uygun görülmüştür. 

4. Maddelerin yazılışında fikrî teselsülün 
bulunmayışı dikkati çekmiş ve meselâ bu kanu
nun kimlere tatbik olunacağını belirten ikinci 
maddeden sonra, bu kanunun kimlere tatbik 
edilmiyeceğini tesbit eden 5 nei maddenin gelme
si icabederken böyle olmamış, ikinci maddeden 
sonra iş verenle işçi arasındaki münasebete ta
allûk eden bir madde konulmuştur. Buna ben
zer daha diğer maddeler vardır. Bunların yeni 
bir sıraya tâbi olması gerekmektedir. 

5. Kanun çok uzundur. Tüzüğe girmesi ica-
beden maddeler burada yer almıştır. Meselâ 17 

nei maddenin ikinci bendinde bulunan fıkralar 
tamamiyle tüzüğe girebilecek mahiyettedir. Kal-
dıki, Medeni Kanunun hüsnüniyete dair madde
sinde umumi hükümler vardır. 

6. Çalışma Komisyonunun tasarıya verdiği 
şekil yazılış bakımından kusurludur. Bu hususta 
birkaç örnek vermek için 14 ncü, 17 nei, 18 nei 
maddeleri zikredebiliriz. 

Ayrıca tasarıda kullanüan terimler arasında 
ahenk yoktur. Misal; aynı tasarıda bir yerde mü
kellef, bir yerde ödevli, bir yerde mühlet, bir 
yerde önel, bir yerde salâhiyet, bir yerde yetki, 
bir yerde tediye, bir yerde ödeme, bir yerde tat
bik, bir yerde uygulama, bir yerde mukavele, bir 
yerde sözleşme denilmektedir. Bundan başka ve
rim, tutum, gerekçe gibi güzel kelimeler varken 
randıman, tasarruf, esbabı mucibe kelimeleri kul
lanılmaktadır. î l kelimesi kanunlarımıza girdiği 
halde tasarıda vilâyet olarak yazılmaktadır. 

Havaleleri veçhile Çalışma Komisyonu Baş
kanlığına gönderilmesi arzolunur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sözcü 

Trabzon Maraş 
M. R. Tarakçıoğlu E. Soysal 

Kâtip 
Kars Ankara Çorum 

T. Taşkıran A. R. Bekman H. İlgaz 
Diyarbakır izmir Mardin 

O. Ocak E. Çınar Y. Mardin 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Trabzon 
Z. Dranaz 
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Ticaret Komisyonu mütalâası 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/666 
Karar No. 52 

24 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Komisyonunun, Büyük Meclis kara
rma uyarak göndermiş olduğu özel teşebbüs 
müstahdemleri tasarısı hakkındaki komisyonu
muzun mütalâasını arzediyoruz. 

1. 12 nci maddenin altıncı fıkrasının (İş
çinin sendikaya üye olması temsilcilik ödevinin 
icaplarını yapması, şikâyet mercilerine baş vur
ması gibi sebeplerle işinden çıkartılması halle
rinde ve genel olarak fesih hakkının kötüye 
kullanıldığını gösteren diğer kurumlarda ayrı
ca ihbar devresine ait ücretin üç misli tutarı 
tazminat olarak verilir) tayymı lüzumlu bulu
yoruz. Çünkü bu madde tatbikatta iş hayatının 
normal seyrini engelliyecek mahiyettedir. 

2. 13 ncü maddenin ikinci fıkrasının (Bu 
haller üç aydan fazla sürdüğü takdirde yukar-
daki hüküm uygulanmaz) şekline ifrağı lüzum
lu görülmüştür. Çünkü askere alman bir vatan
daşın ne kadar müddet silâh altında kalacağı 
malûm olmıyacağmdan hususi teşebbüs sahip
lerini de müşkül durumda bırakmanın mahzur
lu olduğu mütalâa edilmiştir. 

3. 20 nci maddenin sonuna (Bu işçilerden 
çalışmıyan veya çalıştırılınryanlara bir üeret 
verilmez. Bu müddet zarfında taraflar fesih 
hakkını kullanabilirler) fıkrasının ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. Zira felâkete mâruz kalan 
bir iş yerine bir de çalışmıyan insanların ücret
lerini ödemek külfetini tahmil etmenin hiçbir 
veçhile doğru olamıyacağı mütalâasına varılmış
tır. 

4. 25 nci maddenin son fıkrasının; işçi, he
sap vermiye mecbur olduğu hallerde cümlesin
den sonra (Mahkeme karariyle) kelimelerinin 
ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Çünkü diğer resmî devaire bile tanınmıyan 
bu 'hakkın işçilere kayıtsız ve şartsız tanınması 
birçok ihtilatlara ve nihayet esrarı ticariyenin 
mahfuz tutulmamışına sebebiyet vereceği müta
lâa edilmiştir. 

5. 26 nci maddenin beşinci satırından itiba
ren tayyı lüzumlu görülmüştür. Çünkü işçinin 

ayrılışındaki sebep iş verenle aralarındaki bir 
ihtilâfa dayandığı takdirde; ki, ekseri ahvalde 
böyle olacağına şüphe yoktur, işçi hali hareket 
tarzının yazılmasını talep ettiği vakit iş veren 
hakikati yazmak mecburiyetinde kalacağından, 
işçinin yeni gireceği işte müşkilâta mâruz kala
cağı şüphesizdir. 

6. 31 nci maddenin tamamen kaldırılması 
lüzumlu görülmüştür. 

Çünkü bu maddedeki hüküm memleket reali
telerine uygun değildir. 

7. 35 nci maddedeki iki ay müddetin bir 
aya indirilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Çünkü bu maddede zikredilen hastalık ve ka
za hallerinde işçi esasen sosyal sigortalardan 
da yardım göreceğine göre bir aylık açıktan 
alması kâfi görülmüştür. 

8. 37 nci madde haşiv olduğundan Uıımi-
men kaldırılması, lüzumlu görülmüştür. 

Zira hiçbir mücbir ve zaruri sebebe dayan
maksızın bir iş-yerinin kapanacağı ve bir işçi 
işe amade olduğu halde kendisine iş verilmiye-
ceği kabili tasavvur değildir. 

9. 39 ve 40 nci maddelerde Komisyonla ça
lışan işçilerin içine, bilûmum yerli ve yabancı 
fabrika mümessilleri olan koca koca tüccarlar
da girmekte olduğundan, ve esasen Komisyon 
üzerine çalışan kimseler, yalnız çalıştıkları mev
zu bakımından muayyen bir firmaya bağlı ol
malarına rağmen serbest meslek erbabı vasıfla
rını değiştirmelerine imkân yoktur. Çünkü o 
sahada az çalışırsa az; çok çalışırsa çok; kazan
dığı gibi, başka sahalarda da serbestçe çalışmak 
imkânına malik bulunmaktadırlar. Binaenaleyh 
bu vasıftaki vatandaşların hiçbir veçhile müs
tahdemin mahiyetinde telâkki ve ona göre bir
takım ahkâma bağlanması yersiz ve mânâsız te
lâkki edilmiş olduğundan Komisyonla çalışan
lara ait yukardaki iki maddenin tayyı lüzumlu 
görülmüştür. Bu hususta Ticaret Kanunu ile 
diğer malî ve hukuki mevzuatm da göz önünde 
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tutulması zaruri görülmüştür. Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
10. Bu kanunda zikredilen işçi tâbiri ile Ticaret Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

3008 sayılı Kanun çerçevesine giren işçi tâbiri Ankara Gazianteb Niğde 
arasında iltibasa müsait bir durum gözükmekte A. Çubukçu C. Alevli H. TJlusoy 
olduğundan her ne kadar bu kanunun başında Aydın Kars Kars 
fikir işçisi tâbiri tebarüz ettiril misse de tatbi- Dr. 8. Akın F. Aktaş A. Sürmen 
katta vukubulacak ihtilâfları önlemek maksa- " Kırklareli Muş Tokad 
diyle her işçi kelimesini başına fikir kelimesi- Ş. ödül H. Dayı R. önder 
nin ilâvesine lüzum görüyoruz. Trabzon Trabzon Van 

Çalışma Komisyonuna gönderilmek üzere A. Sanalioğlu M. Yanmbıyik M. Koçak 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu . 28 . II. 1950 

Esas No. 1/666 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca Başkanlığa sunulan ve 4 . I . 1950 ta
rihinde Komisyonumuza havale buyurulan «özel 
Teşebbüs Müstahdemleri hakkında Kanun tasa
rısı» Çalışma Bakanı ve İşletmeler Bakanlığı tem
silcisi huzuriyle incelendi ve tasarı tadilen Bü
yük Meclise sunuldu. Meclis ilk konuşmada Tica
ret ve Millî Eğitim Komisyonlarının sözcülerini ti 
istekleri üzerine ve bir zatın Adalet Komisyonu
nu da ilgilendirdiğinden bu komisyonların mü
talâalarının alınmasına karar itthaz buyurdu. Ka
rar üzerine bu üç komisyona 13 . II . 1950 tari
hinde mütalâa yazıları için yazıldı. 

24 . I I . 1950 tarihinde Ticaret ve Millî Eği
tim Komisyonlarının mütalâaları gelmekle Ko
misyonumuz toplanarak Çalışma Bakanlığı tem
silcisi huzuriyle mütalâalarla beraber tasarıyı 
tekrar inceledi. 

Bu tasarının mevzuunu fikir işi hukuku teş
kil ediyor. 3008 sayılı Kanunun beden işi huku
kunu ele eldığı ve o kanunun, işçiler, iş veren 
vekillerinin hukuki durumlarını tesbit ettiği ve 
bâzı ahvalde fikir işçiliği ile beden işçiliğinin 
birleştirilerek yazılı hükümlerden faydalandırıl-
dığı görüldü. 

Bu tasarıda fikir işi denilince, Devletin idare 
manzumesi içinde çalışan bir kısım fikir işçisi 
ve müstahdemin dahi dâhil olduğu halde fikrî 
çalışması bedenî çalışmasına üstün olan bütün 

Türk fikir işçileri hatıra gelir. Bu sebeple Devler. 
idaresinde çalışan ve memur sayılmjyan fikir 
işçileri hakkında ne düşünüldüğü Hükümetten 
soruldu. 

Cevap1 arında: Devletin umumi idare meka
nizmasına dâhil bulunan ve kadrolarına alman 
ve fakat baremli emeklilerden faydalananlardan 
gayri fikirle, bedenle çalışan işçilerin durum
larını da memurlara benzer şekilde tanzim için 
yeni bir tasarı hazırlanmakta olduğunu fakat 
hududunu tâyin etmenin bugün mümkün olma
dığını söylediler. 

Şu hale göre işçilerimizi: 
A) Beden işleçileri, iş veren ve işçileri, 
B) Devletin umumi idaresi kadrosuna dâhil, 

ve fakat: 
1. Memurlar ve Bareme dâhil ücretliler 

e..,(•!'.!iliç'e dâhil olanları, 
2. Halen kadroya dâhil müstahdem emekli

liğe dâhil olıra yanlar, 
3. Hususi kanunlariyle sandıkları olan Dev

let İşletmeleri müstahdemleri, fikir işçileri müs
tahdemleri; 

C) Bu iki katagorinin dışında kalan özel 
teşebbüste çalışan fikir işçileriyle ticaret, sanayi 
odaları ve henüz haklarında hususi kanunlarla 
işe alınma ve çıkarılma şartları ve hukuku ko
nulmayan ve fakat Devlet idare makinasmda üc
retle çalışaşn serbest meslek ve fen erbabı fikir 
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işçileriyle iş verenleri ve işleri diyerek üç grup 
halinde mütalâa etmek lüzumu anlaşılmaktadır. 

Bunlardan (A, B) gruplarının halen kanun
ları mevcuttur ve Devlet idaresindeki fikir işçi
leriyle müstahdemleri Hükümetin beyan ve vadi 
veçhile tanzim edilecektir. Ve kısmen mevzuata 
vardır. 

İşte grupların dışmda kalan (C) grupunun 
hususi iş verenin hukukiyle beraber bizim bu ta
sarıda mevzuumuzu teşkil etmektedir. Bu zaviye
den hareket ederek tetkikata girişiyoruz. 

Devlet idare manzumesinde; vatandaşın hak
kı karşılıklı vecibelerle nizama bağlanmıştır. 
Dünya hukuk tarihinde ve bugünkü milletler 
idaresinde umumi hükümler olarak bu hususlar 
kabul edilmiştir. 

Bizde de zamanla önem kazanan iş hukuku 
hükümden kaldırılan mecelle ile de ele alınmış 
sonra Borçlar Kanununun bir az daha geniş
letilmiş ve nihayet iş hayatının yeni yeni teza
hürler göstermesiyle tek başlı ve toplulukla ih
tilâflar meydan almış ve yeni sosyal hukuk ve 
adalet telâkkileri gibi sebepler de iş hukukunun 
hususi kanunlarla çerçevelenmek zaruretini or
taya atmıştır. 

İktisadi gelişmelerle bir kat daha inkişaf 
eden Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti de; 
işte bu ekonomik kalkınmanın unsurlarından 
biri ve en mühimi olan Türk enerjisini hem ye
rinde ve hem zamanında kullanmak ve hem 
Türk gücünü korumak ve bu suretle çalışanı, 
çalıştıranı ve hem de onların topluluğu kamu 
menfaat ve hukukunu nizamlamayı kendisi için 
önde gelen bir ödev ve sosyal adalet icabı bir 
hak kabul etmiştir. 

Bu manzumenin âdilâne işliyebilmesi; an
cak çalışanla çalıştıranın yani say ile sermayenin 
ahenkli çalışmalarını sağlamak, kolaylaştırmak 
ve bu iki unsuru değerlendirerek iki tarafa da 
hakları ve ilgileri nispetinde faydalar sağlamak 
lâzımdır. îşte fikir işçileri ve iş verenleri için 
bu husus kanuna alınmakla aradaki boşluk dol
durulmuş ve bu sınıf işçiler içinde, kanuni hi
maye hakkını iktisap etmiş olurlar. Dünya mil
letleri de evvelâ* beden işçilerini tanzim ve son
ra fikir işçilerini ele almış bulunmakla ayni yol 
ve prensipi tatbik etmiştir. 

Şu farkla ki : Onlar da bu zümrenin tazyiki 
olmuş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tazyika 
mâruz kalmadan derin görüşüyle ve ileriyi se

zerek ve sosyal tarihi inceliyerek tasarıyı getir
miştir. 

Bu tasarı; Ulusal Ekonomi kalkınma un
suru olan fen, ilim ve teknik bilgili Türk ele
manlarının asil güçlerini tanzim edecek ve isra
fına ve başkası tarafından istismar edilmesine 
mâni olacak tam yerinde ve zamanında kulla
nılmasını sağlıyacak, serbest mesleklerin ilerle
mesinde, özel alanda teşebbüsleri daha fayda
landıracak bilgi edinmelerini teşvik edecek, on
ların gerek hayatta iş akitlerini ve haklarını 
ve gerek arıza, hastalık ve emeklilik ve ölüm 
hallerinde kendilerinin ve arkada bırakacakla.-
rımn istikballerini temin edecek, ve kıymetli 
Türk çocuklarının ihtisaslara kıymet vermeleri
ne, mesleklerde emniyet, çalışmada huzur ve 
rahat, istikbale bakışta inan ve imanla dolu ola
rak çalışmalarına en müessir âmil olacaktır. Ta
sarı; 13 senelik deneme geçirmiş olan İş Kanu
niyle umumî iş hukuku mevzularından faydala
nılarak hazırlanırken; Birleşmiş Milletler çalış
ma teşkilâtiyle yapılan tavsiye ve sözleşme hü
kümlerinden de istifade edilmiş; fakat her şe
yin üstünde bugünkü Türk aydını fikir işçileri
nin ve iş verenlerinin hakikî karakter ve seci
yelerini ana ruhu olarak hükümlere almış bu
lunmaktadır. 

Her ne kadjar Millî Eğitim Komisyonu tasa
rının fikrî teselsülü olmadığını ve bâzı madde
lerin aralarına başka hükümler konduğunu ile
ri sürmekte ise de; 

Tasarı; prensipinde İş Kanunu prensipini ka
bul. etmiş ve ona göre mevzuunu işlemiştir. Bu 
sebeple; İş Kanunu gibi fasıllara taksimi düşün
memiştir. Çünkü fasıllara bölüm yapılınca İş 
Kanununa atıf yapılacak maddeleri de, fasılla
rı da tekrar olarak buraya almak zarureti olur
du. 

Nitekim (51) nci maddesinde bu kanunda 
uygulanacak madde ve fasılları göstermekle ik
tifa etmiş bulunmaktadır. 

Şu hale göre bu tasarı tetkik edilirken, 3008 
sayılı İş Kanununun da beraberce ele alınması 
lâzım ve : 

A) İş yeri, iş veren ve fikir işçisi her iki 
kanun maddelerinden, 

B) İş akdiyle, işin tanzimi bu kanun mad
delerinden, 

C) İşçilerin sağlığını atıf sebebiyle 3008 sa
yılı Kanun maddelerinden, 
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0) Grev ve lokavt 2008 sayılı Kanun mad
delerinden, 

D) î ş hayatını murakabe ve teftişi 3008 sa
yılı Kanun maddelerinden, 

E) Sigorta hükümlerini bu kanunla 3008 
sayılı Kanun maddelerinden, 

G) 51 nei madde ile gösterilen maddelerde
ki müteferrik hükümleri 3008 sayılı Kanun 
maddelerinden, 

Icelemek suretiyle tatbik etmek iş hukukunu 
tamamlamak cephesinden yerinde g ö r ü n ü ş ve 
tasan yazılışı kısaltılmıştır. Fikix işçilerini be
den işçilerinden ayırmak zordur. Bir tarif ya
pılmıştır. Fakat tarife göre ayırmak imkânla
rı bahşedilmiş bulunmaktadır. Zaten dünyanın 
hiçbir yerinde katî bir hudut bulunamamıştır. 
Tatbikatta nazara alınacaktır. 

Bn sebepledir k i ; iki kanun arasında müş
teri ••& hükümler vardır. Ve zaruri görülmüştür. 
Şüphe yoktur ki, sosyal durumları, gördükleri 
işlerin mahiyttleri ve fikirle çalışmaları itiba
riyle bu tasarıda daha ayrı hükümler konmuş

tur. Ve îş Kanunu ile bu tasan birbirini 
tamamlayıcı hükümleri kapsamıştır. Tasa
rı bu presipten alman ilhamla ve zamanında 
hazırlanarak getirilmiş bulunmaktadır. Tümü 
üzerinde incelemelerini yapan komisyon tümü
nü kabulden sonra metne geçmiştir. 

ilk göze çarpan tasarının başlığı olmuştur. 
Hükümetin fikri alındıktan ve bu defa tasarı
nın başlığının mükellefleri dışarda bırakacak 
şekilde fikir işi hukukunu denilmiyerek (özel 
îş Hizmetleri Kanun tasarısı) denilmesi mu
vafık olacağı mütalâasında bulunan Millî Eği
tim Komisyonunun noktai nazarı okunduktan 
sonra komisyonumuzca lüzumlu tartışmalar tek
rar yapıldı. Ve «Fikir İşleri Kanunu tasarısı» 
denilmesi uygun görüldü. Sebebi: 

Fikirıt çalışması bedenle çalışmasına üstün 
olan vatandaş ya memurdur ya serbesttir. 

Memur olanlar aa ya Devletin kanunlariyle 
iş akdini yapmıştır ve o kanunlar o fikir işçisi
ne aylık maaş veya bareme dâhil üer?t vermeyi 
kabulle hastalık da, arıza da olsa ücretini verir. 
^Hastalığında alâkalanır ve nihayet emekliliğe 
tâbi kılar ve akdin neticelerini sosyal bünyede 
kabul eder. Yahut da kadrosuna dâhildir. Müs
tahdemdir. Lâkin serbest akit yapar. Birisini 
alır diğerini çıkarır ve emekliliğe tâbi değildir. 
(Müstahdemdir) Bir de Devletin, özel idare ve 

belediyelerin aynı şekilde müstahdemleri var
dır. 

Bu müstahdemler hakkmda Jıer ne kadar 
Hükümet 'bir tasarı hazırladığım ve memurlar 
statüsüne yaklaştırılmak üzere olduğundan ka
nun başlığının özel teşebbüse hasrı lâzımgelece-
ğini söylemiş ise de : 

Yine ticaret, sanayi, ziraat odaları gibi âm
me hukuku kanunlariyle kurulan iş yerlerinde 
çalışan fikir işlileri bir tarafta Dovlet mevzua
tına girerken diğer taraftan serbest bir akdin 
âkıdlarından bulunmakta ve ilerileri, dahi dü
şünülmemektedir. iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde de bu kabîl kimselerin haW_ bulunduğu 
ve gelmesi şayanı arzu olan Devlet kadroların-
daki çalışanların tasarısında da t i r k'sım fikir 
işçileri serbest kalabileceğinden; 

Bu tasarının münhasıran özel teşebbüs yerle
rine aidiyetini kabul mahiyetindeki bir başlık 
yerinde görülmemiş ve müellif, ressam, şair gibi 
ilim ve sanat erbabına telif ve tercüme ve res-
meyledikleri eserlerinin alınıp satılması bayi 
ile müşteri arasında bir akit olup b.'r iş akdiy
le tarafları bağlıyan ve muayyen \eya gayri-
muayyen zamanlarda akdin icaplarını yapa
cak bir hukuki muamele olmadığından vo za
ten sınai, meslekî, ebedî eserlerin himayesi baş
ka bir mevzu teşkil ettiğinden bu tasarı ile alâ
kası da görülememiş ve hakikatte de kastedilen 
fikrî çalışmayı taahhüt edenlerle taahhüt ahu
lar arasındaki hükmü kapsamış bulunduğundan 
«Fikir işleri tasarısı» denilmesi yerinde görül 
müştür. 

Başlığın «Fikir işçileri» şeklinde kabulü 
düşünülmüş fakat tasarı yalnız işçilere değil iş 
verenlere de şâmil olması ve ayuı zamarda 3008 
sayılı Kanunumuzda da «işliler Kanunu» ol
mayıp îş Kanunu olması bu başlığın bu cihet
ten de (Fikir îşleri Kanunu tasarısı) halinde 
kabulünde isabet olduğu neticesine varılmıştır. 

Başlıkta böylece kabul edildikten sonm mad
delere geçilmiştir. 

Madde 1 : Tasarının birinci maddesi kanu
nun uygulanacağı münasebeti göstermektedir. 
Bu hükme göre, tasan bir fikir işçisi çalıştırılan 
yerde ctahi uygulanacaktır. Komisyon bu mad
dedeki sigorta hükümlerini çıkarmış ve ayrı (52) 
nci maddeyi tanzim etmiştir. 

Madde 2 : Bu madde; fikir işçisini tarif et-
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mekte ve kıstas olarak 3008 sayılı Kanunun gü-
mulü dışında olup «Fikrî çalışması bedenî ça
lışmasına üstün olan» kimsenin fikir işçisi oldu
ğunu beyandan sonra tahdidi mahiyette olmıya-
rak bu sınıfa giren işçilerin meslek, sınıf ve ça
lışma yerlerini göstermek suretiyle misaller ver
miş sanat ve meslek grup ve çalışma yerleri çok 
olması itibariyle de (Benzerleri) kaydını koy
muştur.. 

Madde bu tasarıdaki işçiyi tarif etmiş, iş ve
renle iş yerini, 51 nci maddesinde 3008 sayılı t§ 
Kanununun birinci maddesi kıyasen uygulanır 
diyerek onların tarifini îş Kanununa atfetmiş
tir. 

Madde 3 : Bu maddeye göre, kanunun yü
rürlüğe girmesini mütaakip Çalışma Bakanlığı 
bir formül yaparak onu teşkilâtına gönderecek 
kanunun tarif atı dairesinde işçi çalıştıran iş ve
ren bir ay zarfında bu beyannameyi doldurup 
Bakanlığın mesul makamına verecektir. Ka
nunun yürürlüğe girdiğinden sonra da böyle iş
çi çalıştıranlar ve iş yerlerini açtıktan bir ay 
sonra aynı şekilde keyfiyeti bildirecektir. 

Madde 4 : Bu madde; îş Kanununda olduğu 
gibi müstesnaları saymıştır. Yalnız Devlet, özel 
idare ve belediye bütçelerinden veya döner ser
maye ile işletilip memurin kanunlariyle veya
hut özel kanunla idare edilen iş yerlerinde, şa
yet kendi kanunlarının hükümlerinin tatbiki dı
şında kalanlar varsa onların bu kanuna tâbi 
olacağını da izah etmektedir. 

Madde 5 : Her ne kadar Millî Eğitim Komis
yonu bu maddedeki istisnalar arasına «tâyini 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan öğretmen
ler» ibaresinin konulmasını teklif etmiş ise de 
memur olan öğretmenler bu kanun çerçevesi dı
şında kaldığı ve memur olmıyanlarm ise hakla
rında hususi hükümler uygulanacağı tabiî gö
rülmüş ve 3008 sayılı îş Kanunu ile tadillerinin 
uygulanmadığı tarım, deniz ve hava işlerinde 
çalışan işçilere de bu kanunun tatbik edilmiyeceği-
ne âmil olan madde mezkûr kanun hükümlerine 
mütenazır olarak hüküm koymuştur. 

Madde 6 : Bu kanunda ihbarın ve tebliğin 
bizzat ilgiliye tebliğ şeklini göstermiştir. Ve 
açık bir ifade ile gösteren bir maddedir. 

Madde 7 : Bu madde; iş akdinin serbestisi 
esasını umumî hükümlere göre kabul etmiş, an
cak, işin süresi bir yıl ve daha fazla olacak olur
sa yazılı mukaveleye raptı mecburi kılmıştır. 

Buradaki mukaveleden maksat resmî değil sırf 
yazılı ve imzalı bulunmasıdır ki ispat kolaylığı 
cihetindendir. Mukavelede yazılacak hususları-
da tadat etmiştir. 

Madde 8 : 7 nci madde ile yazılı mukavele 
mecburiyeti dışında kalan yani bir yıldan aşağı 
süreli iş akdiyle süresiz akitlerde mukavelenin 
yazılı olması mecburi değildir. Bununla bera
ber işçi iş verenden kendi aralarında bir akdirı 
vücudunu gösteren ve şartlarını bildiren imza
lı bir vesika alması hakkını tanımıştır. Bu da 
akdin sübutu muvacehesinde bir belge mahiye
tini alacak demektir. 

Madde 9 : Gerek hukuk mevzuatınızın eski 
hükümleri ve gerek teamül; işe alman işçiler 
üzerinde; namzetlik, deneme müddetleri kabul 
etmiştir. Bu husus doğrudur. Borçlar Hukukun-
da da vardır. 3008 sayılı îş Kanununda beden 
işçileri için bir ay kabul edilmiş, fakat fikir iş
çilerinin hususi durumları ve sosyal bünyedeki 
ödev ve alacakları işleri mahiyeti bu deneme
nin üç ay sürebilmesini lüzumlu kılmıştır. Ni
tekim Devlet bile memuriyetlerde bunu kabul 
etmiştir. îş Kanununda denemedeki işçiyi ih-
barsız ve teminatsız çıkarma hakkı tanınmış 
iken fikir işçilerine iki hafta evvel çıkaracağını 
ve asil olarak işe alamıyacağını bildirmeye iş 
ve terketmeyi işçi haber vermeye mecbur tutul
muştur. Zira durumları mühimdir. Aksi takdir
de tazminat vermeye mecbur tutulmuştur. Üc
ret hakkı da mahfuzdur. 

Madde 10 : Bu maddeye göre; bir iş veren 
bir işçiyi iş vermek için çağırırsa işe alınsın 
alınmasın gelen işçinin masraflarını ödiyecektir. 
Çağırmasında bu masraflara karışmıyaeağmı 
yazmş ise tabiî olarak işçinin masraflarını öde
mekle mükellef olmıyacaktır. 

Madde 11 : îşçi işe başlıyacağı tarihi akitte 
belirtmiş ise iş verenin tebligatına intizar etme
den ayni tarihte işe başlamaya mecburdur. Baş
lamazsa iş veren akdi feshedebilir. Şayet tarih 
belirtilmemiş ise, akdin vukuunu mütaakip 48 
saat zarfında iş verene akdi icra edeceğini bildi
recektir. Ancak işe başlamak için 15 gün ser
besttir. Bu müddetin sonunda işe başlamıya 

mecburdur. 
Madde 12 : Bu madde; süresi muayyen ol-

mıyan iş akitlerinde, tarafların akdin feshini 
ihbar mükellefiyetini ele almıştır. İhbardan son
ra tarafların üç ay o iş yerinde kalmak ve iş 
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Teren için çalıştırmak mecburiyeti vardır. Zi
ra işlerin mahiyetine göre iş veren işçi arıya-
cak, işçi iş anyacak, bunlar beden işçiliğine 
benzemez. Bir de ekseriyetle aylıklı çalışan fi
kir işçileri olduğu için ihbar da ay başından 
yapılmak ve ondan sonra üç ay işlemek üzere 
yapılacaktır ki, isabetli bir hükümdür. 

Maamafih bu ihbar müddeti asgari hattir. 
Taraflar mukavelelerinde fazla koyabilirler. 
Aşağı indiremezler. Taraflardan her hangi birisi 
bu ihbara riayet etmezse işçi çıktığı veya iş ve
ren çıkardığı takdirde ne kadar daha ihbar 
müddeti varsa o günlere ait ücreti diğer tarafa 
ödedikten başka işin geri kalması iş veren için, 
iş bulamaması işçi için bir zarar husule getir
miş ise haksız taraf yargıcın takdir edeceği 
miktarda tazminat da verecektir. 

Ticaret Komisyonu fikir işçisinin sendika 
üyesi olması, temsilcilik vazifesini görmemesi 
gibi sebeplerle veya kötü niyetlerle işten çıka
rılmasının ücretinin üç misli tazminatla iş ve
reni mahkûm etmek üzere mahkemeye şevki; 

Her vakit fikir işçileriyle iş veren arasında 
bir fena anlayış ve hareket sebebi yaratacağın
dan fıkranın çıkarılması teklifi; 

Henüz fikir işçileri sendika ve mümessilleri 
olmaması ve tatbikatta tarafların münasebetini 
tâyin eden bir işlem yapılmamış olması böyle bir 
hükmün konmasını icabettirecek bir zarurette 
görülmemesi yüzünden gayrivârit görülmemiş ve 
fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

iş veren gerek bu madde ile ve gerek hakkı 
fesih bahşeden 18 nci maddenin (1) numaralı 
fıkrasına dayanarak sıhhi sebeplerden akdi bozar 
veyahut işçi 17 nci maddenin (I) ve (II) numa
ralı fıkralarına dayanarak sıhhi ve ahlâki sebep
lerden akdi bozar veyahutta askerlik hizmetine 
alınmakla iş akdi infisaha uğrarsa işçiye kıdem 
tazminatı verilecektir. Ancak bu işçinin aynı 
iş yerinde veya müştemilâtında üç sene çalışmış 
olması şarttır. Bu takdirde ilk işe girdiği günden 
itibaren her sene için on beşer günlük kıdem taz
minatı verilecektir. 

işçiyi iş verenin ve iş vereni işçinin karşı
sında daha hür ve müstakil tutan ve tutacak olan 
bu madde iyi bir netice verecek hükmü ihtiva et
mektedir. Maddenin son fıkrası, bir iş verenin 
diğer bir iş verene geçmesi halinde işçilerin de 
bütün hukuk ve vecibelerinin geçmiş olmasını 
icabettireceği göstermektedir. Şu halde böyle bir 
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hal vukuunda işçilerin telâşına lüzum kalmıya^ 
çaktır. Yalnız iki iş veren devir zamanında işçi
lerin hukukunun eski iş veren tarafından temin 
edileceğini konuşurlarsa şüphesiz işçinin haberi 
olacağına ve kabul etmiş bulunacağına göre hakkı 
eski iş verenden alacak demektir. 

3008 sayılı iş Kanununun tadiline mütenazır 
olarak bu hüküm ve madde kabul edilmiştir. 

Madde 13 : Bu madde mucibince işçinin izinli 
bulunması, hasta olması, muvazzaf askerlik dışın
da silâh altına alınması, sâri hastalık sebebi tec
rit edilmesi, kanuni çalışma mükellefiyetinde bu
lunması halleri üç aydan fazla sürerse iş veren 
akdi feshedilir. 

Üç ay içinde ise feshedemez. Yalnız işçi sara
hatle yazıldığı üzere hastalığı, askerliği tecridi 
iş verene haber vermekle mükelleftir. Aksi tak
dirde işçi bu haklarından istifade edemiyecektir. 

Madde 14 : işçinin mesuliyetini gösteren bu 
maddeye nazaran işçi akdin müddeti bitmeden 

1 iş yerini terketmesi, ihbar mükellefiyeti olan işte 
ihbar yapmıyarak gitmesi hallerinde iş verenin 
zarar ve ziyanını kendisi ödiyeceği gibi, 

Yeni iş veren olur veya iş veren olmasa bile 
işçiyi kandırıp iş yerini terke sebep olan olursa 
veyahut da bu hallerini bilerek iş yerine kabul 
eden olursa o dahi mesul tutulmuştur. 

Bu hükümle de devamlı işçi temini ve işçi
nin s»k sık yer değiştirmemesi esasları kabul ve 
iş verenin ve iş yerinin durumu kurtarılımıya 
çalışılmıştır. 

Madde 15 : Bir iş akdine âkıdlardan birisi 
aktın vukuundan sonra ve işe'başlamadan diğer 
taraf m, akdm ihbarsız feshini mucip bir hare
ketine vâkıf olursa akıttan dönebilecektir. Bun
dan başka işe başlamaya mâni bir sebep de ha
dis olursa ve on beş gün işe başlanamıyacak du
rumda ise yine dönebilirler. Yalnız akıddan dön
me keyfiyeti beş gün zarfında haber verilecektir. 
Bu hüküm taraflar için tabiî olarak kabul edil
mek lâzımdır. Çünkü ellerinde olmıyan sebep
leri ve göremedikleri fesih sebeplerini sonradan 
öğrenince zaten fesih hakladı doğacaktır. 

Bunlara hukuki ıstılahlarda akitte, maku-
dünaleyhte, şahıslarda hatalar denilir ki ıttıla 
ile akdi fesih hakkı sabit olur. Bu maddede mez
kûr hukuki kaidenin neticelerindendir. 

Madde 16 - i ş veren ihbar müddeti zarfında 
işçiye iş bulmak üzere ve iş saatleri içinde mü-
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nasip izin verecektir. Şüıhesiz akit feshedilebile
ceğine göre işç> iş arıyaa Mır. 

Yalnız bu ııüddet ayda üç günden aşağı ol-
mıyacağına göre üç ay i ;in dokuz gün demek
tir. 

jtşçi bu mühleti isterse toptan kullanır, is
terse aylık ve isterse her gün (Bir saatten faz
la tutuyor) kullanır. Eğer toptan kullanmak is
terse işi bırakacağı günlerden evvelki günlere 
tesadüf ettin neye ve iş verene de hesap verme
ye mecburdur. Çünkü son dokuz gün iş yeri boş 
kalacaktır. İş veren yeni işçi alacaksa ona göre 
hazırlanması ve işinin arızaya uğramaması lâ
zımdır. Bu hüküm Işı Knunu tadiline de müte
nazır bir hükümdür. 

Madde 17 .- Bu madde, işçinin, ister daha 
müddeti o'sun isterse ihbar mecburiyeti bulu
nan bir ak itte olsun, bunları b eklemeksizin akdi 
fesih hakl ın ın tanıyan sebep'eri irae etmiştir. 
Onlar da : 

1. İş akdinin mevzuu, işin yapılması, işçi
nin tahmi'i edemediği surette, işçinin hayatına 
tehlikeli olması, iş veren veya vokili veya diğer 
işçilerin 1 »ulaşıcı hastalık ile musap olup ken
disine sirajeti de melhuz bulunması gibi sıhhi; 

2. İş verenin işçiyi akitte ve mevzuunda 
yanıltmış ol naşı, iş veren veya adamlarının iş
çinin veya ailesinin şeref ve haysiyet ve namu
sunu ilgilene iren kötü hareketleri, evinde yat
tığı iş veren a alnâki durumlarının bozukluğu, 
iş ver3iı veya adamlarının işçi veya ailesinin 
taarruzlarını, işçiyi ada ha aykırı hallere teşvik
leri ve ücretlerini zamanında vermemek ve sai
re gibi ahlâk", 

3. İş yeı inin bir haftadan fazla durdurul
ması veya isçinin tarafında bakılmaya muhtaç 
ailesi olan birisinin ölümü gibi muhtelif sebep
lerdir ki işç iye derhal fesih hakkını tanımıştır. 
Meşru ve mazeret halleridir. Bu fesihler hukuki 
neticeleri itibariyle taraflara ayrıca öir hak ta
lebi esasını teşkil etmezler. 

Madde 18 : Bu madde ise; iş verene akdin 
müddetini ve ihbar mühletini beklemeksizin işi 
feshetmek hakkını tanımış ve aşağı yukarı işçiye 
verilen haklar iş verene de tanınmıştır. Burada 
da iş verenin ve iş yerinin hakları göz ön;ine alın
mış ve işlinin elinde olan veya olmıyan ve fakat 
işin aksamasına, icap ve intizamına uymıyan ha
reketlerden akdin feshi göz önüne alınmış ve 
hüküm konmuştur. 

Madde 19 : 17 ve 18 nci maddelerdeki sebep
lere dayanarak fesih hakkını kullanmak süresi, 
mezkûr sebeplerden birisine ıttıla tarihinden iti
baren altı gündür. Bu müddet geçerse fesih ede
mez. Feshin haksız olduğu ve tazminat iddiası 
hakkı mahfuzdur. 

Madde 20 : i ş verenin, tarafların, iradesi dı
şında olağanüstü hallerde işlemez hale gelmesin
de akdin kendiliğinden kalkacağını gösteren bu 
madde; mütaakıp hakları mahfuz tutmuş ve felâ
ketten sonra harap olan yerde asıl iş devam eder 
mahiyette kalıp bâzı ikinci derecedeki işler tatile 
uğramış ise, işsiz kalanlara on beş gün daha işi
nin devamı sağlanmıştır. 

Şüphesiz iş yeri kalmıyan yerde müktesep 
haktan başka bir şey istemek adalete uymaz. Bu 
sebeple infisah hükümler buraya dercedilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun mütalâası göz önünde 
tutularak infisah sebebiyle işsiz kalan işçilere 
tasrih edilen şartlar altında ücretin verilmemesi 
de yerinde görülmüştür. 

Madde 21 : i ş yerinin sahibinin değişmesi 
tarafların haklarını ihlâl etmiyecektir. Madde 
hükmü bunu göstermektedir. 

Madde 22 : Sosyal yardım esasını iş yerinde 
ve akdinde, kabul eden iş verenin bu şartını ye
rine getirmekte sıhhi icaplara ve ahlâk kaidele
rini ve teamülleri göz önüne alarak ona göre yap
ması lüzumunu âmir bulunan bir hükümdür ki, 
iş verenin bu husustaki tedbirin önemine işaret 
etmektedir. 

Şu hale göre o günkü ayni müesseselerde ni
zamnamelerle gösterilen ve tavsif edilen şekil
lerde tesisatını yapmak ile görevli demektedir. 

Madde 23 : tş veren tarafından kendisine 
mesken tahsis edilmiş işçi; şayet akdi 17 nci 
maddenin 11 numaralı bendindeki kendisine iti
barsız fesih hakkı tanınmış sebeplerden birisiy
le feshederse, meskenin tehlikesini ihbar müdde
ti sonunda yapabilir. 

Aksi olarak iş verenin ihbarsız fesih hakkı 
tanınan hususlarda da iş veren hemen çıkara
bilir. 

Ancak işçinin nakli tehlikeli bir hastası ve
ya gebe kadın varsa bunların nakli mümkün 
hale gelinceye kadar çıkartamaz. Böylece işçi 
lehine mâkul bir hüküm konulmuştur. 

Madde 24 : İşçinin ölümü tabiî olarak ak
din infisahı demektir. Şu hale göre meskende 
oturanların çıkmaları için iki ay müddet veril-
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mistir. İnsani bir hareket olan bu hüküm yerin
de görülmüştür, iş veren arzu ederse fazla da 
bırakabilir. 

Madde 25 : İşçi iş verenin yedieminidir. Bi
naenaleyh işe ait alâtı ve malzemeyi iş veren 
gerek iş sonunda ve gerekse iş arasında istiye-
bilir. işçi de vermeye mecburdur. Bütün akit
ler gibi iş akdi de bu hususu umumî kaidelere 
tâbi tutulmuştur, işçi muhasip, veznedar veya
hut diğer bunlara benzer işler yapıyorsa zama
nında ilgili olan defterler ve kayıtlara bakabi
lir ve hesabını o suretle verebilir. Bu da onun 
görevi »icabındandır. Madde vuzuhiyle hükmü 
dercetmiş bulunmaktadır. 

Ancak bu defterlere bakmak keyfiyeti, tica
ri mahremiyeti korumak için, mahkeme kara-
riyle olması Ticaret Komisyonunun teklifi daire
sinde yerinde görülerek ilâve yapılmıştır. 

Madde 26 : Bu madde; işçi istediği takdirde 
iş veren kendisine çalıştığı işin nevi ile mahi
yeti ve ne kadar müddet çalıştığına dair belge 
vermeyo mecburdur. 

Eğer kendisinin hal ve hareketini ve çalışma
nın ne halde olduğunu da ilâve .etmesini isterse, 
işçinin sicilini verir. Şu kadar ki, işçinin işine mâ
ni olacak doğru olmıyan malûmat ve işaret ko
yamaz. Konacak olursa işçi zabıta marifetiyle 
tahkikat yaptırır. Hattâ böyle bir işçiyi iş ve
ren işe alır ve iş veren dahi işçi namına tah
kikatı yaptırır ve eski iş verenden tazminat is-
tiyebilir diyerek işçinin umumi durumunu ele 
almış bir hükümdür. 

Madde 27 : tş veren işçinin yedieminidir. O 
da, işçi gibi elindeki işçiye ait vesaik ve belge
leri istek vukuunda derhal iade ile mükelleftir. 

Madde 28 : Bu madde ehemmiyeti dolayı-
siyle üzerinde durulmuştur. Memleketimizde 
meslek ve sanat kollarının henüz kemaliyle iler
lemiş olmaması birçok mütehassıs ve gençlerimi
zin mütaaddit iş yerlerinde çalışanlarını zaruri 
kılmakta ve güçlerinden istifadeyi icabettirmek-
tedir. Hükümet tasarısı çok tahditli gelmiş ise 
de komisyonumuz bu maddeyi realitelere ve 
mevcut hukuki mevzuatımıza, ekonomik duru
mumuza ve hayat endeksine göre yumuşatmış
tır. Maddenin sarahati veçhile işçi, iş verenin 
yaptığı iş nevinden olmamak şartiyle her işi ya
pabilecektir. Şüphesiz bu; iş verenle olan muka
velesi saatleri dışında olacaktır. Taahhüdüne za
rar vermiyeoektir. Bundan başka yine iş vere-
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nin işinin nev 'inden olmamak şartiyle her han
gi bir ticari işi kendi nam ve hesabına işletebi
leceği gibi başkasının nam ve hesabına da işlet
mekte zarar görülmemiştir. 

Hükümde daha ileri gidilerek: Eğer iş ve
ren müsaade ederse aynı neviden işleri de yap
masında mâni görülmmiştir. 

Şu hale nazaran fikir işçisine çalışma ala
nında ihtisasından daha fazla fayda vermesi yo
lu açık bırakıldığı gibi ilim ve fen adamlarımı
zın mesleklerine daha iyi sarılmalarını ve ser
best teşebbüslere atılmalarını sağlamış buluna
caktır. Madde ve hüküm bu suretle kabul edil
miştir. 

Madde 29 : Bu madde ücreti tâyin etmiştir. 
Ücrette para, mal ve her hangi bir menfaat ola
bilecektir. Taraflar tâyinde serbesttir. 

Madde 30 : Ücret; para ile tâyin edilmiş ise 
en geç ay sonunda ödenecektir. Hilâfına muka
vele muteber değildir. Çünkü hem hesap cihe
tinden ve hem de işçinin müzayaka sebebiyle 
böyle bir hükmü kabul etmiş olabileceğinden çe
kinmek lâzımdır. Ama aşağıda görüleceği veç
hile ücreti kâra iştirak, ve belli işler karşılığı 
ücret ve menfaat gibi hususlarda mukavelede 
zaman tâyini caizdir. Eğer sarahat bulunmazsa 
mahallî örfe, âdete bakılarak halledilecektir. 
Ana prensipi böylece kabul ettikten sonra bu 
hüküm konmuştur. 

Madde 31 : Her ne kadar Ticaret Komisyo
nu bu maddenin kalkmasını istemiş ise de iş 
verenle fikir işçisi arasındaki akdin devamı za
manında her türlü harekâtı ihtilâfı mucip ola
bileceği ve böyle ihtilâfların da hükmen halli
ne zaruret olacağı bedihi olduğundan yerinde 
görülmemiştir. 

işe bağlı seyahate çıkarılan veya çıkan işçi
lere yol masrafları ve ikamet yevmiyeleri tabiî 
olarak hareketinden evvel iş veren tarafından 
verilir. Bunlara aynı zamanda ücretinin tuta
rından bir miktar ödenek vermekteki âdet ba
kidir. 

Şayet seyahati esnasında işi feshedilirse dö
nüş masrafı da gönderilir. Bu suretle muadele
te riayet edilmiş olacağından madde böylece ka
bul edilmiştir. 

Madde 32 : işin hitamında işçi ücretinin ta-
mamiyle verileceğini âmir olan bir hükümdür.. 

Madde 33 : Ücret tediyesinde işçiye hesap 
puslası verilmesi veya elindeki karneye işaret 
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edilmesi hususunu göstermektedir. Bu muame
lelerle vergi ve resim yoktur. 

Madde 34 : İşçi ücretlerinden 60 liraya ka
dar olan ve işçide kalacak olan para borç için 
haciz edilmiyecektir. İşçinin hükmen nafaka 
tahsis edilen bakmaya mecbur olduğu miktar he
saba dâhil değildir. Yani işçinin ücreti 80 lira 
olsa bunun 20 lirası nafakaya tahsis edilse ge
riye kalan 60 lirasının esas ücretin 80 liradır 
diyerek o haczedilemez. Bu hükümle işçinin ve 
ailesinin yaşama hakkı ve geçim hududu düşü
nülmüş ve çok âdilâne bir hüküm vaz'edilmiştir. 

İşçinin 60 lirayı devir ve temlik edememesi 
de yerinde görülmüştür. Çünkü sırf hayat hak
kını ve asgari geçim haddini kabul ettiğimiz bu 
miktar vatandaşın vatan evlâdı olarak camia 
içindeki vecibelerini yapabilmek ödevi için top
luluğun yaşatmak hakkını kamu namına Dev
let borçlu olmasındandır. O vatandaşın bu para
sına başkası haciz koyamıyorsa o miktara işçinin 
çoluk çocuğunun hakkı da hulul ettiğinden her 
ne sebep ve bahane ile oolursa olsun devir ve 
temliki de doğru olmayacağından yaşamak için 
ayrılan bu para her türlü haciz ve temliki tasar
ruftan menedilmekle işçiye ve vatandaşa yaşa
mak hakkı temin edilmiş demektir. Hüküm böy
lece yerinde görülerek kabul edilmiştir. 

Her ne kadar Ticaret Komisyonu bu madde
deki iki ayın bir aya indirilmesini istemiş ise 
de 13 ncü maddede bu gibi hallerin üç ay zarfın
da akdi bozmak hakkı tanınmış ve kendi teklifle
ri veçhile bu üç aylık ücretin verilmesi de meş
rut bulunmuş olduğundan buradaki iki ayın üç 
ay olarak mezkûr maddeye mütenazır olarak ka
bulü yerinde görülmüştür. Şu hale göre işçinin 
hastalığı, muvakkat askerliğe alınması, resmî 
müessesece temdidi gibi hallerinde üç ay ücreti 
verilecektir. Yalnız bu halin devamı sırasında 
işin nihayet bulması, akdin daha evvel feshinin 
ihbarı gibi haller bu maddenin tatbikma mesağ 
vermez. Müddeti bitince fesih vâki olur. 

Bir de hastalık ve saire gibi haller sebebiyle 
İşçi Sigortaları veya Emekli Sandığı gibi müesse-
1 erden para alıyorsa ücrette nazara alınabilecek
tir. Zira esasen iş verenler namına bu müesseseler 
ödenek verirken bir de ayrıca iş verenin ödenek 
vermesi sosyal prensip ve hukuka muvafık düş
mez. İşte bu madde bu cepheden ele alınmış bu
lunmaktadır. 

Madde 36 : 1§ akdinde ve ücret tâyininde 

kadın ve erkek diye bir cinsiyet farkının gözetil
in iveceğini âmir bir hükümdür. 

Madde 37 : Her ne kadar Ticaret Komisyonu 
bu maddenin kaldırılmasını istemiş ise de ücrete 
istihkakın esas ve şartını ihtiva etmesi itibariyle 
umumi hükümlere mütenazır olarak kabulü ye
rinde görülmüştür. 

Madde 38 : Mazeretsiz işe gelmiyen işçi de o 
müddete ait ücreti isteyemez. Bu da tabiidir. 

Madde 39 : Hükümet tasarısının 29 ncu mad
desinde ücret tarif edilirken Komisyonda ücret 
olarak gösterilmişti. Ticaret Komisyonu, komisyo
nu ücret tarifinin Ticaret Kanunundaki komüs-
yoncularla ihtilât ve iltibas yapacağını ve bina
enaleyh bu tarifle beraber komisyon ücretin hü
kümlerini ihtiva eden 39 ve 40 ne? maddelerin 
kaldırılmasını teklif etmiş ise de; 

Tasarıda kastedilen komüsyon olmayıp Borçlar 
Kanunumuzda da kabul edilen (Madde 313) mu
ayyen işler veya götürü ve toptan yapılan işler 
karşılığı alman muayyen ücretler olması itiba
riyle maddelerin kalkması değil yalnız tam bu 
mânayı ifade eden (Belli işler karşılığı ücret) 
diyerek iltibas kaldırılmıştır. 

Şu suretle maddelerin hükümleri açıklanmış 
bulunmaktadır. Maddeye nazaran: Bir iş akdiy
le fikir işçisi bir iş verene belli işler yaptığı ve 
ücreti de tâyin edilmediği takdirde mahallî örf 
ve âdet üzere ücret alır. 

Eğer belli işlerde alıcı ve satıcıyı karşılaştı
rıp kendi fiilî hizmeti geçmese dahi o işe emeği 
geçtiğinden bir ücret miktarı tâyin edilmiş ise 
onu alır. 

Bir de bir bölgedeki iş verişten mümessillik 
sıfatiyle iş yaparak yapılan işlerden ücret al
mak vardır ki o da yine aralarındaki sözleşme
ye bağlıdır. Burada da fikir işçisinin fiilinin o 
işe inzimamı şart değildir. Elverir ki işler ta
mam yapılmış ve itiraza mahal kalmıyacak şe
kilde alınıp satılmış olsun. 

Bu takdirde de ücrete istihkak kazanmış ola
caktır. Fakat ne olursa olsoın işlerinde iş vere
nin reyi ve muvafakati olmadan ne kendisine 
ve ne de başkasına sözleşme müddetinde aynı 
neviden iş yaptırmamak asıldır. 

Madde 40 - Belli işlerde ücrete istihkak an
cak alım ve satımın katî neticeye iktiranı şar-
tiyledir. Nitekim itirazlar, dâvalar ücreti dur-
duruv. 
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Bu maddede alım ve satımda fiyat indirme
si vukuunun işçinin ücretine tesiri olacağı mü
talâa edilmiştir. Bu sebeple; alışverişte satış 
neticesi fiyatta bir tenzil yapmak örf ve âdet 
iktizası ise veyahut da fikir işçisi kendisi sebe
biyet vermiş ise, ücret indirmeden sonra verilir. 

Bu gibi ücretlerde üç ayda bir hesap görül
mesi lâzımdır. Eğer muamele uzun sürüyorsa 
kazançla mütenasip aylık avans verilir. 

Madde 41 : 29 Ve 30 ncu maddelerde işçinin 
ücretinin, işten hâsıl olacak kâra bir nispet da
iresinde iştirak şeklinde olabileceği izah edil
mişti. İşte bu iştirak; sözleşme dairesinde işin 
hitamında tanzim edilecek kati bilançoda gös
terilen kâra göre tesbit ve iş veren tarafından 
derhal işçiye verilecektir. 

Ama işçi işten çıkmış veya çıkarılmış ise, 
işinin devamı nazara alınarak münasip meblâğ 
verilecektir. 

işçi kâra iştirak ücretinde, kârı alâkalandı
ran evrakları görmek ve hesabatı tetkik etmek 
salâhiyeti kendiliğinden ve akdin icabından ola
rak almış olacağına göre «ilgili» evrakı ve mu
ameleleri tetkik edebilmesi lâzımdır. Yoksa 
kâra iştirak tam olmaz, itibari olur. 

Tetkik salâhiyetini kaldırınca ise akdin in
fazına mâni hükmü vâzıı kanun koymuş olaca
ğından bu yetki böylece bırakılmıştır. 

Madde 42 : işçiye ücret : Yapılan iş veya 
elde edilecek randıman veyahut da tasarruf mik-
tariyle mütenasip olarak verilmesi meşrut ise 
bunların neticelerini işçiye bir hesapla iş veren 
bildirmek mecburiyetindedir ve ancak akdin 
tamamiyeti bununla mümkün olacağında hü
küm kabul edilmiştir. 

Madde 43 : İşçiye akitte prim ve ikramiye 
verilmesi meşrut veyahut işin icabından ise ve 
bunların hesabına da vakit gelmeden işçi iş ye
rinden çıkmış veya çıkarılmış olursa, bu ikra
miye ve primler, işçinin hizmet müddetine göre 
hesap edilerek verilecektir. Bu da yerinde bir 
hüküm görülmüş ve kabul edilmiştir. 

Madde 44 : İşçiye ödenen ücretlerin imzalı 
bir bordro veya vesikaya raptı ve beş sene mu
hafazası ve teftişlerde iraesi mecburiyeti kap-
sıyan bu madde umumi hükümlere muvazi gö
rülmüştür. 

Madde 45 : Çalışma zamaniyle dinlenmeyi 
tasrih eden bir maddedir. 

( S. Sayısı : 

İl -
Madde 46 t Her işte olduğu gibi. çalışma 

müddetinin haftada 48 ve günde 8 saat esasını 
koyan bu madde, Cumartesi saat 13 te tatili lâ-
zımgelen iş yerleriyle devamı zaruri olan iş yer
lerinde bu 48 saatin günlere ne suretle taksim 
edileceğini göstermiştir. 

Ancak bu işlerinin işlerin nevi ve maliyetine 
ve iktisadi zaruret ve icaplarına göre tâyin ve 
iraesi müşkül olduğundan bir emir ve tamimle bir 
yıl zarfında bildirilmesi Bakanlık yetkisine ve
rilmek suretiyle kayıtlı olarak madde kabul edil
miştir. 

Madde 47 : Bir iş yerinde iş verenin elinde 
olmıyan mücbir sebeplerle veya arızi hal vukua 
ile umumi çalışma durduğu takdirde tekrar işe 
başlayınca iş verenin kaybolan saatlerini telâfii 
için işçiyi fazla çalıştırmak hakkı tanınmak lâ
zımdır. Çünkü ücretleri tam vermiştir. Arıza da 
olağanüstü sebeptendir. Malûm olduğu üzere iş 
saatinin zaruri azalması hallerinde ücrette ten-

. zilât yapılmaz. 
İşte bu gibi hallerde işçinin istismar edilme

mesi lâzımdır. Bu sebeple senede ancak 30 iş gü
nü içinde ve günde ancak 30 iş günü için
de ve günde ancak bir saat fazla çalıştırmak şar-
tiyle kaybolan saatlerin telâfisine hak tanınmış
tır ki, yılda 30 saat demektir. 

Ortalama kabul edilen bu hüküm yerinde te
lâkki edilmiştir. Çünkü daha fazla iş saati kay
beden bir müessese iş yerinin tatil mevkiinde 
kalmış demek olacaktır ki, maddenin mesnedi bu, 
cihetten kuvvetlidir. 

Keyfiyetin çalışma makamına bildirilmesi ga
yet tabiî ve zaruri görülerek hüküm ona göre 
ayarlanmıştır. 

Madde 48 : Çalışma saati tâyin edilmiş ol
makla beraber birçok hâdiseler fazla saatler ça
lışmayı icabettirebilir bu meyanda Devletin eko
nomik durumu, zamanı olağanüstü halleri veya 
böyle hallerin vukuu ihtimalleri, o iş yerinin işi
nin mahiyeti, sınai korunmak ve rekabet halleri 
ve daha birçok âmiller fazla istihsali, veya çok 
ihtiyacı karşılamak için daha çok çalışmayı ica
bettirebilir. İşte bu gibi hallerde iş yerinin fazla 
çalışmasına müsaade etmemek hata olacağı aşi
kârdır. 

Bu gibi hallerin tâyini 30O8 sayılı İş Kanu
nunun 37 nci maddesine atfen mezkûr kanuna 
bırakılmıştır. Esasen İş Kanununun 37 nci mad
desine dayanılarak da 6 Kasım 1939 tarih ve 
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2/12245 sayılı 24 maddelik «Fazla saatlerle ça
lışma nizamnamesi» diyen bir tüzük yayınlan
mıştır. Esası 37 nci madde fazla çalışması mem
nu olan hallerde bu hükmün uygulanamıyacağı-
nı da tasrih etmiş olmasına göre fazla çalışma 
yerleri ve fazla çalışılan saatler için verilecek 
fazla ücretleri tâyin etmiş bulunduğundan bu
raya yalnız umumi hüküm konmakla iktifa edil-
miş ve madde kabul .edilmiştir. 

Madde 49 : Bu madde üzerinde komisyonca 
tartışmalar yapılmış ve fikir işçisine senede üc
retli 15 gün (Başka yerde çalışarak ücret almak 
şartiyle) izin verilmesi muvafık düşeceği kabul 
edilmiştir. İtiraz eden saym üyeler bu hakkın 
diğer işçiye verilmemesi bir sosyal adaletsizlik 
meydana getirir demişler ve maddenin kalkma
sını istemişlerdir. 

15 günlük izin keyfiyeti diğer milletler mev
zuatında kabul edilmiştir. Halbuki, oralarda her 
iki işçi aynı kanun içinde olduğu halde beden 
işçisine kabul edilmemiştir. Aynı zamanda Mil
letlerarası Çalışma, Teşkilâtiyle yaptığımız 
50, 52 tavsiye ve sözeşmelerde bu izni kabul et
miş bulunuyoruz. 

Bunun başlıca sebeplerinden birisi de : Dev
let idaresinde vazife alan aynı meslek, sanat ve 
fen erbabı senede ücretli bir ay mezun oluyor. 
Halbuki, çalışmalarını yeni ayarlamak istediği
miz aynı ihtisas erbabı da umumi hizmetlerinde 
daha fazla faydalı olmadığı ve onların da ca
miada öyle bir hakka sahip olmaları aynı esbabı 
mucibeye dayandığından kabulünde fayda mü
lâhaza edilmiş ve adaletsizlik varit görülmüş
tür. Elverir ki, dinlenme ve dinlendirmeyi te
min edebilmek için her hangi ücretli bir işte 
çalışmaması bir müeyyide olarak da -ele alınmış 
ve bu suretle madde kabul edilmiştir. 

Madde 50 : Bu madde; iş yerinin sıhhi, in
zibati, idari ve sair hususlarını gösteren iş yö
netmeliğin ne şekilde ve ne kadar müddet zar
fında tanzim ve tasdik edileceğini ve tasdik edil
memesi hallerinde ne yapılacağını, değişiklikler 
vukuunda yapılacak muameleyi, mahallî çalış
ma makamlariyle bakanlığın tetkik ve tasdik 
edeceği yönetmelikleri ve müddetlerinin ve ri
ayeti lâzi'mgelen hususları birer birer açık ola
rak göstermektedir 

On kişiden aşaşğı yerlerde de bu yönetmelik

lerin tamamen veya kısmen uygulanmasını da 
Bakanlığın takdir yetkisi verilmekte ve 3008 
sayılı iş Kanununun bu husustaki hükümlerine 
mütenazır olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 51 : Gerekçesinde arzedildiği üzere 
bu madde; bu tasalının atıf tarikiyle 3008 sayılı 
Kanunun hangi fasıl ve maddelerinin tatbik 
edileceğini göstermektedir. Aynı hükümleri bu 
tasarıya almak hükümleri bir yerden diğer yere 
bir nakil olması itibariyle kanun tekniğine uy
madığından bu şekilde kabulü uygun bulunmuş
tur. 

Madde 52 : Hükümet tasalısının birinci mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkraları fikir işçileri
nin sigortaları hükmünü ihtiva ediyordu. Fıkra
ların yeri kanunda atıf sırasında olması mülâ
haza edilerek buraya bir madde halinde daha 
açık hükümle yazılmıştır. 

Bu maddeye göre: Sigorta hükümleri 3008 
sayılı Kanunda olduğu gibi 10 ve daha ziyade 
fikir işçisi çalıştırılan iş yerinde uygulanacak
tır. Bu ana hükümdür. Fakat bir iş yerinde be
den işçisiyle fikir işçisi yekûnu 10 ve daha zi
yade olursa yine sigorta hükmü cari olacaktır. 

Bir de gerek fikir işçisi yekûnu 10 olmıyan 
ve gerek her ikisi yekûnu ona baliğ olmıyan ve 
fakat iş yerinin mahiyeti o mahal için dahi iş 
Kanununun veya bu kanunun uygulanmasını 
icap ettirecek durumda görülen ve Bakanlar Ku
rulu karariyle uygulama lâzımgelen yerlerde de 
sigorta hükümleri cari olacaktır. 

Bu husustaki kanunlarda maddede gösteril
miştir. Şüphesiz Emekli Sandığında ilgisi olan
lar bu hükümler dışı ada bırakılmıştır ve madde 
böylece kabul edilmiştir. 

Madde 53 .- Kanunun tatbikmda pek çok 
olan meslek ve iş kollarına göre uygulama şart 
ve usullerinin tüzüklerle tavzihi ve iraesi tat
bikat bakımından kolaylık vereceği düşünülmüş 
ve bu hüküm konulmuştur. 

Bu tüzükler bir mecburiyet değil lüzumun
da çiKardaoaktır. 

Madde 54 : Bu tasarının kapsadığı iş veren
lerle işçiler de sendika kurabileceklerdir. An
cak riayet edecekleri kanun hükümleri 5018 sa
yılı Sendikalar Kanunu olduğundan oraya atıf 
yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Madde 55 : Bu kanunun kapsamına giren 
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hükümlere riayetsizlik halinde taraflara tevec
cüh edecek cezai mesuliyeti göstermesi itibariy
le kabul edilmiştir. 

Madde 56 : Bu madde ise hükümlerine mu
halefet edilecek maddelerin kapsadığı hükmün 
ehemmiyet ve derecesine göre cezaların en aşa
ğı haddini göstermiş ve suçla cezalar arasında 
madelet gözetilmiş olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 5 7 - 5 8 : Bu maddeler kanunun meri
yeti hükümlerini ihtiva etmeleri itibariyle ay
nen kabul edilmiş, 

Ve Komisyonumuz Hükümet tasarısını bu 
başlık ve maddeler ve hükümleri değişiklik ve 
ilâve ve tavzihleriyle kabul etmiş olduğundan 
incelemeleriyle daha iyi hükümleri bulacak ve 
muvafık gördüğü takdirde tasarıyı kabul ve ka
nunlaştıracak olan Büyük Millet Meclisine su

nulmak üzere Yüksek'Başkanlığa arz ve tak
dim kılınır. 
Çalışma Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Erzurum Denizli İstanbul 
Ş. Koçak E. Oval A. R. An 

Ankara Burdur İstanbul 
M. Aksoley Dr. M. Ş. Korkut N. FakaçtlU 

Kars Manisa 
Dr. E. Oktay Dr. M. N. Otaman 

Tokad Urfa 
M. özden H. Oral 

• Yozgad 
49 ncu maddedeki işçilere senede 15 gün 

ücretli izin verilmesine muhalifim. 
K. Erbek 

Zonguldak Zonguldak 
/ . Ergener S. Koçer 
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN D E G İ Ş T İ R İ Ş İ 

Fikir İşleri Kanunu 

B İ R İ N C İ MADDE — î ş verenlerle (•alıştırdıkları fikir İşçileri arasındaki 
münasebetlerde bu kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ MADDE — Bir iş akdiyle herhangi bir iş verenin işinde çalışan ve 
3008 sayılı İş Kanununun işçi tarifi dışında kalan ve fikirce çalışması bedence ça
lışmasına üstün olan aşağıda yazılı vasıfları haiz kimseler, bu kanuna ^öre fikir 
işçisi sayılır : 

a) Her türlü sanayi ve maden işletmelerindeki ticari hizmetlerde veya ticari 
mahiyette olmıyan idari hizmetlerle teknik hizmetlerde çalışanlar; 

b) İ ş verenin nam ve hesabına gezici ticari memuru, temsilci veya ajan gibi 
sıfatlarla çalışanlar; 

c) Tüzel veya özel teşebbüsler yahut serbest meslek erbabı tarafından işleti
len ticarethane, büro, idarehane, muayenehane, mağaza, dükkân gibi ticari mahi
yette olan veya olmıyan, kâr gayesi güden veya gütmiyen aşağıda yazılı işlerle her 
türlü benzerlerinde çalışanlar : 

1. Banka ve her türlü kıedi kurumlariylc Tutum, Borçverme ve Emeklilik 
sandıklarında; 

2. Her türlü sigorta, ortaklık ve kurumlarında; 
3. Piyango, büro ve gişelerinde; 
4. Gazetelerin ve dergilerin hazırlama, yazı, idare ve büro işleriyle haberalma 

büro ve ajanlarında; 
5. Avukatların ve noterlerin bürolarında; 
6. Doktor muayenehanelerinde; 
7. Mühendis, dekoratör, dessinatör ve benzerleri yanında; 
8. Her türlü depolarda; 
9. Simsarlar yanında; 
10. Her türlü ortaklık, tesis ve dernek gibi tüzel kişilerin emrindeki işlerde; 
11. Tiyatro, sinema, gazino, çalgılı yerler, bar ve dansingler gibi mahallerde; 
12. Hastane, muhtelif tedavi kurumlariyle, eczane ve lâboratuvar gibi yer

lerde; 
13. Özel okullarla kütüphanelerde ve güzel sanatlara ait işlerde; 
14. Ticaret, sanayi odalariyle birlikleri ve ticaret odası ile ticaret ve zahire 

borsaları gibi kurumlarda; 
15. Armatörlerle hava ulaştırma ortaklıklarının bürolarında ve karadaki iş 

yerlerinde. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı şekilde fikir işçisi çalıştıran iş ve

renler Çalışma Bakanlığınca tesbit ve ilân olunacak bilgileri ihtiva eden bir be
yannameyi, anılan Bakanlığın ilânı tarihinden veya böyle bir fikir işçisi çalıştır
maya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ilgili bölge çalışma müdürlükle
rine vermeye mecburdurlar. 

DÖRDÜNC ÜMADDE — Genel, özel ve katma bütçelerle belediye bütçele-
( S. Sayısı : 155 e ek) 
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rinden idare olunan veya döner sermaye ile işletilen idare ve kurumlarda memur
lar kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine göre memur ve hizmetli sıfatiy-
le çalışan kimseler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 3659 sayılı Ka
nuna tâbi olup da yukarıki fıkranın kapsamı dışında kalan her türlü kurum ve 
kuruluşta çalışanlar hakkında, adı geçen kanunda sarahat bulunmıyan hallerde 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

BEŞlNCÎ MADDE — i ş Kanunu ile tadillerinin uygulanmadığı tarım, or
man, deniz ve hava işlerinde çalışanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunda yazılı «ihbar» veya «Tebliğ» lerin ilgili 
kimseye imza karşılığmda yapdması şarttır, ihbar veya tebliğin muhatabı bunu 
kabul etmezse keyfiyet o yerde tutanakla tesbit edilir. 

YEDlNCl MADDE — Belli süresi bir yıl veya daha fazla olan iş akitlerinin 
yazı ile sözleşmeye bağlanması mecburidir. 

Yazılı sözleşmelerde iş verenin ye fikir işçisinin isim ve hüviyetleri, yapılacak 
iş ve iş yerinin mevkii, verilecek ücret miktarı ve sözleşmenin süresi ile iki ta
rafın kararlaştıracakları özel şartlar açıkça yazılmak gerekir. 

SEKÎZÎNCl MADDE — Süresi belli olmıyan veya belli olmakla beraber bir 
yıldan eksik bulunan ıs akitleri yazı ile sözleşmeye bağlannuyabilir. Bu takdirde, 
iş veren, fikir işçisi her ne zaman isterse kendisine yukarıki maddede yazılı hu
susları gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle ödevlidir. 

DOKUZUNCU MADDE — Tecrübe süresi, iş akdi sırasında fikir işçilerinden 
her biriyle serbestçe tâyin edilir. Bu süre fikir işçisinin işe girdiği günden itibaren 
başlamak üzere üç ayı geçemez. 

Tecrübe süreleri içinde taraflar iki hafta evvel ihbarda bulunmak şartiyle akdi 
tazminatsız olarak ayın birinci ve on altıncı günü bozabilirler. 

Fikir işçisinin çalıştığı süreye ait ücret hakkı saklıdır. 
ONUNCU MADDE — Gerekli masrafların kendisi tarafından ödenmiyeceği 

tasrih edilmeksizin iş veren veya vekili tarafından yapılan daveti kabul eden 
fikir işçisi, akit yapılsın veya yapılmasın, bu yüzden yaptığı masrafları iş verenden 
istiyebilir. 

ON B l R l N C l MADDE — Fikir işçisi işe başlıyacağı tarihi akdin zaruri şart
larından birisi olarak sarih şekilde akitte belirtilmiş bulumnakta iken tâyin olu
nan tarihte işe başlamazsa iş veren ihbara lüzum kalmadan akdi derhal bozmakta 
serbesttir. 

Akitte böyle bir şart mevcut değilse, fikir işçisi ancak haklı sebeplerin mevcu
diyeti halinde kırk sekiz saat içinde haber vermek şartiyle on beş günlük bir süre 
ile kayıtlı olmak üzere işe başlamakta gecikebilir. 

ON IKÎNCİ MADDE — Süresi belli olmıyan iş akitlerinin iş veren veya fikir 
işçisi tarafından iş bitmezden önce bozulabilmesi için diğer tarafa ihbarda bu
lunmak şarttır. 

ihbar süresi tam üç gündür. 
ihbarın, en geç, önelin işlemeye başlamasından önceki ayın son gününde ya

pılmış olması lâzımdır, önel her hal ve şartta, üçüncü ayın son gününde biter. 
Bu öneller asgari olup sözleşme ile .artırılabilir. 
thbar şartına riayet etmiyen taraf, yukarda yazılı önele ait ücretin tutariyle be-
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raber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı yargıç tarafından takdir edilecek bir 
tazminat dahi ödemeye mecburdur. 

î ş akdinin iş veren tarafından bu maddeye veya 18 nci maddenin I numaralı 
fıkrasına göre ve fikir işçisi tarafından ise 17 nci maddenin I ve I I numaralı fık
ralarına dayanılarak veya askerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde, 3 yıl
dan fazla çalışmış olmak şartiyle işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için 
on beş günlük ücret tutarında kıdem tazminatı verilir. 

Fikir işçilerinin kıdemleri iş akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden ak
dedilmiş olmasma bakılmaksızın aynı iş verenin bir veya mütaaddit iş yerlerinde 
çalıştıkları süreler nazara alınarak hesaplanır. 

î ş yerinin devir veya intikali yahut diğer bir suretle bir iş verenden başka bir 
iş verene geçmesi halinde fikir işçisinin kıdemi iş yerindeki hizmetleri tutarı üze
rinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise bu intikal devresindeki iş verene aittir. 
î ş yeri intikal ile beraber devam ettiği takdirde ve hilâfına hüküm olmadıkça kı
dem tazminatı yeni iş verene ait olur. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla 
tazminat ödenmez. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Fikir işçisi izinli veya hasta iken, muvazzaf asker
lik hizmeti dışında talim, manevra maksadiyle silâh altına alınmış veya her han
gi bir kanuni çalışma mükellefiyeti dolayısiyle işinden ayrılmış iken yahut da 
resmî sağlık kurulları tarafından tecrit ve müşahede altına alınması dolayısiyle 
işine devam edememekte iken iş veren, fikir işçisi ile olan akdi bozamaz. 

Ancak özel kanun veya sözleşmelerle tanılan haklar ve hükümler saklı kal
mak üzere birinci fıkradaki haller üç aydan fazla sürdüğü takdirde bu sürenin 
sonunda geçmiş üç aylık ücretini vermek şartiyle iş veren akdi bozabileceği gibi 
fikir işçisi de bozabilir. 

Fikir işçisi hastalanır, işinden menî ve tecrit olunur veya silâh altına alınırsa 
iş verene durumu bildirmekle ödevlidir. Bunu yerine getirmiyen fikir işçisi birin
ci fıkra ile kendisine tanınan haklardan faydalanamaz. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Süresi belli olan veya olmıyan iş akdiyle bir 
iş verenin işine girmiş olan fikir işçisi, akit süresinin bitmesinden önce yahut ih
bar süresine riayet etmeksizin işini bırakıp başka bir iş verenin işine girerse, 
akdin bu suretle ihlâlinden dolayı eski iş verenin zarar ve ziyanından fi
kir işçisinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni iş veren dahi aşağıda yazılı 
şartlardan her hangi birinin vukuu halinde yargıcın takdir edeceği derecede so
rumludur : 

1. Fikir işçisini işini terke sebep olmuş ise; 
2. Fikir işçisinin bu hareketini bile bile onu işine almışsa; 
3. Fikir işçisinin böyle bir harekette bulunduğunu öğrendikten sonra dahi onu 

çalıştırmakta devam ederse. owa? ^ ' ^ » ^ 

ON BEŞÎNCÎ MADDE — î ş veren veya fikir işçisi ihbar önelini beklemek
sizin kendilerine iş akdini bozmak yetkisini veren bir sebebi akdin yapılmasından 
sonra öğrendikleri takdirde akdin uygulanmasına başlanmadan akitten dönebilir. 

î ş verenin kusurundan veya iş vereni ilgilendiren bir olay yüzünden işe başla
ması on beş günden fazla geciken fikir işçisi akitten dönebilir. 

Akitten dönen taraf keyfiyeti, mucip sebepleriyle ıttıla tarihinden itibaren 
beş gün içinde diğer tarafa haber verir. 

ON ALTINCI MADDE — îhbar öneli esnasında iş veren, fikir işçisine ye-
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ni bir iş bulması için lüzumlu olan arama zamanını iş saatleri içinde temin etme
ye mecburdur. 

Bu yeni iş arama izninin süresi ayda üç günden az olamaz. Fikir işçisi tara
fından istendiği takdirde iş arama izin günleri birleştirilerek arasız kullanılabi
lir. Ancak fikir işçisi iznini toplu olarak kullanmak isterse işi bırakacağı gün
den evvelki günlere tesadüf ettirmek ve iş verene haber vermek mecburiyetinde
dir. 

ON YEDÎNCt MADDE — Süresi belli olsun veya olmasın, her türlü iş 
akitlerinde fikir işçisi aşağıda sayılı hallerde, dilerse, akdi, sürenin bitiminden 
evvel veya ihbar önelini beklemeksizin derhal bozmak hakkını haizdir: 

1. Sıhhi sebepler şunlardır : 
a) iş akdinin konusu olan işin yapılmasının, sözleşmenin akdi sırasında tah

min edileniiyen bir sebep dolayısiyle fikir işçisinin sıhhat veya hayatı için tehli
keli olması; 

b) Fikir işçisinin daimî surette yakından veya doğrudan doğruya temasta bu
lunduğu iş veren veya vekili yahut başka bir fikir işçisi veya işçinin, müzmin, 
bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa tutulmuş olması; 

I I - Ahlâk veya hüsnüniyet kaidelerine uymıyan haller şunlardan her hangi 
biri ve benzerleridir : 

a) iş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri hakkmda yanlış 
vasıflar veya şartlar göstermek yahut hakikata uygun olmıyan bilgi vermek veya 
beyanatta bulunmak gibi hallerle iş verenin fikir işçisini yanıltması; 

b) t ş veren veya vekilinin fikir işçisinin veya ailesi fertlerinden birinin şeref 
ve namusuna halel getirecek veya ahlâkım bozacak mahiyette sözler sarfetmesi 
veya hareketlerde bulunması yahut da fikir işçisinin üstü mevkiinde bulunan kim
seler tarafından yapılan bu gibi işlemlere karşı müsamaha göstermesi; 

c) Fikir işçisi, iş verenin veya vekilinin evinde oturduğu takdirde bunların 
yaşayış tarzlarının umumi ahlâk bakımından düzgün olmaması; 

ç) iş veren veya vekilinin fikir işçisine veya ailesi fertlerinden birine karşı 
tecavüz veya tehditte bulunması, yahut fikir işçisini veya ailesi fertlerinden birini 
kanuna aykırı bir harekete teşvik, tahrik veya sevketmesi, yahut fikir işçisine 
veya ailesi fertlerinden birine karşı hapisle cezalandırılan bir suç işlemesi; 

d) iş veren veya fikir işçisinin üstü mevkiinde bulunan kimselerin; işin ida
resinde, kanun veya umumi âdaba aykırı fiil ve hareketlerde bulunmaları, yahut da 
fikir işçisini bu gibi fiillere teşvik etmeleri; 

e) îş verenin, akdin esaslı şartlarma riayet etmemesi veya fikir işçisinin ücre
tinin kanun hükümleri veyahut da iş akdi şartları gereğince hesap edilmemesi ve
ya ödenmemesi; 

f) Ücretin, yapılan iş miktarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılmış olup da iş 
veren tarafından fikir işçisine yapabileceği miktardan az iş verilmesi ve başka bir 
gün fazla bir işle bu eksiğin telâfi edilmemesi, yahut iş şartlarının esaslı bir tarzda 
değiştirilmesi veya uygulanmaması (Sözleşmede bu fıkradaki haller hakkında baş
ka türlü kayıt bulunmamak şartiyle). 

UT - Müteferrik sebepler şunlardır : 
a) Fikir işçisinin çalıştığı iş yerinde işin bir haftadan fazla süre ile durdurul

masını gerektiren mücbir sebeplerin ortaya çıkması; 
b) Fikir işçisinin, ailesinden birinin ölümü veya silâh altına alınması dolayı

siyle ölenin veya silâh altına alınanın ailesine kanunen yardım ile ödevli olması. 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Süresi belli olsun veya olmasın, her türlü ig 
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akitlerindey iş veren aşağıda yazılı hallerde, dilerse, akdi, süresinin bitiminden ev
vel veya ihbar önelini beklemeksizin derhal bozmak hakkını haizdir : 

I - Sıhhi sebepler şunlardır: 
a) Hastalık veya kaza dolayısiyle fikir işçisinin işine devam etmemesinin iki 

aydan fazla sürmesi; (Hastalık veya kazanın fikir işçisi tarafından kasten tevlit 
edilmemiş olması şartiyle); 

b) Fikir işçisinin müzmin bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa tutuldu
ğunun anlaşılması (Bu gibi hastalıklarda fikir işçisinin iki aylık ücret hakkı sak
lıdır). 

Fikir işçisinin kastından ileri gelen hastalıklar ve arızalar aşağıda yazılı I I 
işaretli fıkranm (e) bendindeki devamsızlık hükümlerine tâbidir. 

Bu sıhhi sebepler için sözleşmesinde iş veren tarafından fikir işçisinin lehine 
olmak üzere yukarda anılan hükümlerden daha müsait şartlar koşulması caizdir. 

I I - Ahlâk ve hüsnüniyet kaidelerine uymıyan haller şunlardan her hangi biri 
ve benzerleridir: 

a) i ş akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından birine mütaallik 
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları haiz olduğunu ileri 
sürmek yahut hakikata uygun olmıyan bilgi vermek veya beyanatta bulunmak 
gibi hallerle fikir işçisinin iş vereni yanıltması; 

b) Fikir işçisinin, iş verenin veya vekilinin yahut bunların aileleri fertlerin
den birinin şeref ve namusuna halel getirecek veya ahlâkım bozacak mahiyette 
sözler sarf etmesi veya hareketlerde bulunması; 

c) Fikir işçisinin iş verenin veya vekilinin evinde oturduğu takdirde, yaşa
yış tarzının o evin istek ve düşünüşüne uygun veya umumi ahlâk bakımından 
düzgün olmaması; 

ç) Fikir işçisinin, iş verene veya vekiline yahut bunlarm aileleri fertlerinden 
birine karşı tecavüz veya tehditte bulunması, yahut iş yerine sarhoş olarak gel
mesi veya alkollü içki getirmesi; 

d) Fikir işçisinin, iş verenin emniyetini kötüye kullanmak, hırsızlıkta bulun
mak gibi yüz kızartıcı suçlardan birisiyle cezalandırılması ve cezasının da tecil 
edilmemesi; 

e) Fikir işçisinin, iş verenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmak
sızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil günü yahut 
bir ayda toptan üç iş günü işine devam etmemesi, iş yerinin iç yönetmeliği veya iş 
akdinin şartları gereğince yapmakla mükellef bulunduğu ödevleri yapmaktan 
kendisine yazı ile yapılan ihtara rağmen kaçınması; 

f) Fikir işçisinin, kendi kastı veya ağır bir ihmali yüzünden iş verenin mali 
olan veya malı olmayıp da emaneti altında bulunan makinaları, tesisatı veya sair 
eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutariyle ödenemiyecek derecede hasara uğ
ratması veya işin emniyetini tehlikeye düşürmesi; 

g) Fikir işçisinin, bu kanunun 28 nci maddesine aykırı hareket etmesi; 
h) Fikir işçisinin, görmekte olduğu işi yapmak hakkını kaybetmesi. 
ON DOKUZUNCU MADDE — 17 ve 18 nci maddeler gereğince ahlâk veya 

hüsnüniyet kaidelerine uymıyan haller dolayısiyle fikir işçisi veya iş veren için 
tanınmış olan akdi derhal bozmak yetkisi, iki taraftan herhangi birinin bu kabîl 
hareketlerde bulunduğuna diğer tarafın ıttıla hâsıl ettiği günden itibaren altı iş 
günü geçtikten sonra kullanılamaz. 

işbu hallerden dolayı fikir işçisinin yahut iş verenin iş akdini yukarıki fıkranın 
öneli içinde derhal bozması takdirinde, haklı taraf ayrıca tazminat istiyebilir. 
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YÎRMÎNCÎ MADDE — Yangın, su baskım, yer sarsıntısı gibi âfetler dolayı-

siyle fikir işçisi çalıştırması imkânı kalmıyan iş yerlerinde akit bozulur. 
Taraflar bozulma tarihinden itibaren, müktesep haklar saklı kalmak şartiyle, 

birbirlerinden ayrıca bir hak isteminde bulunamazlar. Ancak iş yerinin işler va
ziyette kalması ve bâzı kısımlarında işlerin durması yüzünden bir kısım fikir işçi
lerinden mahrum kaldıkları takdirde bu fikir işçilerinin on beş gün süre ile iş akit1 

leri devam eder. 
Bu fikir işçilerinden çalışmıyan veya çalıştırılmıyanlara ücret verilmez. Bu 

süre içinde taraflar akdi ihbarsız bozma hakkını kullanabilir. 
YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — iş akdi devam etmekte iken iş veren değişirse 

akit yürürlükte kalır. Taraflarca akdin bozulması istendiği takdirde bu kanunun 
ihbara ilişkin hükümleri uygulanır. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Fikir işçilerine yemek ve mesken temin etmek 
usulünü kabul eden iş veren bu hususların karşılanmasını sıhhi icaplara, ahlâk 
kaidelerine ve teamüllere uygun şekilde sağlamaya mecburdur. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kendisine mesken verilmiş bulunan fikir iş
çisi, iş akdinin bozulması usulüne uygun olarak tamamlandığı tarihte, bu meske
ni terketmek mecburiyetindedir. 

Akit, fikir işçisi tarafından bu kanunun 17 nci maddesinin I I numaralı bendin
de açıklanmış bulunan sebepler dolayısiyle bozulmuş ise fikir işçisi bu kanunda 
sözü geçen umumi ihbar öneli içinde meskende oturma hakkını kullanmaya devam 
eder. 

• îş veren, akdi, bu kanun gereğince, sürenin bitmesinden evvel veya ihbar 
Önelini beklemeksizin derhal bozduğu takdirde, fikir işçisinin ailesinde hasta kim
seler veya gebe kadınlar mevcut bulunmakta ise bunlerm taşınmaları sıhhatleri 
için bir tehlike teşkil ettiği sürece boşaltma mecburiyeti geri bırakılır. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Fikir işçisinin ölümü halinde, iş veren; 
iş akdi gereğince, fikir işçisinin oturmasına ayırdığı meskenin iki ay içinde boşal
tılarak teslimini istiyebilir. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Fikir işçisi, kendisine teslim edilmiş bu
lunan işe ait eşya ve malzeme ve her türlü iş araçlarını ve evrak ve belgeleri ve 
muhafazasına memur olduğu diğer şeyleri işi bırakırken, iş verene geri verir. 

î ş veren fikir işçisine tevdi etmiş olduğu eşyayı, hizmet süresi içinde dahi iste
meye ve bunları tetkik etmeye ve ettirmeye yetkilidir. 

Fikir işçisi, hesap vermeye mecbur olduğu hallerde, mahkeme karariyle bu he
sap verme keyfiyetiyle ilgili evrak ve belgeleri incelemeyi ve muhasebe defterle
rinden bilgi edinmeyi istiyebilir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — îşinden her hangi bir suretle ayrılan fikir işçi
sine iş veren tarafından işin nev'ini, mahiyet ve süresini gösteren bir belge verilir. 
Bu belgeye, fikir işçisi isterse, kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda 
olduğu da ayrıca yazılır. 

Fikir işçisinin istediği belgeyi vermekten iş veren kaçınırsa veyahut belgeye 
fikir işçisi hakkında doğru olmıyan yazılar yazarsa, fikir işçisinin yahut yeni işine 
girdiği diğer bir iş verenin müracaatı üzerine, mahallî zabıta tarafından yapılacak 
soruşturmanın neticesini gösteren bir rapor işçiye veya yeni iş verene verilir. Za
bıta soruşturmasının bir haftada bitirilmesi gerekir. 

Devlet, il ve belediyelere ait iş yerlerinden çıkan fikir işçilerine belge verilmek-
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ten kaçınılması yahut belgeye doğru olmıyan \ azılar yazılması halinde soruşturma 
yapılması için ancak bu iş yerlerinin bağlı oldukları makamlara müracaat edilir. 
Belgenin vaktinde verilmemesi veyahut belgede doğru olmıyan yazılar bulunması 
sebebiyle zarar gören fikir işçisi veyahut bu fikir işçisini işine alan yeni iş veren 
eski iş verenden zarar ve ziyan isteyebilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — İş veren, fikir işçisine ait olup da yanında bu* 
lunan bütün evrak ve belgeleri, fikir işçisinin isteği üzerine, derhal kendisine geri 
yermeye mecburdur. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İşverenin rızası olmadan, fikir işçisi kendi
sine ait aynı neviden bir teşebbüsü idare edemez. Bundan başka fikir işçisi iş ve
renin rızası olmaksızın kendi nam ve hesabına veya diğer bir kimsenin nam ve he
sabına çalışmakta bulunduğu işin mevzuuna dair ticari işlemler' de yapamaz. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanuna göre ücret, iş akdi gereğince 
fikir işçisine yapılacak ödemelerdir. Yapılan belli iş karşılığı ücret kâra iştirak, 
nakdi veya ayni bir menfaat sağlama ve ödenmesi de ücret sayılır. 

OTUZUNCU MADDE — Para ile ödenmesi şarta bağlanan maktu ücretler 
en geç ay sonunda tedavülü mecburi para ile ödenil'. Bu hususta daha uzun Ödeme 
fasılaları tesbit eden sözleşme hükümleri muteber değildir. Ancak taraflar, yapı
lan belli iş karşılığı ücret, kâra iştirak, nakdi veya ayni menfaatler sağlaması ve 
ödenmesi şeklinde kararlaştırılacak ücretlerin Ödeme zamanlarını sözleşme ile tâyin 
ederler. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — iş akdinin yürürlükte olduğu süre içinde, fikir 
işçisinin iş icabı olarak yapacağı seyahate ait yol parasiyle ikamete ait masrafla
rı karşılamaya yetecek para seyahatten evvel kendisine verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı yol parasiyle ikamet masraflarından başka aylık üc
retinin belli bir nispeti dahilinde fikir işçisine Ödenek verilmesine dair olan tea
mül veya sözleşme hükümleri saklıdır. 

Seyahat sırasında iş akdinin iş veren tarafından bozulması halinde fikir işçisi
nin ikametgâhına dönmesi için zaruri masrafları iş veren tarafından ayrıca öde
nir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — İş akdinin bozulmasında veya işin bitiminde fi
kir işçisi ücretlerinin derhal tam olarak ödenmesi mecburidir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İş veren, her ödemede fikir işçisine ücret he
sabını gösterir bir pusla vermeye veya fikir işçisinin yanında bulunan buna ait 
deftere bu hesapları kaydetmiye mecburdur. Bu işlemler her türlü resimden mu
aftır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Fikir işçisi ücretlerinin ayda altmış liraya 
kadar olanının haciz veya başkasına devir ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası fikir işçisinin üzerine düşen aile fertlerine ayrılan 
paralar yukardaki fıkra hükmüne tâbi tutulmaz. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Fikir işçisinin, kendisi tarafından kasten tev
lit edilmemiş olmak şartiyle bir hastalığa tutulması veya kazaya uğraması, mu
vazzaf askerlik hizmeti dışmda olarak talim ve manevra maksadiyle silâh altma 
alınması, resmî sağlık kurulları tarafından tecrit ve müşahedeye konulması, sebe-
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biyle işine devam edememesi hallerinde üç ay süre ile tam ücret almaya hakkı 
vardır» 

Üç aylık zaman içinde akit süresinin sona ermesi, akdin konusunu teşkil eden 
işin sona ermesi yahut da yukarda yazılı olan hallerin vukuundan evvel akdin bo
zulmasının ihbar edilmiş bulunması takdirinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yukarda yazılı hallerde fikir işçisinin Hazineden veya işçi Sigortaları Kuru
mundan yahut da Özel kanunlarla kurulmuş bulunan emekli sandıklarından ala
cağı ücret ve ödenek tutarını iş veren yapacağı Ödemelerden indirebilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bir iş yerinde aynı mahiyette işlerde ve e$it 
verimle çalışan kadın ve erkek fikir işçilerine sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle 
farklı ücret verilmez. 

Hakem kurullarınca iş uyuşmazlıklarının karara bağlanmasında da bu esas göz 
önünde bulundurulur. 

OTUZ YEDÎNCl MADDE — Mücbir sebeplere dayanmaksızın iş yeri işletil-
mediği veya fikir işçisi işe hazır olduğu halde kendisine iş verilmediği takdirde üc
retleri tam olarak ödenir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Hilâfına sözleşme mevcut değilse, haklı.bir se
bep bulunmaksızın işine gelmiyen fikir işçisi, devam etmediği süreye ait ücretleri 
isteyemez. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Fikir işçisi tarafından neticelendirilmiş veya 
temin edilmiş işler için belli iş karşılığı ücret veya münasip bir karşılık veril
mesi kararlaştırılmış ise, iş veren, bir sözleşmede hilafı tasrih edilmedikçe, fikir iş
çisinin çalıştığı iş kolunda ve iş veren bulunduğu mahalde cari örf ve âdete uygun 
surette ücret veya bir karşılık vermeye mecburdur. 

Belli iş yapmak suretiyle çalışan fikir işçisi, iş verenle sözleşme süresi içinde 
kendisinin yardımı olmasa dahi kendisine ayrılan veya kendisi tarafından temin, 
edilen müşterilerle iş verenlerin neticelendirdikleri işlerden dolayı da ücret almak 
hakkını haizdir. 

Hilafı sözleşiimiş olmadıkça, belli bir bölgede temsilcilik yapmak üzere çalışan 
fikir işçisi, bu bölgedeki hizmetinin devamı süresince doğrudan doğruya yardımı 
olmaksızın neticelendirilen işlerden de ücret alınır. 

KIRKINCI MADDE — Fikir işçisi, hilâfına sözleşme olmadıkça, iş verenle 
müşteri arasındaki alım ve satımın her türlü işlemi tamamlandıktan sonra ücret 
almaya hak kazanır. Satışa itiraz edildiği takdirde bu itirazın neticesi beklenir. 

Belli iş karşılığı ücret hesabında anca1: aşağıda gösterilen hallerdeki fiyat in
dirmeleri nazara alınır : 

a) iş veren işinin icabı olarak satışlarında fiyat indirmeleri yapacağını daha 
evvel ilân etmiş veya ilân mahiyetinde bildirmelerde bulunmuş ise; 

b) Böyle bir fiyat indirmesi o iş kolundaki örf ve âdet gereklerinden bulun
muş ise; 

c) Fikir işçisi kendi hareketiyle fiyat düşmesine sebebiyet vermiş veya düşü
rülmesini kabul etmiş ise; 

Hilafı sözleşiimiş olmadıkça belli iş karşılığı ücret üzerinden her üç ayda bir 
hesap görülür ve bu ücret hesabının bir aydan fazla bir ara ile görülmesi halinde, 
fikir işçisine kazanılmış ücretle mütenasip aylık avans verilir. Ücret hesabının 
görülmesinden önce iş biterse birinci fıkraya göre fikir işçisi işin bitmesi tarihine 
kadarki ücrete hak kazanır. 
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KIRK BÎRtNCl MADDE — Sözleşme gereğince, işlerin bir kısmı veya ta

mamı üzerinden kâra belli nispette iştirak derpiş edilmişse başkaca şart bulunma- * 
dığı takdirde bilançoda gösterilen kârın miktarı iştirake esas tutulur, i ş veren yıl
lık bilançosunun kesinleşmesinden sonra fikir işçilerinin kâr hissesini hemen öde
meye mecburdur. 

Fikir işçisinin işi, bilanço yılı tamamlanmadan sona erdiği takdirde, işinin fii
len devamı süresiyle mütenasip olan para fikir işçisine ödenir. 

Fikir işçisi kendisine ödenen kâr hissesinin sözleşme şartlarına uygun olup ol
madığını öğrenmek üzere ilgili hesapların kendisine gösterilmesini istiyebilir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Ücret, yapılan iş veya elde edilecek verim yahut ta
hakkuk ettirilecek tutum üzerinden belli bir yüzde hesabiyle verilmekte ise, ücre
tin ödenmesi sırasında, iş veren; yapılan iş, verim ve tutum miktarlarını gösteren 
hesap suretlerini fikir işçisine vermeye mecburdur. 

KIRK ÜÇÜNC ÜMADDE — Fikir işçisinin, belli zamanlar içinde ödenmesi 
şart koşulan, prim ve ikramiyeye hak kazandığı hallerde, bu hakkın ödenmesi ge
rektiği tarihten önce işe ara verilmişse, alacağı çalışma süresini karşılayan mik
tar üzerinden hesaplanır. 

KIRK DÖRDÜNCtT MADDE — i ş veren, fikir işçilerine ödediği ücretlere 
ait olarak bunların imzasını taşıyan belgeler tutmak ve bunları beş yıl süre ile sak
lamakla ödevlidir. Bu belgelerin, iş müfettişleriyle Çalışma Bakanlığına mensup 
sair yetkili kimselerin her isteyişlerinde ibrazı mecburidir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Fikir işçisinin iş verenin emrine hazır olarak ge
çirdiği zamana iş süresi denir. Fikir işçilerinin geçirdikleri dinlenme zamanlan iş 
süresi içinde değildir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Bu kanuna tâbi fikir işçilerine ait çalışma süre
lerinin haftada kırk sekiz saat olması esastır. Bu süre, cumartesi günleri saat on • 
üçte kapanması mecburi olan iş yerlerinde haftanın diğer günlerinde en çok dokuz 
saat ve cumartesi günleri saat on üçten sonra dahi açık bulunması caiz olan iş 
yerlerinde ise günde en çok sekiz saati geçmemek şartiyle haftanın çalışma gün
lerine bölünür. 

Birinci fıkra hükmünün ne gibi iş yerlerine hangi tarihten itibaren ve ne suret
le uygulanacağı, Çalışma Bakanlığı tarafından bir yıl içinde çıkarılacak genel 
emirlerle tâyin olunur. 

K I R K YEDlNCl MADDE — Arızî veya mücbir sebepler yüzünden umumi 
çalışmanın durması halinde kabolan çalışma saatlerine karşılık olmak üzere 46 ncı 
maddede yazılan günlük iş süresi aşağıdaki esaslar dairesinde uzatılabilir : 

a) Bu gibi çalışma saatleri yılda ancak otuz gün için kullanılabilir; 
b) Günlük iş süresi bir saatten fazla artırılamaz. 
Umumi çalışmaya arız olan durmanın mahiyeti, sebebi ve tarihi, kaybolan iş 

saatlerinin miktarı ile bunları telâfi etmek için derpiş edilen geçici çalışma saat
leri iş yerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne üç gün içinde yazı ile 
bildirilir. 

K I R K SEKİZİNCİ MADDE — Ekonomik icaplar dolayısiyle veya mahiyet
leri itibariyle çalışmaların mûtat olan seviyenin yukarısına çıkarmak zorunda bulu
nan iş veren ve kurumlar, 46 ncı madde hükmünün dışında kalarak günlük çalış
ma sürelerini geçici zamanlar için artırabilirler. 
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Fazla saatlerle yapılacak çalışmalar hakkında 3008 sayılı î ş Kanununun 37 

nci maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulamr. 
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Çalıştığı iş yerindeki hizmeti bir yılı ge

çen fikir işçilerinin yılda on beş gün ücretli izin hakları vardır. 
Fikir işçisi iznini kullanmakta iken ücret karşılığı olarak bir iş gördüğü tak

dirde izin süresine ait olan ücret hakkını kaybeder. 
ELLlNCÎ MADDE — î ş veren, işe başlama ve işe son verme saatlerini, 

günlük işin devamı sırasında verilecek olan ara dinlenmelerinin başlama ve bitme 
zamanlariyle sair iş şartlarını ve fikir işçilerinin tâbi tutulacakları inzibat, sağ
lık koruma ve iş emniyeti şartlarını gösterir bir iç yönetmelik yapmaya mecbur
dur. Bu yönetmeliklerde bulunması lâzımgelen hususlar bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde Çalışma Bakanlığı tarafından tesbit ve ilân 
olunur. 

i ç yönetmelikler her iş yerinin bağlı bulunduğu bölge Çalışma müdürlükleri 
tarafından onanmakla yürürlüğe girer. Devlet yahut il veya belediyelerce gerek 
doğrudan doğruya, gerek malî yardımda bulunmak suretiyle bilvasıta işletilen iş 
yerlerinin yönetmelikleriyle bir ilden fazla olarak başka iller içinde dahi aynı iş 
verene ait ve aynı işe mahsus müteaddit iş yerlerinin hepsine birden şâmil bulu
nan tekörnek yönetmelikler Çalışma Bakanlığı tarafından onanmakla yürürlüğe 
girer. 

Birinci fıkra gereğince Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak ilân tarihine 
kadar mevcut olan iş yerlerine ait yönetmelikler ilândan itibaren üç ay içinde ona
maya memur makama tevdi edilir. Bu makam aldığı yönetmeliğe karşılık iş ve
rene bir makbuz vermeye ve bir ay içinde yönetmeliği ya onamaya veya reddi hak
kındaki sebepleri iş verene bildirmeye mecburdur. Onama veya ret keyfiyeti bu 
süre içinde iş verene bildirilmediği takdirde yönetmelik kendiliğinden onanmış 
sayılarak yürürlüğe girer. 

Birinci fıkraya göre Çalışma Bakanlığının yapacağı ilândan sonra açılan yeni 
iş yellerine ait olup onamaya yetkili makama verilecek yönetmelikler bir ay içinde 
onanır veya reddedilmesinin sebepleri iş verene bildirilir. Ret sebepleri bildirilen 
iç yönetmeliği i | veren en geç on beş gün içinde, kendisine yapılan tebligat daire
sinde değiştirip düzelterek aynı makama yeniden vermekle ödevlidir. 

Bir ay içinde onanmıyan yahut ret sebepleri iş verene bilclirilmiyen yönetme
likler kendiliğinden onanmış sayılarak yürürlüğe girer. 

Bu yönetmelikler iş yerinin fikir işçileri tarafından görülebilecek yerlerine 
asılır ve isteyen fikir işçilerine birer sureti verilir, 

i ş veren, işe yeni giren fikir işçilerine onanmış iç yönetmeliğin hükümlerini bil
dirmekle ödevlidir. 

Yukarıki fıkralar hükmünce düzenlenmiş ve onanmış olan iç yönetmelik üzerin
de iş veren tarafından her hangi bir değişiklik yapılmak istenildiği takdirde bu de
ğişikliğin, mucip sebeplerinin açıklanmasiyle beraber, ayniyle yeni bir yönet
melik yapar gibi bu maddede yazılı makamlara müracaat ederek yönetmeliğin ala
cağı yeni şeklin tasdik ettirilmesi icabeder. Onama işlemi neticeleninciye kadar 
eski yönetmelik hükümleri yürürlükte kalır. 

3008 sayılı i ş Kanununa tâbi bulunan iş yerleri, fikir işçilerinin tâbi olacakları 
iş şartlarını ayrı ayrı belirten müşterek içyönetmelik yapabilirler. Çalışma Bakan
lığı, on kişiden daha az sayıda fikir işçisi çalıştıran ve bu kanuna tâbi tutulan yer
lerde lüzum gördüklerine bu maddenin iç yönetmeliğe ilişkin hükmün tamamım 
veya bir kısmını uygulayabilir. 
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ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun kapsamına giren fikir işçileri hak

kında 3008 sayılı İş Kanununun (III) ncü, (V) nci ve (VI) ncı bölümleri hükümle
riyle aynı kanunun (1, 25, 36, 40, 42, 46 ve 53) ncü maddeleri kıyas voliyle uygu* 
lanır. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — A) Günde en az on fikir işçisi çalıştırmayı gerek
tiren; 

B) Bu kanunun tarifine uyan fikir işçileriyle 3008 sayılı İş Kanununun kapsa
mına giren işçiler sayısı toplamı on ve daha fazla olan; 

C) Bu kanunla 3008 sayılı İş Kanununun tarifine giren fikir işçilerinin ve iş
çilerin sayısı ondan az olduğu halde mahiyeti itibariyle yolunda işliyebilmesi için 
günde en az on işçi ve fikir işçisi çalıştırmayı gerektiren iş yerleriyle Bakanlar 
Kurulu karariyle 3008 sayılı iş Kanunu veya bu kanun kapsamına alman iş yer
leriyle, buralarda çalışanlar ve bunların iş verenleri hakkında da 3008 sayılı iş 
Kanununun VII nci bölümü hükmü ile 4772 sayılı iş Kazaları ve Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları, 5417 sayılı îlıtiyarhk Sigortası ve 5502 sayılı Hastalık 
ve Analık Sigortası kanunlarının hak ve ödevleri cari olur. 

5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendiril en
lere bu madde hükmü uygulanmaz. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerinin çeşitli meslek ve iş kol
larının özellikleri bakımından ne gibi değişik şartlar ve usuller altında uygulana
cağı hakkında özel kaideleri gösteren tüzükler çıkarılabilir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun kapsamına giren fikir işçilerinin 
ve iş verenlerin kurabilecekleri Sendikalar ve Sendika Birlikleri hakkında 5018 sa
yılı Kanun hükümleri kıyas voliyle uygulanır. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun 51 ve 52 nci maddeleriyle kendile
rine atıf yapılmış bulunan 3008 sayılı iş Kanununun (İÜ), (V) ve (VI) ncı bö
lümleriyle aynı kanunun (25, 36, 40, 42, 46 ve 53) ncü maddeleri hükümlerinin iş 
veren veya iş veren vekilleri tarafından gerek fikir işçileri hakkında gerekse ken
dilerine düşen Ödevler bakımından fikir işçileri tarafından ihlâli halinde aynı ka
nunun bu bölüm ve maddelere ait bulunan ceza hükümleri uygulanır. 

ELLİ ALTINCI MADDE — 1. Ceza hükümleri, bu Kanunun 7, 8, 16, 33, 
42 ve 44 ncü maddelerine aykırı hareket eden iş veren veya iş veren vekiline 25 
liradan; 

2. Bu kanunun 22, 30, 32, 39, 41, 46, 47 ve 50 nci maddelerine aykırı hareket 
eden iş veren veya iş veren vekiline 50 liradan; 

3. Fazla saatlerle çalışma mevzuunda bu kanunun 48 nci maddesi delaletiyle 
uygulanacak olan 3008 sayılı iş Kanununun 37 nci maddesiyle bu maddeye daya
nılarak çıkarılmış bulunan (Fazla Saatlerle Çalışma Tüzüğü hükümlerine aykırı 
hareket eden iş verene veya iş veren vekiline 50 liradan; 

4. Bu kanunun 26 ve 27 nci maddelerine uymıyan hareketlerde bulunan iş ve
ren veya vekiline ise 125 liradan; 

Aşağı olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yü

rürlüğe girer. 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
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S. Sayısı: 186 
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanu

na ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/641) 

T.C. 
Başbakanlık - 16 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü . ' ' : " • ' " ' , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1462,6/4420 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanuna ek olarak Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15.XII.1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• '• - •";' v • Ş> Günaltay 

• * r * - - - - - - — ' GEREKÇE 

Eski Erzincan'da zelzeleden meskenleri yıkılmış olanlara 3908 sayılı Kanun mucibince belediye 
tarafından kamulaştırı"!arak tevzi edilen arsalar üzerine 5243 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da-. 
yanarak Bayındırlık Bakanlığınca başlanan 670 evden 600 adedinin inşası bitmiş bulunduğundan 
bunların kanunun üçüncü maddesi gereğince Hazinece sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına temliki ve Bankaca da ilgililere bor Sandırılmak suretiyle satışı gerekmektedir. 

Binalar arsa sahiplerinden alman taahhütnameler üzerine inşa edilmiş ise de mebni bulunduk
ları arsaların mühim bir kısmı mütaaddit verese adına tapuya tescil edilmiş ve evlerin inşasına 
başlandığı sırada bâzı vârislerin Erzincan'da bulunmamasından yalnız bir vâristen alman taah
hütname üzerine bina yapılmıştır. Diğer taraftan bir kısım arsaların belediye adına kayıtlı olup 
henüz tevzi edilmediği gibi bir kısmının kamulaştırma muamelesi de henüz tekemmül etmemiştir. 
Nihayet, arsası bir şahsa ait bulunan evler de mevcuttur. Yapılan tetkikata nazaran inşa olu
nan evlerden 217 adedine ait arsaların bir şahsa ait olduğu ve 147 eve ait arsaların kamulaştırma 
muamelesinin henüz tekemmül etmediği 306 ev arsasının da mütaaddit vârisi olduğu anlaşılmış
tı?. 

Her üç halde olup inşası tamamlanan evlerin 5243 sayılı Kanunun üçüncü maddesi hükmüne 
tevfikan Emlâk Kredi Bankasına temliki için bu evlere ait arsaların da Hazine uhdesinde kayıt
lı bulunması gerekmekte olup durum da böyle olmadığından temlik işinin yapılmasını teminen ili
şik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesinin (A) bendi belediyelerce 3908 sayılı Kanun gereğince istimlâk 
edilerek kendi adına tescil ve henüz müstahaklarma tevzi edilmemiş olan bina arsaların; (B) ben
di ise kamulaştırma işlemi henüz tekemmül etmemiş olan arsaların binaları ile birlikte Hazine ve 
Banka temlikine ait hükmü, (C) bendi arsa1 arı bir şahıs elinde bulunan evler hakkında olup ta
pu kayıtlarının Hazine lehine konacak ipotekle Hazine alacağının Bankaya devrine ait hükmü 
(Ç) bendi ise mütaaddit varisli arsalar üzerine bina edilen evlerin temlik ve borçlanma işlerine 
ait hükmü ihtiva etmektedir. 

Tasarının ikinci maddesi zamana mütevakkıf bulunan temlik ve borçlanma muamelelerinin 
intacına kadar geçecek süre içinde evlerin mesken buhranını önlemek maksadiyle bir an evvel 
ilgililerin yerleştirilmesi için kiraya verilmek suretiyle idaresine, tahliyesine ait bulunmaktadır, 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/641 
Karar No. 8 

10 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkın
daki 5243 sayılı Kanuna ek olarak Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
15 . XII . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve Yüksek Başkanlıkça 
19 . XII . 1949 tarihinde Komisyonumuza havale 
buyrulan Kanun tasarısı Komisyonumuzun 
21 ..XII . 1949 ve 22 . XII . 1949 toplantılarında 
Maliye ve Bayındırlık Bakanlarının yetkili mü
messilleri huzuriyle okunup incelendi. 

Erzincan 'da 5243 sayılı Kanuna göre yapılan 
ve yapılacak olan evlerin müsta haklarına temlik 
muamelelerinin yapılabilmesi tatbikatta bu ka
nuna bâzı hükümlerin eklenmesini icabettirece-
ğine Komisyonumuzca da kanaat getirilerek tasa
rının heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve madde
lerin tetkikma geçilmiştir. 

Kanun maddelerinin bir kısmı aynen bir kıs
mı da aynı maksadın daha vazıh bir şekilde ifa
desi maksadiyle yeniden yazılmak suretiyle kabul 
edilmiş ve yine tatbikatı kolaylaştırıcı bâzı hü
kümler eklenmiştir. 

Evlerin en büyük tipinin yedi ilâ sekiz bin 
liraya mal olabileceğinin tahmin edildiği 5243 sa
yılı Kanunun konuşulması esnasında ifade edil
diği halde bunların tütün takası mukabilinde ha
riçten mubayaa ve celbedilmiş olması ve diğer 
teknik sebeplerden dolayı bu binaların en büyük 
tipinin takriben 11 bin küsur lira raddesinde bir 
bedele mal olduğu anlaşılmaktadır. Konuşma es
nasında Komisyonumuzda hazır bulunan Erzin
can Milletvekilleri bu evlere tesahup edecek olan 
Erzincan halkının takat ve malî kudretlerine göre 
bu bedelleri yirmi yıl ve taksitte ödemede müş-
kilâta mâruz kalacakları ve bu yüzden evlerin 
mühim, bir kısmının taksitlerinin ödenememesi 
sebebiyle bankaca tekrar müzayede ile satılma
sı gibi mal sahipleri kadar Hazine için dahi za
rarlı olacak neticeler doğuracağı ve bu sebeple 
ya taksitlerin uzatılması veya maliyet bedelinin 

bir kısmının tenzili gibi bir tedbirin şimdiden 
bu kanunda derpiş edilmesi temenni edilmiştir. 

Bu temenni Komisyonumuzca da muvafık ve 
tetkika şayan görülmekle beraber tasarının 
münhasıran temlik muamelesini kolaylaştırmak 
mak'sadiyle sevkedildiği ve bu işin daha çok. 
Bütçe Komisyonunu alâkadar edebileceği mütalâ-
asiyle bu hususun raporumuzda derciyle iktifa 
olunmuştur. 

Halen 670 olan ve 70 adedi de inşa halinde 
bulunan bu evlerin süratle sahiplerindirilmesi 
ve bu suretle Erzincan'daki mesken buhranının 
kısmen izale edilmesi mültezim bulunduğuna 
ve bu muameleler bu kanunun neşriyle kabil 
olabileceğine binaen tasarının yeğlik ve ivedi
likle konuşulmasını Komisyonumuz teklife ka
rar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Bayındırlık Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Trabzon " tsparta Konya 
Hım l)ay K. Ay dar R. Er el 

Aydın Burdur 
M. Aydın A. Ali Çınar 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Elâzığ Eskişehir Ankara 

M. Arpacı K. Zeytinoğlu R. Börekçi 
Kars Kocaeli 

M, Bahadır A. F. Ahasıyanık 
Kütahya Niğde 

Halil Benli H. Mengi 
İmzada bulunamadı 

Niğde Samsun 
İbrahim R. Soy er Y. Kalgay 

Sinob Sivas 
L. Aksoy / / . Işık 

1 mzada bulunamadı 
Tunceli 
M. Tav 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/641 
Karar No. 63 

15. II. 1950 

Yükse*k Başkanlığa 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkın
daki 5243 sayılı Kanuna ek olarak Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 16 . XII . 
1949 tarihli ve 6/4420 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun tasarısı Bayındırlık Ko
misyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza ve
rilmekle Maliye Bakanı ismail Rüştü Aksal ve 
Bayındırlık Bakanlığının Yapı ve İmar işleri 
Dairesi Reisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

5243 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak Bayındırlık Bakanlığınca Erzincan'da in
şasına başlanılan 670 evden 600 ünün inşası 
bitmiştir. Kanunun üçüncü maddesi gereğince 
bunların Hazine tarafından sermayesine mahsu
ben Türkiye Emlâk Kredi Bankasına temliki ve 
Bankaca da borçlandırılmak suretiyle, bedelleri 
faizsiz olarak (20) yılda ve (20) eşit taksitte 
tahsil edilmek üzere, eski Erzincan Belediye 
hudutları içinde; kendileri veya murisleri adına 
tapuda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara 
satılması gerekmektedir. "Ancak, arsalar Ha
zineye ait olmadığından temlik işinde güçlük 
çıkmış ve bu güçlüğün izalesiyle yapılmış evle
rin Emlâk Kredi Bankasına temliki kabil bir 
hale getirilmelerini ve evlerin biran evvel hak 
sahiplerine verilmelerini temin çin bu tasarının 
hazırlandığı yapılan incelemelerden ve açıkla
malardan anlaşılmış olup tasarı esas itibariyle 
Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Görüşmelerde Bayındırlık Komisyonunun 
metni esas tutulmuştur. 

Tasarının başlığında Komisyonca kabul edi
len metne göre bir düzeltme yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesinde vuzuhu temin 
maksadiyle bâzı kelime değişiklikleri yapılmış 
2, 3, 4 ve 5 nci maddeler ayniyle kabul edil
miştir. 

6 ve 7 nci maddeler vuzuhu temin için Gör
des Kasabasında Yaptırılacak Evler hakkındaki 
5511 sayılı Kanuna mütenazır olarak yeniden 
yazılmıştır. 

Tasarıya Komisyonumuzca 8 nci madde ola
rak yeni Mr madde eklenmiştir. Bu madde, 
5243 sayılı Kanunun 4 neü maddesini değiştir
mekte olup esas maddede bu evlerin bedelleri
nin (20) yılda ve (20) eşit taksitte ödenmesi 
hükmünün (30) yılda (30) eşit taksite ve ilk tak
sit tarihinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasını he
def tutmaktadır. Erzincan Şehrinin uğramış 
olduğu büyük felâket yurdun diğer yerlerinde 
olanlarla kıyas edilemiyecek derecede tahripkâr 
olduğu ve binaenaleyh teklifin Erzincanlıların 
ödeme takati ile ahenkli bulunduğu göz önünde 
tutularak Komisyonumuzca, madde, Maliye Ba
kanının da muvafakatiyle kabul olunmuştur. 

8 ve 9 ncu maddeler 9 ve 10 ncu maddeler 
olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu' suretle hazırlanan tasarı Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Diyarbakır Kastamonu Ankara 
/ . H. Tigrel M, Akalın 

Amasya Ankara Aydın 
A. K. Yiğitoğlu C. Gölet E. Alpman 

Bolu Diyarbakır Diyarbakır 
C. 8. Siren G. Ekin Ş.Uluğ 
Erzincan İsparta izmir 

N. Pekcan K. Turan A. İnan 
Kastamonu Kırklareli' Kırşehir 
T. Coşkan K. Doğan S. Torgut 

Malatya Niğde Ordu 
M. S. Eti R, Gürsoy H. Yalmck 

Samsun jj^yhan Urfa 
M. A, Yörüker A, R: Yüregir E. Tekeli 
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4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5243 sayılı Kanıma ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yapılan evlerin: 

A) Belediyece 3908 sayılı Kanun uyarınca 
kamulaştırılarak kendi namına tescil edilmiş ve 
henüz müstahaklarma dağıtılmamış olan arsaları 
belediyece Hazineye ve Hazinece de binalariyle 
birlikte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir 
ve temlik olunur. 

B) Belediyece yine mezkûr kanun gereğince 
kamulaştırılmasına başlanıp da kamulaştırma mu
ameleleri henüz tamamlanmamış olan arsaları 
kamulaştırma işlemleri tekemmül ettirildikçe be
lediyece Hazineye ve Hazinece de binalariyle bir
likte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir ve 
temlik olunur. 

C) Arsaları sahipli olup da sahipleri tara
fından bu arsalara Hazinece ev yaptırılmasına 
taahhütname ile. muvafakat edilmiş olan evlerin 
tapu kayıtlarına Hazine lehine ipotek konulur 
ve Hazine alacağı bankaya devir ve temlik ve bu 
alacak 5243 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
faizsiz olarak 20 yılda ve yirmi eşit taksitle tah
sil olunur. 

Ç) Arsalarının maliki mütaaddit olup da 
bunların umumundan inşaat için muvafakati 
mutazammm taahhütname alınmamış ise bina
ları maliyet bedeli üzerinden almaları hissedar
lara teklif olunur. Binayı almakta ittifak ettik
leri takdirde (B) fıkrası gereğince muamelesi 
yapılır. 

Hissedarların tamamı talip olmayıp bâzıları 
talip ise arsanın tapu kaydı talip olanlar namı
na tashih olunarak aynı muamele talip olanlar 
hakkında da yapılır. 

Binaya talip olan ve olmıyan hissedarlar ara
sındaki arsa bedelinden diğacak alacak mesele
leri hususi hukuk kaidelerine tâbidir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİ-
RİŞÎ 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki 
5243 sayılı Kanuna ek Kamın tasarm 

MADDE 1. — 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yapılan evlerin 3908 sayılı Kanun 
uyarınca kamulaştırılarak belediye namına tes
cil edilmiş ve henüz müstehaklarma dağıtılma
mış olan arsaları belediysce parasız olarak Ha
zineye ve Hazinece de 5243 sayılı Kanun gereğin
ce müstehaklarma satılmak üzere binaları ile bir
likte Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir vf» 
temlik olunur. 

Kamulaştırma muameleleri henüz tamamlan
mamış olan arsaların kamulaştırma işlemleri 
tekemmül ettirilir, ve bunlar hakkında da ya
kardaki hükümler' tatbik olunur. 

MADDE 2. — Arsaları sahipli olup da sa
hipleri tarafından bu arsalara Hazinece ev yap
tırılmasına taahhütname ile muvafakat elilmiş 
olan evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine ma
liyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konulur 
ve Hazine alacağı bankaya devir ve temlik ve bu 
alacak 5243 sayılı Kanun hükümleri deiresinde 
takip ve tahsil olunur. 

MADDE 3. — Maliki mütaaddit ve mülkiye
ti şuyulu olan arsaların tapu kaydı hissedarlar
dan inşaata muvafakati mutazammm taahhüt
name vermiş olanlar adına tashih ve haklarında 
ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Taahhütname vermemiş olan hissedarların ar
sa bedelinden doğacak alacakları, arsanın, bu ka
nunun yayınlandığı tarihteki mahallî rayice gö
re beleliyece takdir edilecek kıymetleri üzerin
den, binayı alanlaıca verilir. Bu hissedarlar 
haklarını alıncaya kadar hisseleri nispetinde 
arsa üzerinde ikinci derecede kanuni teminat 
hakkına maliktirler. 

MADDE 4. — Erzincan Şehri İmar Plânının 
tatbiki dolayısiyle namlarına müseccel arsaları
nın değişmesi gerekenlerin tapudaki arsa ka
yıtları yeni vaziyete göre tashih ve arsaları ta-

( S. Sayısı : 186 ) 



6 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkınka-
ki 5243 sayılı Kananda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu Kanuna bâzı hükümler eklen

mesine dair Kamın tasarısı 

MADDDE 1. — 5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yapılan evlerin 3908 sayılı Kanun 
uyarınca kamulaştırılarak belediye namına tes
cil edilmiş ve henüz müstahaklanna dağıtılmamış 
olan arsaların belediyece parasız olarak Hazine
ye ve Hazinece de 5243 sayılı Kanun gereğince 
müstehiklerine satılmak üzere binalariyle birlik
te Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir ve 
temlik olunur. 

Kamulaştırma muameleleri henüz tamamlan
mamış olan arsaların kamulaştırma işlemleri be
lediyece tekemmül ettirilir ve bunlar hakkında 
da ynkardaki hükümler tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bayındırlık Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE* 3. — Bayındırlık Komisyonunun 
üçüncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık Komisyonunun 
dördüncü maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 186). 



Hti. 

MADDE 2. — Temlik ve bankaya devir mu
ameleleri intaç edilinceye kadar evler kiraya ve
rilir. Kiraya talip olanlar arasında arsa sahip-
ve hissedarları tercih olunur. Talip olan hisse
darlar mütaaddit ise aralarında kur 'a çekilir. 

Yıllık kira bedelleri emsali evlerin borçlan
malarına esas olan kıymetin yirmide birinden 
aşağı olamaz. Devir ve temlik muamelesi tekem
mül eden evler yeni maliklerine teslim edilmek 
lâzımgeldikçe tahliyeleri valiliğin yazılı emriyle 
yapılır. 

MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı devir, tem
lik ve ipotek muamelelerinden tapu harcı ve 
damga resmi alınmaz. 

6a. K. 

mamen ortadan kalkanlara da imar sahası dâ
hilinde belediyece bir arsa tahsis edilir ve ta
pudaki kayıtları ona göre düzeltilir. 

Bu işlemleri Erzincan Belediyesi takip ve in-
façla mükelleftir. 

MADDE 5. — Evlerin, taahhüdname veren
lere devir ve temliki tamamlanıncaya kadar 
Hazine elinde bulunan evler Hazinece ve ban
kaya devredilmiş olan evler bankaca her evin 
taahhütname sahipleri tercih edilmek şartiyle 
kiraya Yerilir. Taahhütname sahipleri mütaad-
dit ise aralarında kur 'a çekilir. Senelik kira be
delleri mahallî rayice göre vilâyet idare heye
tince tâyin olunur. Ancak tahsil olunan kira 
bedelleri takarrür edecek borç taksitlerine mah
sup edilir. 

Devir ve temlik muameleleri tekemmül eden 
evler yeni maliklerine teslim edilmek lâzımgel
dikçe tahliyeleri valiliğin ya-zılı emriyle icra kı
lınır. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılan ve 
yapılacak evlerin 5228 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki vergi muafiyetinden istifade ede
bilmeleri için mezkûr madde mucibince beyan
name vermeleri şarttır. Ancak beyannameleri 
vaktinde verilmemiş olan evlerin beyanname 
verme müddeti evlerin müstehliklerine teslimi 
tarihinden itibaren üç ay uzatılır ve bu beyan
nameler hak sahipleri namına Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasınca verilir. 

MADDE 7. — Bu kanunda yazılı devir, tem
lik ve ipotek muameleleri, her türlü harç ve re
simden muaftır. 

(S . . Sayın;. 186) 



B. Ki 

MADDE 5. — Bayındırlık Komisyonunun 
beşinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılan ve ya
pılacak olan evlerin 5228 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki vergi muafiyetinden istifade ede
bilmeleri için mezkûr madde mucibince beyan
name verilmesi şarttır. 

Ancak vaktinde verilmemiş olan beyannameler, 
evlerin hak sahiplerine teslimi tarihinden itiba
ren üç ay zarfında Türkiye Emlâk-ve Kredi 
Bankasınca verilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna: göre yapılacak te-
ferru ve tescil muameleleri her türlü harç ve re
simden muaftır. 

MADDE 8. — 5243 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu evler adı geçen Bankaca ikinci madde ge
reğince taayyün eden esaslar dahilinde taliple
rine faizsiz olarak (30) yılda (30) eşit taksitle 
tahsil edilmek üzere satılır. 

ilk taksit vâdesi satış tarihinden üç yıl son
radır. Her hangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde geri kalan borcun tamamı mu-
acceliyet kesbeder ve yılda % 5 faize tâbi olup 
Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı ken
di kanunundaki usullere göre takip ve tahsil 
olunur. 
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HADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Hti. 

Bıı Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu Kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
Ş. Gütialtay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 

Di|işleri Bakanı 
-N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişûrgû 

JVIaliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarjm Bakam 

. Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

MADDE |8. -
yürürlüğe gi{"er. 

Ba. K. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 0. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar kuruliı yürütür. 
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B. K. 

MADDE 9. — Bayındırlık Komisyonunun 8 
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDDE 10. — Bayındırlık Komisyonunun 
9 ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

- - * > 
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B. K. 

MADDE 9. — Bayındırlık Komisyonunun 8 
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDDE 10. — Bayındırlık Komisyonunun 
9 ncu maddesi ayniyle kabnl edilmiştir. 

• « • i — 

( S. Sayısı: İ86) 





B. K. 

MADDE 9. — Bayındırlık Komisyonunun 8 
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDDE 10. — Bayındırlık Komisyonunun 
9 ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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S.Sayısı: 194 
İstanbul'da yayınlanan Rumca Hronos Gazetesi sahibi, müdürü ve 
yazı işlerini fiilen idare eden Îstavro Zervopulos'un, hükümlü ol

duğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/116) 

Adalet Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 18 . II . 1930 

Esas No. 12465 
Karar No. 43 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul'da intişar eden Hronos Oazetesi sa
hibi ve müdürü ve yazıişlerini fiilen idare ederi 
îstavros - Zervopulos Yüksek Meclise sunduğu 
23 . VIII . 1949 tarihli dilekçe ile, Haldias Met
ropoliti Kirilos'u hakaretten dolayı istanbul 
Altıncı Asliye Ceza Mahkemesince hükmedilen 
7 ay hapis ve 230 lira para cezasının affa maz-
har edilmesini 'istirham eylemektedir. 

Dilekçe Komisyonu, 9 . II . 1950 tarihli ka-
rariyle şahsi şikâyete bağlı olan suçun, kesinle
şinceye kadar davacının dâvasından vazgeçebile
ceğini ve bu suretle kamu dâvasının da düşece
ğini ve binaenaleyh davacı Kirilos'un da hük
mün katileşmesinden evvel feragat dilekçesi ver
diğini, nazara alarak hükümlünün affa mazhar 
edilmesinin uygun olacağına oy birliğiyle karar 
vererek keyfiyeti İçtüzük gereğince komisyonu
muza bildirmiştir. 

Komisyonumuzca dosyanm tetkikından ve 
Adalet Bakanlığının bu hususa mütedair yazı
sının okunmasından sonra; 

îstavro - Zervopulos'un Bum Patrikhane
sinde Sen Sinut Meclisi üyesi Gümüşane (Hal
dias) Metropoliti Kirilos'u neşir voliyle tahkir 
etmekten dolayı, İstanbul Altıncı Asliye Ceza 
Mahkemesinin esas 949/33 karar sayılı ve 4 . III. 
1949 tarihli karariyle 7 ay hapis ve 230 lira para 
cezasına mahkûm edildiği ve bu kararın da Yar
gıtay 4 ncü Ceza Dairesince 2 . IV . 1949 tari
hinde tasdik edildiği, ve davacı Kirilos'un da 
15 . IV . 1949 da dâvasından feragat ettiği an
cak bu feragatin hükmün kesinleşmesinden sonra 
yargı mercilerinin eline geçtiği ve bu suretle 

Ceza Kânununun 489 ncu maddesi hükmüne gö
re bir netice tevlit etmediği anla§ünııştır. 

Yapılan görüşmelerden sonra; Türk Ceza Ka
nununun 489 ncu maddesinde takibi şahsi «şikâ
yete bağlı olan suçlarda davacının hüküm kati-
leşinceye kadar dâvasından feragat edebileceği 
hükmünün mevcut olduğu, ancak bu hâdisede 
feragatin; hükmün katileşmesinden çok az bir za
man sonra ele geçtiği, feragat için şart olan tar
ziyenin de gazete ile yayınlandığı, ortada âmme 
hukuk ve menfaatlerini haleldar eden bir durum 
mevcut olmadığına göre dilekçe sahibi îstavro 
Zervopulos'un affa mazhar edilmesinin Yüksek 
Kamutayın şefkat ve atifetine arzedilmesi oy 
birliğiyle karar altına almmıştır. 

Bu hususta tanzim edilen kanun tasarısı ek
lidir. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. Bu Rapor Sözcüsü 
Konya îstanbul 

H. Karagülle A. ödül 
Kâtip 

Erzurum Ankara 
Ş. îbrahimhakkîoğlu Emin H. Ergun 

Balıkesir Bursa Bursa 
O. N. Burcu . Atıf Akgüç A. Konuk 

Denizli Elâzığ İsparta 
N. Küçüka F. Karakaya R. Güllü 

îzmir Kastamonu Manisa 
Ekrem Oran Dr. F. Ecevit F. Uslu 

Mardin Rize 
M. Kâmil Boran Dr. Saim Ali Düemre 



ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 
İstanbul'da intişar eden Rumca Hronoz Gazetesi 
sahip, müdürü ve yazı işlerini fiilen idare eden 
Istavro Zervopulos'un hükümlü olduğu cezanın 

affı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Nikolaoğlu 1314/1312 doğum
lu Istavro Zervopulos'un, Rumca Hronos Gazete
sinde yayınladığı bir yazı ile Rum Patrikanesin-
de Sensinot Meclisi üyesi Gümüşane Haldias Met-
ropolidi Kirilos Aksiyotis'e hakaretten dolayı, 
İstanbul Altıncı Asliye Ceza Yargıçlığının 
4 . I I I ; 1949 tarih ve 1949 /33 sayüı karariyle 

hükümlü olduğu 7 ay hapis ve 233 lira 30 kuruş 
ağır para cezasi bütün hukuki neticeleriyle bera
ber aff edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 
rütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

i j ^ - " ( S. Sayın : 194) 



S. Sayısı: 199 
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve 
Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesine dair olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl

ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1 /708) 

" T. C. 
Başbakanlık 14 .II. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1524, 6-556 '' ', J/' "'*'''"*';';""t' ;î''' ; ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşma
ya yanaşraıyan devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 'olan 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 25 .1 . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve bunla
rın şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik yapmak ve anlaşmaya yanaşmıyan 
Devletler muvaredatına karşı gerekli tedbirleri alabilmek hususlarında Hükümete yetki veren 4582 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı olup en son 5217 sayılı Kanunla iki yıl uzatılmış bulunan yü
rürlük süresi 13 Haziran 1950 tarihinde sona erecektir. 

Harb sonu devresinde bâzı memleketlerle pek ziyade daralmış veya büsbütün kesilmiş olan ticari 
münasebetlerimizi, ahdi çerçeveler dâhilinde, tekrar ve süratle düzenlemek maksadiyle muhtelif memle
ketlerle temasa geçilmiş ve birçokları ile günün şartlarına uygun anlaşma ve sözleşmeler yapılmış 
bulunmaktadır. Ancak halen içinde bulunduğumuz milletlerarası durum müstekar bir manzara ar-
zetmekten uzaktır. Memleketimizin de dâhil bulunduğu Avrupa Ekonomik sistemi ise henüz son ve 
belirli şeklini almamış bulunmaktadır. 

Bunun için iktisadi menfaatlerimizi korumak ve ticaret politikamızı iktisadi menfaatlerimizin 
icaplarına uygun bir şekilde ve vakit geçirmeden zamanında tanzim ve idame edebilmek için yukarda 
mâruz kanunla Hükümete verilmiş olan yetkiden istifade olunmasında zaruret görülmektedir. 

Bu vaziyet muvacehesinde, yukarda adı geçen ve yürürlük süresi 13 Haziran 1950 tarihinde sona 
erecek olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 13 Haziran 1950 tarihinden itibaren iki yıl daha 
uzatılması Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/708 
Karar No. 51 

22 .11. 1960 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 14 . II . 1950 tarih ve 71/1524 - 6/556 sayılı 
yazılariyle Yüksek Meclise sunulan ve Komis
yonumuza havale buyurulan «Yabancı memle
ketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve 
modüs vivendiler akdine ve bunların şümu
lüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde 
değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatma karşı tedbirler 
alınmasına yetki verilmesine dair olan 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 
hakkında Kanun tasarısı» Komisyonumuzda ko
nuşuldu. 

Hükümet gerekçesindeki izahat adı geçen sa
lâhiyet kanun süresinin uzatılmasını icabettir-
diği kanaatine varan Komisyonumuz tasarının 
aynen kabulüne karar vererek Kamutaya arze-

dilmek üzere Yüksek 
Ticaret Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde 

H. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

Kars 
F. Aktaş 
Kırklareli 
Ş. ödül 

Niğde 
V. Sarıda! 

Trabzon 
A. Sanalioğlu M. 

Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Aydın 
Dr. S. Akm 

Kare 
A. Sürmen 

Muş 
H. Dayı 

Tokad 
R. Önder 

İmzada bulunamadı 
Trabzon Van 
Y<mmbıy%k M. Koçak 

( S. Sayısı : 199 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı tedbir
ler alınmasına yetki verilmesine dair olan 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatlması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs viven-
diler akdine ve bunların şümulüne giren madde
lerin Gümrük resimlerinde değişiklikler yapıl
masına ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler mu-
varedatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı olup 5217 sayılı Kanun ile iki 
yıl uzatılmış bulunan süre yeniden iki yıl uza
tılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 13 Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Oünaltay Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 

Devlet Bakanı 
V. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Vedat Dicleli Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge Cavid Oral 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

( S. Sayısı : 199 ) 





S. Sayısı: 203 
Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi kanunu tasarısı ve Millî Sa

vunma, Ekonomi ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /609) 

T.C. ' 
Başbakanlık 15 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1090, 6-4412 : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İşletmeler Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . XII . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kanunu tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu gerekçesi 

Bugünkü harblerin, nicelik ve nitelik bakımından tam bir silâh ve malzeme üstünlüğüne dayan
makta olduğu bu üstünlüğün temini ise imal ve ikmaldeki çabukluk, kolaylık ve çoklukla müm
kün olabileceği malumdur. 

Bundan başka harb silâh ve vasıtalarmdaki devamlı yenilikler ve değişiklikler göz önüne alı
nacak olursa harb sanayiinin diğer sanayiden çok ayrı bir özelliği bulunduğu ve bu sanayiin geliş
mesi işinin önemle ele alınması icap eden bir konu olduğu kolayca anlaşılır. 

Kara, deniz, hava kuvvetlerimize ait silâh, mühimmat, araç ve gereçleri imal ve tamir işleri 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve fabrika, sabit tamirhane olarak otuza baliğ bulunan askerî 
(kara, deniz, hava) fabrikalarca yapılmaktadır. 

Bugünkü tesisat durumları ve on beş bini bulan personel kadrolariyle imal ve tamir kabiliyet
leri ortalama olarak yılda 125 milyon lirayı bulan bu teşkilât, ordunun bütün ihtiyaçlarına ce
vap verememekte olduğundan harb sanayiimizin her bakımdan gelişmesini, şimdikinden üstün ve 
bünyesine uygun bir idare altında modern ordu isteklerini karşılıyacak kabiliyete ulaştırılmasını 
sağlamak zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Askerî Fabrikalarda bugün uygulanan idare sistemi, bu konuda varılması istenilen amaçlara 
ulaşma yolunda, hattâ bugünün ihtiyaçlarına cevap verme yolunda, birtakım güçlükler ihdas et
mekte ve özel bir endüstrinin gerektireceği sınai ve iktisadi bünye ile kabili telif bir durumda bu
lunmamaktadır. 

Bilindiği üzere Askerî Fabrikalar, genel muvazene içinde her sene verilen belirli bir bütçe ile 
idare edilmekte olup gerek bu durum ve gerek fabrikaların tâbi tutulduğu kanunlar ve nizamlar ve 
bilhassa Genel Muhasebe ve Alım Satım kanunları vo bunlardan da ayrı olarak orduya ait Yaş Had- ' 
di Kanunu, Beden Kabiliyeti Yönetmeliği gibi askerî usuller ve nizamlar, sınai bir teşekkülün ih-
tiyaçlariyle ve bünyeleriyle telif edilemiyeeek hüküm ve kaideleri ihtiva etmekte ve bunların tat
bikatta tevlit ettiği güçlükler, Askerî Fabrikaların ağır vazifesini başarabilmesi yolundaki büyük 
gayretleri de arzu edilen verimden mahrum kılacak bir hale getirmektedir. 

Her teşekkül kendi özelliğine uygun düşen esaslara • göre idare edildiği takdirde en^yüksek ba
şarıyı elde edebileceğine göre Askerî Fabrikalara da, bütün dünyada ve memleketimizde olduğu 
gibi, teknik ve ekonomik icaplara uygun bir yön vermek, bir idare sistemi uygulamak zamanı gel-
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m.ş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 

Tasarı bu düşüncelerle hazırlanmıştır. Böylelikle askerî fabrikaların en iyi verimle çalışarak 
ordu ihtiyaçlarını daha büyük ölçüde karşılaması sağlanmış olacağı gibi yeni bünyesiyle, ordu ihti
yaçlarından artarsa, memleketin diğer isteklerine cevap verecek bir duruma girmesi temin edilmiş 
ve aynı zamanda askerî fabrikalar her sene bütçeye yük olmaktan çıkarılarak, derhal olmasa bile, ya,-
km bir gelecekte bütçeye yardımcı bir teşekkül haline getirilmiş olacaktır. 

Sermayesi tamamen Devlete ait bulunan işletmelerin çalışmalarında tatbik eylemeleri gereken 
»istemlerle bunların verimli, plânlı ve rasyonel bir tarzda faaliyette bulunmaları için ittihazı lüzumlu 
görülen tedbirlerin alınması, Devlet sınai istihsal işletmelerinin aralarında zaruri olan iş birliğini 
ve çalışma ahengini sağlıyacak usul ve tertiplerin tesbiti ve bunların tatbikatının devamlı olarak ta
kibi işlerinin bir mercide toplanmasındaki lüzum ve zaruret aşikârdır. 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile diğer Devlet sınai istihsal işletmeleri arasında 
bulunan bir kısım tesisler ise istihsal faaliyetleri bakımından birbirini tamamlayıcı karakteri haiz 
ve işletme tarz ve usulleri bakımından da, yakın bir müşabehet arzeylemekte olduğundan yukarda kı
saca işaret edilen sebeplere dayanılarak Kurum işletmeler Bakanlığına bağlanmıştır. 

Kurumun, yeni yapısı ile de, çalışmalarının esasını Millî Savunma ihtiyaçlarının karşılanması 
ve Millî Savunma emrindeki askerî tamirhanelerin yapamayacağı orduya ait seri hanlinde büyük, kü
çük tamir işlerinin yapılması teşkil edeceğinden, sevk ve murakabe mesuliyeti İşletmeler Bakanlığına 
verilmiş olmakla beraber, tasarıda Millî Savunma Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığı ve Kurum ara 
smda yakın ve devamlı bir iş birliğinin tesisi ve idamesini gerektiren hükümlere de yer verilmiştir. 

Tasarıya, Kurumun ordu ve Tekel ihtiyaçlarından boş kalan kısımlariyle memleketin diğer ihti
yaçlarını karşılamasını sağlıyacak ve dolayısiyle Kurum tesislerinin istihsal ve hizmet kapasitelerin
den istfade derecelerini artıracak hükümler konulmuş ve Millî Savunma Bakanlığı emrindeki Askerî 
fabrikalar camiasının istihsal ünitelerine ait kısmı şimdiden Kuruma verilerek bugünkünden daha 
verimli çalışacak bir varlığın meydana gelmesi sağlanmıştır. 

Tasarının genel hükümlerine ait ve dört maddeden ibaret birinci bölümünde, 3460 sayılı Kanuna 
tâbi bir teşekkülün kurulduğu belirtildikten sonra yapacağı işler, Millî Savunma Bakanlığına ait, 
siparişler, harb ihtiyatı stokları tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bölümde, Millî Savunma Bakanlığının Kuruma vereceği siparişlerin tesbit şekli, Kurumun 
askerî imalâtı yapacak bir durumda bulunması gm* önünde bulundurulmuş ve Millî Savunma Bakan
lığının Kuruma vereceği işlerde ve bedel ödemelerinde kolaylık ve çabukluğu temin edici hükümler 
düşünülmüştür. 

Filhakika, kurumun faaliyetlerini kuruluş gayesine uygun bir şekilde yürütebilmesi, bir taraftan 
bu gayeye uygun istihsal ve hizmetlerde bulunmasına, diğer taraftan da, elindeki tesisleri bu gaye
ye hizmet edecek bir yeterlikte bulundurmasına bağlı bulunmaktadır. 

Millî Savunma siparişlerine ait bedellerin avans olarak ödenmesindeki zaruret, kurumun iştigal 
mevzularının mahiyet ve hususiyetinden doğmaktadır. Filhakika kurumun faaliyetlerini iktisadi 
icaplara uygun bir şekilde yürütebilmesi ve istihsal ve hizmet kapasitesinden âzami derecede isti
fade edebilmesi, bütün yıllık imalât ve hizmet programını önceden tesbit ederek ona göre, büyük bir 
kısmı uzun zaman alan ve hariçten celp olunan, ham ve yardımcı maddelerle işletme malzemesini 
vaktinde tedarik etmesine mütevakkıf bulunmaktadır. 

Kaldı ki, kurumun askerî ihtiyaçları karşılamak üzere yapacağı imalât ile hizmetlerin tek müş-
terili olması keyfiyeti de bu istikametteki çalışmalarını inkıtasız olarak yürütmesine imkân vere
cek şartlar altında ayarlamasiyle kaimdir. Bütün bu hususlar göz" önünde tutularak Millî Savunma 
siparişleri için en az % 50 avans hakkındaki hükümler tasarıya konulmuş bulunmaktadır. 

Tasarının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri malî ve idari hükümleri muhtevi olup sermaye
nin teşekkülünü, gelirin taksimini, vergi ve resim muafiyetlerini, kurumun idare uzuvlarım, ku
rumda vazife alacak personelin durumunu1 denetleme, emniyet ve muhafazaya ait işleri tesbit et
mektedir ki, bu hükümler 3460 sayılı Kanuna göre idare edilen teşekküllerin özel kanunlarında 
yer almış bırlunan hükümlerin benzerleridir. Yalnız yeni kurumun arzettiği hususiyet ve çalışma 

( S. Sayısı : 203 ) 
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sahasının vüsat ve tenevvüü göz önüne alınarak bu durumuna uygun bâzı hükümler eklenmiş bulun-
maktadiî. 

Kurumun 3460 sayılı Kanuna tâbi olacağı birinci maddede tasrih edildiğine göre işlemleri, adı 
geçen kanun hükümleri dairesinde Genel Denetleme Kurumunun kontrolüne ve yıllık çalışma neti
celeri de Genel Kurulun incelemesine tâbi tutulacaktır. Ancak savunma sanayiini ilgilendiren ça
lışmaları dolayısiyle diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinden farklı bir durumda olduğundan denet
lemenin de bu hususiyetine uygun bir şekilde yapılması yerinde ve lüzumlu görülerek 15 nci mad
deye konulan hükümlerle bu cihet sağlanmıştır. 

Tasarının dördüncü bölümü; kuruma intikal edecek fabrika ve tesislere, ilerde devrolunacak 
gayrimenkullerle kurumun kamulaştırma haklarına, 3460 sayılı kanunda Ekonomi Bakanlığınca 
kullanılması derpiş edilen yetkilerin İşletmeler Bakanlığınca kullanılmasına, kaldırılan kanunlara, 
ve tüzük yapılmasına mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 

Harb sanayiindeki özellik, bir sefer halinde fabrikada çalışacak elemanların daha barış zama
nından yetiştirilmesini zaruri kılmaktadır. Bu durumu sağlamak ve zamanında fabrikaların yetiş
miş elemanlarını çabukça bir araya toplıyabilmek için yedek subay ve harb sanayi erlerinin kurum 
emrinde staj görebilmeleri önemli görülmüş ve 19 ncu maddeye bu lüzumu sağlayıcı hükümler ko
nulmuştur. 

Yine bu bölümde emniyet ve muhafazaya ait hükümler mevcuttur. Kurumun, esas iştigal mev
zularının mahiyet ve hususiyeti göz önüne alınarak 26 ncı maddeye konulan hükümlerle faaliye
tinin emniyeti sağlanmıştır. 

İşçi ve İş Veren Sendikaları hakkındaki 5018 sayılı Kanuna göre sendikalar Hükümetin daimî 
kontrolü altında bulunduktan başka Çalışma Bakanlığının da denetimine tâbi tutulmuştur. Dev
let Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumunun esas faaliyetinin ordu ihtiyaçlarına yönetilmesi hedef 
tutulduğuna ve 5018 sayılı Kanun muvacehesinde kurum mensuplarının sendika kurumlarına mâni 
olunamıyaeağma göre muzır tesirlerden daha çok korunması gereken bu kurum mensuplarının 
kuracakları sendikaların daha esaslı ve etraflı kontrolünü temin için kuruma da denetleme ve 
sendika faaliyetlerini takip yetkisi verilmesinde fayda görülmüş ve 26 ncı maddeye buna ait de 
hüküm konulmuştur. 

Geçici hükümleri ihtiva eden beşinci bölümde; bu devrede yapılması gereken işlemler ve me
murların durumu mütalâa edilmiştir. 

Geçici 1 ve 2 nci maddelerde; kuruma intikal eden ayni ve nakdî kıymetlerle hak ve vecibele
rin muhassalasmdan doğacak ödenmiş sermayenin tesbiti zımnında hazırlanacak devir bilançosu
nun sureti tanzimi, geçici 3 : 10 ncu maddelerde, devir ve intikale ait personel işleri hakında hü
kümler bulunmaktadır. 

19 ncu maddede açıklanan düşünreJeıle, halen Askerî Fabrikalarda askerlik hizmetlerini ya
pan yedek subaylerla harb sanayi erlerinin terhislerine kadar kurumda çalışmalarım teminen ge
çici 6 ncı maddeye hükümler konulmuş bulunmaktadır. 

Yine bu'bölümde, kuruma intikal edecek fabrika ve tesislerin teknik eleman ihtiyaçlarını kar
şılamak düşüncesiyle halen askerî fabrikalar hesabına memleket içinde ve dışında okutulmakta 
olan öğrencilerin kurum emrinde çalışmaları çok önemli görüldüğünden bu öğrencilerin tahsill-
lerine ait işlemlerin ve mecburi hizmet taahhütlerinin kuruma geçeceği . işaret edilmiş, yalnız 
subay ve askerî memur öğrencilerden istiyenlerin Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında kalabilme
leri sağlanmıştır. 

Kurum kadrolarında vazife alacak subay, askerî memur ve gediklilerin geçici 4 ncü maddeye 
göre askerlikle olan ilgileri kesilerek sivil duruma gireceklerinden bunların giyeceklerinin halen 
'Devlet tarafından parasız olarak verildiği ve derhal sivil kıyafete girmelerinin kendileri için güç
lük doğuracağı göz önüne alınarak geçici 9 ncu maddenin tasarıya girmesinden fayda mütalâa 
edilmiş ve geçici 10 ncu madde ile, kurumun <yeni bünyesine uygun düşmiyen muhafız kıtala-
larmm ve diğer birliklerin Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında kalmaları sağlanmış bulunmak
tadır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/639 
Karar No, 18 

31 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İşletmeler Bakanlığınca hazırlanıp: Bakan
lar Kurulunca 12 . X I I . 1949 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve Yüksek Baş
kanlıktan komisyonumuza havale buyrulan «Çe
lik ve Kimya Endüstrisi» kanun tasarısı ve ge
rekçesi: İşletmeler Bakanı Sayın Münir Birsel 
ile Millî Savunma Bakanlığından Korgeneral 
Zeki Okan ve Askerî Fabrikalar Genel Müdürü 
Tümgeneral Ekrem Akbay Hukuk Müşaviri Ke
nan Güran ve İşletmeler, Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlıkları diğer temsilcileri huzuru ile ko
misyonumuzun 9? 11, 13, 17 ve 20 Ocak 1950 top-
latılarmda okunup incelendi. 

Osmanlı Devletinin ilk çağlarından beri or
dunun silâh, mühimmat ve diğer harb vasıtaları
nın imal, tamir ve ikmal işlerini başaran ve bir-
!kaç asırlık tarihe sahip olan ve zaman zaman is
mi değiştirilmiş ise de vazife ve hizmeti aynı 
kalan Askerî Fabrikalar; bugüne kadar olduğu 
gibi Genel Bütçeye bağlı olarak çalışmak vaziye
tinden çıkarılıp esas hizmet ve vazifetsini yine 
orduya silâh, mühimmat ve diğer harb vasıtaları
nı yapmak ve daha serbest ve verimli çalışmak 
için Devlet İktisadi Teşekküllerinin tabi bulun
duğu 3460 sayılı Kanun hükümleri, dâhilinde 
Genel Muhasebe ve Artırma ve Eksiltme Kanun
larına tabi olmayarak çalışmak imkânını vermeyi 
hedef tutan bu kanun tasarısı müzakerelerine 
Paslanmazdan evvel: İşletmeler Bakanının ta
mamlayıcı izahatı dinlendi. Bundan sonra cere
yan eden görüşmelerde; Askerî Fabrikaların; di
ğer İktisadi Teşekküller gibi 3460 sayılı Kanun 
hükümleriyle ve bu tasarıda; müessesenin husu
siyetleri dikkat nazara alınarak konulan hususî 
hükümler dâhilinde ve Genel Muhasebe Kanunu 
ile Artırma ve Eksiltme kanunları hükümlerine 
bağlı olmıyarak çalışması memnuniyet ve itti
fakla kabul edildi. 

Ancak; Askerî Fabrikaların bütçesi; imalât 
kudreti, ordu ile münasebeti; fabrikaların husu
siyetlerinin muhafazası; emniyeti ,zabtı ve rap
t ı ; askeri mahiyetin bozulmaması; harb silâh 

ve mühimmatındaki yenilikleri ordu teknisiyen 
ve tabiiyecileriyle birlikte takip etmeleri, bu 
hususta araştırmalar yapması; prototipler vücu
da getirilmesi; bunların tecrübeleri muvaffaki
yet halinde hazarda ve seferde gerek harb sa
nayii fabrikalarında ve gerekse diğer Devlet fab-
rikalariyle hususi fabrikalarda imal ettirilebil-
meleri için projeler hazırlanması ve sanat se
ferberliği hazırlıkları ve lopyekûn harb için 
harb sanayiine verilmesi düşünülen şekil ve va
ziyet gibi hususlar üzerinde bâzı arkadaşlarımız 
tarafından uzun fikir ve mütalâa beyan edilmiş
tir; Onlar da şöylece hulâsa edilebilir: 

1. Gerekçedeki Askerî Fabrikaların «Bu
günkü tesisat durumları ve on beş bini bulan 
personel kadrolariyle imal ve tamir kabiliyetleri 
ortalama olarak yılda 125 000 000 lirayı» bul
duğu hakkındaki ifade de bir fazlalık vardır. 

Fabrikaların takatleri ile geçen seneler As
kerî Fabrikalara verilen bütçe tahsisatları: 
Yukarda arzedilen fazlalığı göstermeye kâfidir. 

2. Harb Sanayii Fabrikaları; İktisadi Te
şekküller meyanma ithal edilince: «Ordu 
ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanması sağlan
mış olacağı gibi yeni bünyesi ile ordu ihtiyaç
larından artarsa; memleketin diğer isteklerine 
cevap verecek bir duruma girmesi temin edil
miş ve aynı zamanda Askerî Fabrikalar her sene 
bütçeye bir yük olmaktan çıkarılarak derhal 
olmasa bile yakın bir gelecekte bütçeye yar
dımcı bir teşekkül haline getirilmiş olacaktır». 
Mütalâası da bir hakikati ifade etmekten uzak
tır. 

Askerî Fabrikalar imalâtının yüzde doksan 
dokuzu orduya aittir. Başlıca ve hattâ yegâne 
müşterisi Millî Savunmadır, 

Millî Savunma; ordu ihtiyaç farını yaptır
mak için bütçesine her sene ayni parayı ve hat
tâ ordunun hakiki ihtiyaçlarım düşünürse; da
ha fazla bir parayı bütçesine koymak zorunda
dır. Binaenaleyh; Askeri Fabrikaların bütçeye 
yük olmaktan çıkarılması varit olamaz çünkü, 
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bugün kendisine bütçede tahsis edilen para ay
nen ve hattâ daha fazlası Millî Savunma Büt
çesine konacaktır. 

Bugünkü askerî birliklerin ateş kudretleri; 
harb silâh ve mühimmatının nev'i ve sarfiyatı
nın günden güne artması; buna mukabil Askerî 
Fabrikaların imali kudretleri rakamlara isti
nat edilerek hesap ve ihtiyaçla mukayese edi
lirse; Askerî Fabrikaların hazar ve sefer ihti
yaçlarını karşılıyabilmek için bir değil iki ve 
hattâ üç ekip ile çalıştırılması elzemdir. Bu tak
dirde bütçeye yük olmaktan çıkarılması ve 
memleketin diğer isteklerine tamamen cevap 
vermesi imkânı yoktur. 

3. Askerî Fabrikalar; hemen her memle
kette olduğu gibi ordunun cüzüdür, bir ticaret 
müessesi değildir. 

Askerî Fabrikalar; harb silâh ve vasıtalarm-
daki tenevvü ve terakkiyatı ve memleketimizin 
iklim şartlarını; ordu teknisiyen ve tabiyeeile-
riyle birlikte: Ttetkik ve tahkik ederek yeni 
harb vasıtaları araştırması bunlar için yine or
du teknisiyen ve tabiyeeileriyle birlikte proto
tipler vücuda getirmesi bunları tecrübe etme
si; muvaffak olunanların hazar ve seferde ne
relerde ve nasıl imal edilecekleri ve bunların 
imalâtına muktezi projeleri ve malzemeyi hazır
laması ve ordu mensuplariyle birlikte memle
ket sanat seferberliği hazırlığını yapması lâzım
dır. 

4. Harb vasıtalarının imalâtında ayni ak
samın birbirleriyle büyük bir tebdil kabiliyeti 
(înterchangeable) olması ve bunun içinde ak
samın milimetrenin yüzde bir iki kesri gibi; 
gayet küçük tolaranslar dâhilinde imal edilme
si lâzımdır. Bunları yapmaya mahsus hassas 
tezgâh ve aletlerin; memleketlerin diğer istek
leri yapılacak bahasına hassasiyetlerinin zede
lenmesi; hele bizim gibi sanayi memleketi olmı-
yan ve bunları kolaylıkla tedarik etmek imkâ
nına sahip bulunmıyan memleketler için kati
yen caiz değildir. 

Bunlardan bir kaçının zedelenmesi; bütün 
imalât mekanizmasını felce uğratır ordu ve 
memleket savunması bakımından telâfisi müm
kün olamıyacak vaziyete düşülür. Bu itibarla; 
Harb Sanayi fabrikalarının bilâkaydüşart; 
harb malzemesi imalâtından başka imalâta has
rı ve tahsis edilmesi caiz değildir. 

Hususiyetlerinin muhafazasına çok ehemmi
yet verilmesi ve dikkat olunması eelzemdir. 
Amerika Hükümetinin yaptığı yardım şayanı 

şükrandır. Fakat şunu da unutmamak lâzımdır-
ki ; dost yardımı daimî olamaz. 

5. Harb Sanayii fabrikalarını; felce uğrat
mak: Düşmanlarımız için en ehemmiyetli bir 
hedef ve gayedir. Bu itibarla; bunların haricen 
kuvvetli muhafazalariyle beraber; içinde çalı
şacakların ahlâk, vatanseverlik, fedakârlık ve 
feragat hislerinin tamam olmasına aralarına fe
sat unsurların ve mahremiyeti ihlâl etmek ihti
mali olanların girmemesine mâni olacak tedbir
lerin alınmasına ve büyük bir askerî disiplin 
altında çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. Millî Sa
vunma Bakanlığı; ordunun bütçesi mahduttur 
diyerek Askerî Fabrikaları başından atmak is
tiyor. işletmeler Bakanlığı; diğer işletmeleri 
alsın onları geliştirsin bunda: Muvaffakiyeti 
bittecrübe sabit olursa o vakit askerî fabri
kalar işletmesinin oraya verilmesi düşünülebi
lir. Askerî fabrikalar bir tecrübe kurbanı olma
malıdır. 

Askerî Fabrikalarda çalışan ve milletin bü-
.yük maddi fedakârlık lar iyi e yabancı memleket
lerde tahsil ettirilmiş; kendi müesseselerimizde 
amelî sahada yetiştirilmiş mühendis, yüksek 
mühendis subaylarımızla; askerî yüksek mühen
dis ve mühendislerimize mareşalliğe kadar terfi 
ettirilmek hakları tanınmış ve kendilerine ma
aşlarının yüzde yirmi beş ve ellisi kadar da 
fazla maaş verilmesi kabul edilmiş ol
duğu cihetle kendilerini: İktisadi Teşekküllerde 
çalışan emsallerine nazaran mağdur addetmele
rine imkân görülememekle beraber; eğer haki
katen daha fazla ikdar edilmeleri icap ediyorsa 
onun da yapılması mümkündür. Böyle mad
di sebepler ve bâzı emeller peşinden yapılan 
propagandalar; fabrikaların ordudan ayrılma
sına askerî disiplinin kaldırılmasına sebep olma
malıdır. Bir üniforma aleyhtarlığı göze çarpıyor. 
Askerî Fabrikalar buna kurban edilirse siyasi 
ibrenin mütereddit bulunduğu şu zamanda aki-
betimiz ne olur. işletmeler Bakanlığı rakı, şa
rap, kibrit ve emsali işletmelerle meşgul olsun. 
Yukarda pek kısa hulâsaları arzedilen mevad ve 
hususatı serdeden arkadaşlarımız Askerî Fabri
kaların iktisadi teşekküller gibi çalışmasını bü
yük bir memnuniyetle kabul etmekle beraber; 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve ordunun 
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bir cüz'ü olarak kalması lüzumu üzerinde de ıs
rarla durarak mütalâalarını şöyle tamamlamış
lardır. 

Esasen «Millî Savunma Bakanlığı fabrikala-
rının işletilmesi için hazırlanan Kanun tasarısı 
hakkında Amerikan Subay Heyetinin raporun
da» Askerî Fabrikaların; Millî Savunma Bakan
lığından başka bir bakanlığa bağlanması lâzıın-
geldiğine dair bir kayıt olmadığı gibi; ilk gelen 
tasarıda da Askerî Fabrikaların «Askerî Fab
rikalar İşletme Kurumu» namı altında ve Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışması 
Hükümetçe teklif edilmiş idi. Bununla beraber 
bu tasarı Askerî Âli Şûradan da geçmemiştir. 
Genel Kurmay Başkanı da Askerî Fabrikaların 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı kalması lâzım-
geldiğini söylemiştir. 

Bunlar da dikkat nazara alınarak kara, deniz 
ve hava askerî fabrikaları birleştirilerek ve bir 
kurul halinde ve Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı olarak ve bu tasarıda konulan hükümler 
altında çalıştırılması halinde kadrolarda tasar
ruf sağlanacağı; bunların birbirlerine mühendis 
kimayager; kalifiye işçi, sanatkâr gibi personel; 
malzeme, makine imalât ve tamirat bakımından 
yardımcı olacakları ve bu suretle Türk (Kara, 
Deniz, ve Hava) Ordusunun ihtiyaçları daha 
çabuk ve daha muktesidane temin edilmiş olaca
ğı ve esasen Askerî Fabrikalar kendisine 2441 
ve 2013 sayılı kanunlarla verilen ceman 150 bin 
lira döner sermaye ile son on yıl içinde ve en 
buhranlı ve gayrimüsait bir zamanda 39 233 803 
liralık imalât yaptığı ve bundan; 7 330 330 lira
lık işçi ücreti ödediği ve Hazineye 2 787 750 lira 
maaş iade ettiği ve 856 997 lira amortisman öde
diği ve 3 306 995 lira Hazineye ayrıca kâr temin 
eylediği ve 1 890 340 lira vergi, ödediği anlaşıl
mış olduğuna göre Askerî Fabrikaların bugünkü 
durumu içinde de memleketin diğer isteklerine 
de; takyidata mâruz olmasına rağmen mümkün 
mertebe cevap verdiğine, müessese ve Hazineye 
faydalı olduğuna ve bütçeden imal edip orduya 
teslim ettiği silâh ve mühimmat ve diğer harb 
vasıtalarının fiyatlarının Amerikalıların aynı 

. şeyler için verdikleri fiyatların yarısı derecesinde 
bulunduğuna ve Hükümetin Askerî Fabrikala
rın; Umumi Bütçeden çıkarılarak tamamen İkti
sadi Teşekküller gibi çalışması arzusu da bu Ka
nun tasarısiyle sağlanmış olduğuna göre Askerî 
Fabrikaların: Millî Savunmadan bağlılığı ve or

dudan münasebeti kesilerek başka bir bakanlığa 
bağlanmasına bir sebep kalmamıştır. 

Arkadaşlarımızın yukarda hulâsa edilen fikir 
ve mütalâalarına karşılık olarak Hükümet adına 
İşletmeler Bakanının verdikleri cevaplar da şöyle 
hulâsa edilebilir: 

«Ordumuzun vatan müdafaasındaki fedakâr
lık ve kahramanlığı çok büyük olmakla beraber; 
memleketimize, ilim, fen ve sanat da ordu kana-
liyle girmiştir. . Bugünkü terakkiyatımızın bir 
kısmı küllisi ordu subaylarmnı sây ve gayret : 

leri eseridir. Tanzimat Devresinden sonra da; ci
hanın ilim, fen ve sanat ışığına ilk pencereyi 
açan yine ordumuz olmuştur. 

Askerî Fabrikalarda; hakikaten ordunun bü
yük bir eseridir. Bu hakikatlar ile beraber; ar
tık oıxlunun millet içinde ayrı bir unsur olarak 
kalmasına ve öyle telâkki edilmesine imkân yok
tur, 

Memleket müdafaası; artık topyekûn harb ile 
mümkündür. Bu itibarla Askerî Fabrikaları Dev
letin diğer İktisadi Teşekkülleri meyanına alarak 
onlarla beraber daha ahenkli ve daha büyük öl
çüde çalışması topyekûn harbin katî bir zarure
tidir. Böyle çalışması daha verimli olacaktır. 
Şunu da arzedeyimki; bu derakap olamaz. Bu-
bununla beraber; Askerî Fabrikaların bugün
kü hususiyeti tebdil ve tağyir edilmiyecektir. 
Asıl hizmet orduyadır. Ordunun silâh, mühim
mat 've diğer harb vasıtalarını, imal ikmal ve 
tamir edecektir. Biz artık her şeyi Devletten ve 
ordudan bekleyemeyiz; topyekûn harb için hu
susi fabrikalara da müracaat etmek zorundayız. 
Ordu erkânı harb işleriyle meşgul olsunlar. 
Diğerlerini millet yapacaktır. Yüksek Askerî 
Şûra istişaredir. İşletmeler Bakanlığı bu tasarı
yı Millî Savunma ile mutabık kalarak hazırla
mıştır. 

Emniyet ve muhafaza mevzuuna gelince: 
Komünizmin en ziyade nüfuz etmek istediği 

saha ordu, okullar ve fabrikalardır. Bunlar üze
rinde çok dikkatli bulunulmaktadır. Millî uya
nıklığımız sayesinde girmiyecektir. 

Lüzum görüldüğü vakit; fabrikaların emni
yetini sağlamak için ordudan yardım istemek 
hakkımız bu kanunla sağlanmıştır. Fakat buna 
ihtiyaç olmıyac ağını tahmin ederim. 

Sonra; Askerî fabrikaların İşletmeler Ba
kanlığına bağlanması için bir propaganda ya
pıldığını bilmiyorum. 
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Sayın Bakanın bu cevaplarından sonra; mü

esseseye verilen «Çelik ve kimya endüstrisi» is
minin isabetli olmadığını bir arkadaşımız şöyle 
izah etti : 

1. Çelik sanayii büyüktür. Askerî Fabrika
lar ; bunun orduyu ilgilendiren bir kısmını yap
maktadır. Bundan başka; Askerî Fabrikalar 
bakır, prinç, aleminyum gibi madenî işlerle be
raber; ahşap sanayiinde orduyu alâkadar eden 
kısımlariyle meşguldür. 

2. Kimya sanayii namütenahi denebilecek 
kadar vâsidir. Askerî Fabrikalar; bunun yalnız 
barut ve patlayıcı maddeler kısmiyle iştigal et
mektedir. Ve bununla iştigal edecektir. 

3. Endüstri tâbiri yabancı bir terimdir. 
Bu tâbiri kabul etmek hoş karşılanmaz. 

Bunları dikkat nazara alarak ve müessese
nin kendisine has hizmetini belirtmek ve ayni 
zamanda; ismi mümkün mertebe maskelemek 
ve kısaltmak için; gerek memleketimizde ve ge
rekse yabancı memleketlerde olduğu gibi kısal
tılmış bir isim bulmak lâzımdır. 

Bu mülâhazalara göre; en münasip isim; «As
kerî Fabrikalar» kelimelerinin başlarından alı
nacak ikişer harfle teşkil edilecek «Asfa» keli
mesidir. Esasen kurum terimi de; diğer müesse
selerimiz için kullanılmaktadır. Bu sebeple; «Çe
lik ve 'Kimya Endüstrisi» ismi yerine «Asfa Ku
rumu» isminin verilmesi daha çok isabetli ve 
uygundur. Bu mütalâaya ve isim meselesine 
Hükümetin bir itirazı olmıyacağı da Saym Ba
kan ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri ta
rafından beyan edilmiştir. 

Bunun üzerine «Çelik ve Kimya Endüstri
si» ismi yerine «Asfa Kurumu» isminin verilme
si komisyonda oy birliğiyle kabul olunmuştur. 

Bu müessesenin 3460 sayılı Kanun ile bu ta
sarıda teklif olunan hükümler dâhilinde ve Ge
nel Muhasebe Kanunu ile artırma ve eksiltme 
kanunlarına tâbi olmıyarak; iktisadi Teşekkül
ler gibi; çalışması hakkında komisyon üyeleri 
arkadaşlarımızdan hiçbirinin bir itirazı bulun
madığı cihetle; yalnız; yukarıdaki şartlar dâhi
linde Millî Savunmaya bağlı kalması veya İş
letmeler Bakanlığına bağlanması hususları ayrı 
ayrı oya arzedilmiştir. Toplantısında mevcut 
bulunan 13 üyeden ikisi çekimser kalmış; dördü 
Millî Savunmaya bağlılığının muhafaza edilme
si diğer yedi üye de İşletmeler Bakanlığına bağ

lanması hakkında oy vermişlerdir. Bu suretle; 
Asfa Kurumunun çoğunlukla; İşletmeler Ba
kanlığına bağlanması kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden bir arkadaşımız Türk 
Hava Kurumunun Tayyare ve Motor fabrikala-
rmın da bu manzumeye ithal edilmesi hakkın
daki mütalâaları da Hükümetin dikkat nazarına 
arza şayan görülmüştür. 

Bundan sonra maddelerin görüşülmesine ge
çilerek bâzı maddelerde aşağıda arzedileceği veç
hile büyük ve küçük değişiklikler yapıldığı gibi 
bâzı madde ilâvesi ve kaldırılması da yapılmış
tır. 

Şöyle ki: 
1. Kanun tasarısının başlığı «Asfa Kurumu 

Kanun Tasarısı» olmuştur. 
2. — Birinci maddedeki «Çelik ve Kimya En

düstrisi» ismi de «Asfa Kurumu» olarak değiş
tirilmiştir. 

3. İkinci maddede kurumun ordu; ve sivil 
ihtiyaçlarını nasıl ve hangi sıra ile yapacağını 
daha sarih belirtmek üzere değişiklik yapılmıştır. 

4. — üçüncü madde; Millî Savunma Bakan
lığının; Asfa Kurumunca imali mümkün bütün 
ihtiyaçlarını bu kuruma; tercihan değil; mutlak 
olarak sipariş etmetsi lâzım geldiğini tebarüz et
tirir bir şekilde yeniden yazılmıştır. 

5. Dördüncü maddenin sonundaki edebilir 
kaydı «eder» şeklinde değiştirilmiştir. 

6. Altıncı maddenin «a» fıkrasındaki «Ge
nel sermayeden» olarak tashih edilmiştir. 

7. On altıncı madde de; Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyelerinin seçimine esas olan husus
lar hakkında Hükümetle mutabık kalınarak esas
lı değişiklikler yapılmış ve bu madde yeniden 
yazılmıştır. 

8. On yedinci maddede; «Genel Müdürle 
biri malî ve ticari işlerle» cümlesi «Genel Mü
dürle biri idari, malî ve tüccarı işlerle meşgul 
olmak» şeklinde tashih edilmiş ve diğer ikisi yük
sek mühendis cümlesi de «diğer ikisi yüksek mü
hendis veya mühendis olmak» şeklinde değişti
rilmiştir. 

9. Hükümetin on sekizinci maddesi kabul 
edilmiyerek kaldırılmıştır. 

10. On dokuzuncu maddenin ikinci fıkrası 
«Elmadağ Barut ve Patlayıcı maddeler fabrika
ları şeldinde tashilı edilmiş ve dördüncü fıkrasın
daki (beşinci kademe tamir haneleri hariç) kay
dı kaldırılmış yedinci fıkrasındaki (marmi ima-
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lâthanesi) (mermi imlâhanesi) olarak tashih edil
miş ve dokuzuncu fıkrası da Silâhdar Ağa Av 
Fişeği Fabrikası olarak tashih olunmuştur. 

11. 20 ve 21 nci maddelerde numara tashih
leri yapılmıştır. 

12. 25 nci maddenin (c) fıkrası tamamen 
değiştirilmiş ve yeniden yazılmış olduğu gibi yine 
fabrikaların emniyet ve mahremiyetini temin ey
lemek üzere bir (ç) fıkrası ilâve edilmiştir. 

13. Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu 
maddeler Hükümetle mutabık kalınarak yeniden 
yazılmıştır. Bunlardan başka 1950 senesi zarfında 
Asfa Kurumunun selâmetle çalışabilmesi için 
Millî Savunma Bakanlığının 1950 Bütçesine As
kerî Fabrikalar namına konulmuş tahsisatın Asfa 
Kurumuna devrini sağlamak üzere; geçici 11 nci 
madde ile kuruma intikal eden tesislerin müessese 
haline getirilinceye kadar kuruma bağlı teşebbüs
ler halinde çalışmasını sağlıyacak geçici 12 nci 
madde ilâve edilmiştir. Bu tashih, değişiklik ve 
ilâveler ile Kanun tasarısı; komisyonumuz üyele
rinin çoğunluğiyle kabul edilmiştir. 

Dileği üzerine Ekonomi Komisyonuna da ha
vale buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı Kâtip 

Kastamonu Ankara 
Korgl. A. Alptoğam M. Aksoley 

Bursa Çankırı 
C. öz Dr. A. Arkan 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Çoruh Erzincan 
A. lls Z. Ağca 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Erzurum 

E. S. Akğöl Gl. V. Kocagüney 
Gümüşane Kayseri 
$. Erdoğan Ol. 8. Avgın 

Konya Ordu 
Dr. H. Atat aş Amiral H. Gökdalay 

İmzada bulunamadı -
Van 

R. Oktar 

Asfa Kurumunun 3460 sayılı Kanun hü
kümleri ile bu Kanun tasarısında tesis edilen 
hususi hükümler dâhilinde; Genel Muhasebe 
ve artırma ve eksiltme kanunlarına tâbi ol-
mıyarak İktisadi Teşekküller gibi çalışması
na tamamen taraftar olmakla beraber; Millî 
Savunma Bakanlığına bağlılığının kaldırıl
masını ve ordu ile münasebetleri kesilerek 
tamamen sivil bir teşekkül haline getirilmesi 
memleket savunması ve ordu ihtiyaçlarını 
temin bakımından; münasip görmediğimizi 
ve yalnız bu hükümlere muhalif bulunduğu
muzu arzederîz. 

Sözcü 
Balıkesir Ankara Hatay 
t. Çalışlar Ol. N. Tınaz Gl. E. Durukan 

Kocaeli 
Koramiral 8. Okan 

Gazianteb 
Gl. A. AtU 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/639 
Karar No. 15 

2 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İşletmeler Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 
Bakanlar Kurulunun 12 . XII . 1949 tarihli k'a-
rariyle Yüksek Meclise sunulan «Devlet Çelik 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu tasarı
sı» nm Millî Savunma Komisyonunun tetkik 
ve tadilinden sonra komisyonumuza havalesi 
üzerine, Hükümet tasarısı ile adı geçen komisyo
nun değiştirişi, İşletmeler Bakanı ile Askerî Fab

rikalar ve Yüksek Murakabe Heyetinin yetkili 
temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşül
dü. 

Tasarının tetkikındân ve alman tamamlayı
cı bilgilerden anlaşıldığına göre: 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimize lâzım 
olan silâh, mühimmat, araç ve gereçlerin imal 
ve tamir işlerhiıin bugünkü savunma tedbirleri-
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ne, teknik ilermelelere ve imkânlara ayak uy
durulmak suretiyle inkişaf ettirilmesine zaruret 
vardır. 

Halbuki askerî fabrikalarımızda halen tat
bik edilen idare sistemi, bu maksadın gerçekleş
mesini çok güçleştirmekte ve bugünkü bün
ye; bu işin icap ettirdiği çabukluk, kolaylık; 
çokluk, uzunluk ve üstünlük gibi verimli vasıf
ları elde etmekten bu 'müesseseleri mahrum bı
rakmaktadır. 

Bu yüzden Askerî Fabrikalar camiası büt
çeye de devamlı bir yük olmaktadır. 

Bu itibarla bütün dünyada olduğu gibi, biz
de de bu müesseselere, zamanın teknik, ekono
mik ve ticari icaplarına uygun bir idare ve iş
letme istikametini vermek zamanı çoktan gel
mişti]*. 

Ancak bu suretledir ki, bu müesseselerin de 
* sistemli, plânlı ve rasyonel şekilde çalışmaları-, 

m sağlamak, verimlerini artırmak, diğer Dev
let işletmeleriyle aralarında halen mevcut ol-
mıyan koordinasyonu; personel ve işçi ahengi
ni de sağlamak mümkün olacaktır. 

Bu yoldaki gelişmelerle bir müddet sonra 
bütçeye yardımcı hale gelmesi de umulan Aske
rî Fabrikalar camiası, başta Millî Savunma iş
leri olmak üzere sivil ihtiyaçlara da cevap ve
recek ve imalâtının hususiyeti ve ehemmiyeti 
dolayısiyle Millî Savunma Bakanlığı ile işlet
meler Bakanlığı ve kurum arasında sıkı bir mü
nasebet ve devamlı bir iş birliği kurulacaktır. 

Ana hatlariyle bu düşüncelere dayanılarak 
hazırlanan tasarı ile Askerî Fabrikalar camiası 
İşletmeler Bakanlığına bağlı ve 3460 sayılı Ka
nuna tâbi ve tüzelkişiliği haiz bir (İktisadi Dev
let Teşekkülü) haline getirilmektedir. 

Askerî Fabrikalar camiasına giren tamirha
neler, Millî Savunma emrinde kaldığı cihetle, 
kuruma yalnız fabrikalar ithal edilmiştir. Bu
nunla beraber kurumun elinde toplanacak fab
rikalardan bünyeleri itibariyle, pirinç ve çelik 
fabrikaları gibi ağır endüstri grupuna; Elma
dağ fabrikaları, barut ve kapsül fabrikalrı gibi 
infilâk maddelerine; kuvvet santralları gibi 
enerji grupuna; silâh, mühimmat, fişek fabri
kaları gibi silâh, mühimmat ve makine grupuna 
giren işletmeler vardır. 

Bu münasebetle, İşletmeler Bakanlığı emrin
de toplanacak bulunan diğer benzeri fabrika
larla birlikte bunların da, ilerde bütün mües

seselerin ana sanayi gruplarına ayrılmasını tel
kin ettiğini bugünden kayda değer buluyoruz. 
Aksi halde bu gruplardan en kuvvetli grup in
kişaf edecek; diğer gruplar gelişen sanayi gru-
punun sistemine tâbi olmak suretiyle ayni inki
şafa kavuşamıyacaklardır. 

Askerî fabrikaların kuruluş, işletme ve ida
re sistemlerinin halen takyit edici, gelişmeyi 
önleyici ve başka memleketlerdeki benzerlerine 
mümasil işletilmelerine imkân vermiyen huku
ki ve iktisadi bağlarını çözerek bu ehemmiyetli 
sanayi şubesini de beklenilen hedeflere tevcih 
etmek yolunda esaslı bir adım saydığımız tasa
rı, memleketin ve bu sanayiin yararına görüle
rek, ana hatları itibariyle komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

Üzerinde daha çok işlenmiş olmak itibariyle, 
Millî Savunma Komisyonunca hazırlanan metin 
esas alınmak ve Hükümet tasarısı ile de karşı
laştırılmak suretiyle incelemelerde bulunan Ko
misyonumuzda, maddeler üzerinde aşağıda arzo-
lunan sebeplerle gerekli değiştirmeler yapılmış
tır 

Değiştirilen hükümlerin izahı: 
Birinci maddede : Hükümet tasarısında ku

rumun adı «Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu» olarak tesbit edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu ise kuruma «AS-
FA» adını koymuştur. 

Komisyonumuz; Çelik sanayiinin ilerde da
ha ziyade Karabük'te temerküz edeceği düşün
cesiyle çelik kelimesinin devamlı bir teşekkül 
olan kurumun adında yer almasını ilerisi için 
doğru bulmamıştır. 

Askerî Fabrikalar kelimelerin ilk hecelerin
den yapılan «Asfa» kelimesi ise, kurumun aldı
ğı sivil hüviyet bakımından olduğu kadar, da
ha çok ticari firmalarda kullanılan bir teamüle 
benzediği cihetle de «Asfa» adını da tercih etme
miştir. 

Bu itibarla kurum bünyesinde yer alan fab
rikaların mahiyetine göre, kuruma ad verilmesi 
gerçeğe «n uygun görülmüş ve bu mülâhaza ile 
«Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu» adı se
çilmiştir. 

Birinci madde ad ve bâzı kelime değişiklik
leriyle kabul edilmiştir. 

İkinci maddede: Kuruluşun bünyesi, mâna ve 
mahiyeti sarih olduğundan, a fıkrasının başına 
«her şeyden evvel» sözünün konulması faydadan 
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sriyade mahzurlu görülerek bu kaydın çıkarıl
ması ve b fıkrasının da bu anlayışa göre yazılma
sı suretiyle ve diğer fıkralarda bir iki kelime de
ğişikliğiyle madde maksada daha elverişli şekle 
konulmuştur. 

Üçüncü maddede: Bu maddede yalnız ASFA 
kelimesi değiştirilmiştir. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ncu maddelerde bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

On birinci maddede: Bu maddeye, ilk hesap yı
lının dışında kalacak olan iki aylık zamanın da bir 
lânçoda gösterilmesini sağlıyabilmek için yeni bir 
fıkra eklenmiştir. 

On ikinci maddede : Bir değişiklik yapılma
mıştır. 

On üçüncü maddede : Bu maddeden maksat 
yeni bir umumi heyet olmayıp 3460 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre kurulan umumi heyete, 
bu tasarıya mevzu teşkil eden fabrikaların Ik-
tisari Devlet Teşekkülleri araşma girmesi mü
nasebetiyle yeni üyelerin ilâvesinden ibaret oldu
ğu cihetle; bu maksadın daha vazih olarak belir
tilmesi için madde yeniden yazılmıştır. 

Bu suretle umumi heyetin, münhasıran bu işe 
dair çalışmalarına değil; bütün çalışmalarına bu 
yeni üyeler de katılabileceklerdir. 

On dördüncü maddede : Değişiklik yapüma-
mıştır. 

On beşinci maddede : Bu maddedeki gizlilik 
kaydının bilhassa matbuata aksetmemesi mânası
na geldiği ve milletvekillerinin tetkikleri için giz
liliğin bahis mevzuu olamıyacağı tabiî görülmüş
tür. 

Kurum bilançosu, işin hususiyeti dolayısiyle 
geç tanzim edilebildiği^ halbuki Murakabe Heye
tinin muayyen zamanda raporunu vermesi kanu
ni hükme bağlı bulunduğu cihetle, bu münasebeti 

- tanzim için madde sonuna yeni bir hüküm ek
lenmiştir. 

On altıncı maddede : Asf a sanayii kelimeleri 
yerine kurumun komisyonumuzca kabul edilen 
adı konulmuştur. Bu madde münasebetiyle, Yö
netim Kuruluna alınacak sanayi sahasında en 
az beş yıl çalışmış üyeliklere, aynı «evsaftaki ta
lipler taaddüt ettiği takdirde, yüksek mühendis 
olanların tercih edilmesi yerinde görülmüştür. 

On yedinci madde : idare, Genel Müdürün ve 
muavinlerinin asli vazifelerinin içinde münde
miç bulunduğu gibi böyle bir kurumun teknik 

kısımları kadar malî re ticarî kuımuun da ehem
miyeti meydandadır. 

Bu itibarla Umum Müdür ve muavinlerin
den birinin vazifeleri arasında «Idarii» kaydının 
da bulunması faydadan çok mahzurlu görüldü
ğü için çıkarılmıştır. 

Yine bu maddede Umum Müdürün vazife ve 
salâhiyetleri sayılırken, bu fabrikaların mahi
yetleri itibariyle, emniyet faktörünün taşıdığı 
ehemmiyet göz önüne alınarak, tahsisen bunun 
madde metnine de yazılması isabetli görülmüş
tür. 

Diğer taraftarı, yardımcılardan ikisinin yük
sek mühendis olması ne kadar lazımsa malî ve 
ticari kısımla meşgul olacak yardımcılığa da 
malî, ticari ve ekonomik bilgi ve tecrübeleri olan 
birinin tâyini yerinde mütalâa edilmiştir. 

On sekizinci maddede : Millî Savunma Bakan
lığının kurum ve müesseselerinden, eğitim ve m 
staj bakımlarından, meselâ kurs açmak sure
tiyle faydalanması bâzı masrafları gerektire
ceği cihetle, bu masrafların Bakanlığa ait olma
sı kaydının maddeye konulması, ilerdeki anlaş
mazlıkların şimdiden önlenmesi bakımından ye
rinde görülmüştür. 

19, 20 ve 21. nci maddelerde bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Yirmi ikinci maddede : Maksadı temin için 
küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Yirmi üçüncü maddede : Bir değişiklik yapıl
mamıştır. 

Yirmi dördüncü maddede : işletmeler Bakanlı
ğının mütehassıs eleman bulmakta güçlük çek
mesi düşünülerek, Bakanlığa lüzumu halinde 
Ekonomi ve Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları 
elemanlarından faydalanmak imkânını vermek 
üzere, maddeye yeni bir hüküm eklenmiştir. 

Yirmi beşinci maddede: tş yerlerinde işlenilen 
suçların Askerî Ceza 'Kanununa göre cezalandı
rılması bu iş yerlerinin hususiyeti dolayısiyle ye
rinde görülmüş işe de Komisyonumuz muhake
menin sivil mahkemelerde yapılmasını maksada 
uygun ve yeter bulmuş ve madde buna göre de
ğiştirilmiştir. 

26 ve 27 nci maddelerde değişiklik yapılma
mıştır. 

Geçici birinci maddede: Başlangıç büânçosunun 
aktifine geçecek sabit kıymetlerin, bilâhara lü
zumsuz yere istihsal maliyetinin yükselmesine 
meydan vermemek için, hassasiyetle tesbit edil-
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mesi; bunların eskime, yıpranma, tamir payla
rının dikkatle nazara alınması ve amortismanla
rının defter kıymetlerinden düşürülmesi bilhas
sa kayda değer görülmüştür. Maddenin de bu 
maksatla tedvin olunduğu anlaşılarak, bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

Geçici ikinci, üçüncü ve dördüncü maddele
rin metinlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. 

Fakat bu maddeler münasebetiyle, teknisi-
_;yen, memur, yevmiyeli ustabaşı şef gibi personel 
ve işçilerin müktesep haklarının tamamen mah
fuz tutulması; bunlardan maaşa geçirileceklerin 

'bu -müktesep haklarının sayılması, vefalı ve fe-
• dakâr bir bağlılıkla bu müesseselerde çalışanlara 
karşı .yerinde bir mukabele ve kurumun yeni ça
lışma hayatında da bunun destek olacağı düşün-

> cesi Komisyonumuzda belirtilmiş ve bu hususla-
; rın kaydında isabet görülmüştür. 

Bunların, diğer İktisadi Devlet Teşekkülle-
; rindeki emsaliyle ahenkli muamele görecekleri 
-. ve bilhassa kimsenin açıkta bırakılmıyaeağı hu-
•-susları da Komisyonumuza temin olunmuştur. 

Geçici beşinci maddede : Değişiklik yapılma
mıştır. 

Geçici altıncı maddede : Bu maddedeki hük
mün 18 nci madde ile tenazurunu sağlamak 
maksadiyle «Bunlardan erler» ibaresi yerine 
«Bunlar» kelimesi maksada elverişli görülmüş
tür. 

Geçici yedinci maddede : Bir değişiklik ya
pılmamıştır. 

Geçici sekizinci maddede : Bir aylık ihbar 
müddeti az görülmüş ve üç ay olarak değiştiril
miştir. 

Geçici dokuzuncu maddede : Kurumda hiz
met alacak subay ve askerî memurlara sivil el
bise için verilecek 250 lira kifayetsiz ve esasen 
portesi de küçük görülerek 500 liraya çıkarıl
mıştır. 

Tasarının diğer maddelerinde değişiklik ya-
c pumasına' lüzum görülmemiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ekonomi Ko. Baş. Sözcü 
Giresun Ankara 

/. Savuncu H. O. Bekata 
Afyon 

Ş. Lâçin A 
İmzada bulunamadı. 

Çorum Denizli 
Dr. N. Yücer C. Çalgünsr 

İçel 
H. Atalay 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

Benal N. Anman 
İmzada bulunamadı. 

Kayseri Malatya 
ö. Taşçıoğlu A. Taşangü 

Muş Niğde 
H. Dayı F. Ecer 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

A. Hikmet Onat 
Trabzon Zonguldak 

M. Yarımbıyık N. Kromer 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

A. Ağabey oğlu 
Bursa 

Münir Erhan 

Elâzığ 
M. Arpacı 

İstanbul 
Ahmet K. Silivrili 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Lâtife B. Çeyrekbaşı 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
A. Kalav 

Ordu 
M. F ur tun 

Trabzon 
T. Göksel 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/639 

Karar No. 74 

24 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi hakkında 
İşletmeler Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 15 . XII . 1945 tarihli ve 6/4412 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasa
rısı Millî Savunma Komisyonu raporiyle "birlik
te komisyonumuza verilmekle İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel ve Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Bu tasarı, esas itibariyle iki prensipin husu
lünü hedef tutmaktadır: 

a) Devlet bütçesiyle idare edilen ve işlet
me hüviyetleri galip olan birtakım müessesele
rin 3460 sayılı kanuna bağlı bir teşekkül haline 
getirilmesi hususunda yapılan genel çalışmalar
dan bir safhanın yerine getirilmiş olması, 

b) Bugünkü harblerin tamamiyle, endüstri
de vücuda getirilen yeniliklere, vasıf üstünlü
ğüne ve bunları süratle yaparak orduya mal et
mek kabiliyetine dayanması itibariyle harb sa
nayiinin özel bir ihtimamla ve süratle gelişmesi 
gerektiği ve diğer memleket sanayii ile geniş 
ilgisi bulunması itibariyle bularla ahenkli ve 
mütenazır olarak çalışma mevkiine girmesinin 
temini. 

Bunun için otuza yakın harb sanayii mü
esseselerimizden bir kısmının İşletmeler Bakan
lığına bağlanarak Devlet Çelik ve Kimya En
düstrisi namı altında bir kurum vücuda geti
rilmesi maksatlariyle hazırlandığı anlaşılan ta
sarı komisyonumuzca da kabule değer görül
müştür. 

Tamamiyle 3460 sayılı Kanunun hükümleriy
le idare edilecek olan bu kurumun bir taraftan 
ordu ihtiyaçlarını ikmal ederken, diğer taraf
tan da kapasitesinin imkânları dairesinde sivil 
ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalara başlı-
yacağı ve bu suretle bütün takatiyle bir istih
sal sahası bularak rantabl olma yoluna gireeeği-
de belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bugün Askerî Fabrikalara emrinde bulunan 

ve ordu sanayii alanında çalışan müesseseleri 
iki katagoride mütalâa etmek lâzımdır. 

1. Tamir müesseseleri 
2. İstihsal müesseseleri 
Tamir müesseseleri bünyeleri itibariyle ordu 

birliklerinde bulunmaları, bir kuruluş zarureti 
olduğundan bu tasarının konusu dışında kalmış 
ve tasarının konusunu yalnız istihsal müesseseleri 
teşkil etmiştir. 

Tasarı, yeni kuruma devredilecek ve toplamı 
19 u bulan bu müesseselerin ne suretle devredile
ceklerini, menkul ve gayrimenkul ve mütedavil 
sermaye kıymetlerinin tesbitinde takip edilecek 
usulleri, şimdiki kadrosunda bulunan personeller 
hakkında uygulanacak hükümleri ihtiva ve kuru
mun idare tarzı ile Millî Savunma Bakanlığı ile 
olan iş münasebetlerinin tanzimini temin et
mektedir. 

Komisyonumuz maddelerin görüşülmesinde 
Ekonomi Komisyonunun metnini esas tutmuştur. 

Bu metin üzerinde Komisyonumuz, gerekli in-
celemeer yapmış ve bunlardan bir kısmını aynen 
kabul etmekle beraber tertip ve yazılış nokta
sından hükme müessir olmıyan bâzı düzeltmeler 
yapmıştır ve diğer bir kısım maddelerde de kü
çük bâzı hüküm değişiklikleri yapılmak lüzumu 
hâsıl olmuştur. 

Bütün bu değişiklikler, sıra ile aşağıda arzo-
lunur. 

1, 2, 4, 5, 6 ve 9 ncu maddeler düzeltme yapı
larak ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Üçüncü madde : Millî Savunma ihtiyaçların
dan vasıf, miktar ve zaman bakımlarından kurum 
tarafından karşılanma imkânının olup olmadığı 
hususunu takdir yetkisinin tek taraflı olarak Mil
lî Savunma Bakanlığına bırakılması doğru bulun 
madığmdan, bu husustaki kararda kurumun mü
essir olmasını sağlıyacak şekilde maddenin yazı
lışında değişiklik yapılmış, ayrıca Millî Savunma 
Komisyonunca ilâve olunan ve gelecek senelere 
sâri siparişler verme yetkisine taallûk eyliyen son 
fıkrada, Muhasebei Umumiye Kanununun vaz'ey-
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lediği umumi prensiplerle tearuz teşkil edecek 
bir durum meydana gelmesini önlemek üzere ve 
keyfiyetin daha ziyade Millî Savunma Bakanlı
ğını ilgilendiren bir hususi kanun konusu olduğu 
düşünülerek metinden çıkarılmıştır. 

Yedinci madde : ilerde kuruma devredile
cek tesislerin kıymet takdirini yapacak olan 
heyete umumi murakabe heyetinden de bir 
temsilcinin katılması uygun mütalâa olunarak 
bu hususta maddeye gerekli ilâve ve ayrıca ya 
zılış şeklinde ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Sekizinci madde : Kurumun çıkaracağı tah
villerin uzun vadeli olacağı hususunda maddeye 
sarahat verilmiş, ayrıca kurumun bankalardan 
ve sair müesseselerden kısa vadeli krediler ala- • 
bileceği hakkındaki maddenin son fıkrası, key- J 
f iyetin kurumun yetkileri meyanma gireceği ta- jj 
biî görülmekle, madde metninden çıkarılmıştır. | 

Onuncu madde : Bu maddenin «B» fıkrasın- •? 
i 

da mevzuubahsedilen ardiye ücretinin güm- | 
rüklerde alman ardiye olduğunu tasrih etmek 
faydalı görülmüş, ayrıca yazılış bakımından bir 
kelime değişikliği yapılmıştır. 

On birinci madde : Bu maddenin son fıkrası 
geçici mahiyette bir hüküm olduğundan, bu fık
ra geçici birinci maddenin nihayetine nakle 
dilmiştir. 

On ikinci madde : Bu madde 3440 sayılı Ka
nunun vaz'eylediği umumi 'esasların tekrarı 
mahiyetinde görüldüğünden metinden çıkarıl
mıştır. 

On üçüncü madde : Yazı değişikliği ile 12 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde : 12 nci maddedeki mu
cip sebeplere göre tasarıdan çıkarılmıştır. 

On beşinci madde : Yazı değişikliği ile 13 
ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

On altıncı madde : Yazı değişikliği ile 14 
ncü madde olarak kabul 'edilmiştir. 

On yedinci madde : Genel Mürur yardımcıla
rının adedlerinin tahdidi doğru bulunmıyarak, 
işin inkişaf seyrine göre lüzumu kadar yardım
cı bulundurulmasının maksada daha uygun ola
cağı kanaatiyle birinci fıkra bu esasa göre dü
zeltilmiş ve ayrıca yazılış şeklinde ufak değişik
lik yapılmak suretiyle 15 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

On sekizinci madde : Kurum işletmelerinin 
sanatkâr ellerle takviyesi isteğinin İşletmeleri Ba
kanlığından gelmesi daha tabiî görülerek mad

dede ona göre değişiklik yapılmış ve 16 neı madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Kurumun teknik eleman yetiştirme yetkisinin 
kanunda tasrih edilmesinde fayda mülâhaza edil
diğinden, bu husus yeniden bir madde olarak ka
leme alınmış ve 17 nci madde olarak tasarıya 
eklenmiştir. , 

On dokuzuncu madde : Bu madde gereğince 
kuruma intikal edecek tesislere ait kıymetlerin 
tadadi olarak zikredilmesi lüzumsuz görüldüğün
den bu hüküm (bütün menkul ve gayrimenkul 
mevcutları) şeklinde ifade edilmiş ve 2013 ve 
2236 sayılı kanunlar gereğince işletilmekte olup 
kuruma intikal 'edecek döner sermayelerin de de
vir tarihindeki mevcutlariyle kuruma geçecek
leri tabiî bulunmuştur. Bu mülâhazalara binaen 
madde kısaltılmak suretiyle değiştirilmiş ve 18 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yirminci madde : Bu maddenin yazılış şekli 
düzeltilmiş, ayrıca geçici bir hüküm mahiyetinde 
görülen ikinci fıkra buradan çıkartılarak geçici 
13 ncü madde olarak 5 nci bölüme nakledilmiştir. 

İşletmeler Bakanlığına bağlı muhtelif teşek
küllere ait ünitelerin bir teşekkülden alınıp diğe
rinin bünyesine ilâvesi hususunda İşletmeler Ba
kanlığına yetki verilmesi hakkındaki son fıkraya 

I gelince; bunun esasen 3460 sayılı Kanunun umumi 
u prensiplerine göre teşekküllerin yetkisi dairesinde 
I tahakkuku mümkün bir hususu ihtiva eylemesi ba-
I kımından, bu kanunda ayrıca yer almasına lü-
I zum görülmiyerek, bu fıkranın dahi kanun met-
I ninden çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir. 
I Diğer fıkralar yazı değişikliği ile 19 ncu mad-
I de olarak kabul edilmiştir. 
I 21, 22 ve 23 ncü maddeler yazı değişiklikleriy-
| le 20, 21 ve 22 nci maddeler olarak kabul edil

mişlerdir. 
Yirmi dördüncü madde : 3460 sayılı Kanun

daki yetkilerin İşletmeletr Bakanlığına intikali 
keyfiyeti bu Bakanlığın yeni kabul edilen Teşki
lât Kanunu ile sağlanmış olmasına binaen mad
denin ilk kısmı metinden çıkarılmıştır. Maddenin 
son fıkrası ise lüzumsuz görüldüğünden metin
den çıkarılmıştır. Ayrıca yazılış bakımından de
ğişiklik yapılarak 23 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde : Yazı değişikliği ile 24 
ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yirmi altıncı madde f Bu maddenin mütaa-
kıp maddeden sonraya alınması tertip bakımın-
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dan muvafık görüldüğünden 26 nci madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

Yirmi yedinci madde : Yukarıdaki mülâha
zaya binaen bu madde de 25 nci madde olarak 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici birinci madde : Yazılış ve tertip bakı
mından kısaltılarak değiştirilmiştir. Uzman he
yetlere ücret verilmesi hakkındaki son fıkra, 
umumi hükümler dairesinde halledilmesi icabe-
den bir husus olarak mütalâa edildiğinden mad
de metninden çıkarılmıştır. 

On birinci maddenin son fıkrası : Geçici ma
hiyette bir hüküm olarak mütalâa edildiğinden, 
işbu madde nihayetine nakledilmiştir. 

Geçici ikinci madde : Yazı değişikliği yapı
larak ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici üçüncü madde : Askerî Fabrikalarda 
muhafaza hizmeti gören birliklerin bu hizmetle
rinin hangi tarihe kadar devam edeceği hususu
nun Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlıkları
nın müşterek karariyle tesbit edilmesi uygun 
görülerek bu suretle bu geçici madde hükmü, 24 
ncü maddenin (a) fıkrasındaki hüküm ile ahenk
li bir şekle getirilmiştir. 

Geçici 4, 5, 6, 7, 8, 9, ncu maddeler yazı de
ğişiklikleriyle ayni numaralarla kabul edilmiş
lerdir. 

Geçici onuncu madde : Millî Savunma Ko
misyonunun geçici onuncu maddesi ayniyle ka
bul edilmiştir. 

Geçici on birinci madde : Millî Savunma 
Bütçesinin Askerî Fabrikalar kısmında bulunan 
ödeneğin yeni kuruma geçmesini sağlıyan hük
mü kapsamaktadır. Ekonomi Komisyonu metni
ne göre bu bütçede mevcut ödeneğin tamamının 
sipariş bedeli olarak kurum emrine verilmesi ge
rekmektedir. Komisyonumuzda yapılan görüş
melerde, kurumda halen istihdam edilmekte 
olanlardan bir kısmı ile muhafaza birliklerinin 
ileride Millî Savunma Kadrosuna geçmeleri 

icabettiğinden bunlarin geçiş tarihinden itiba* 
ren malî yıl sonuna kadar gereken ödeneklerinin 
Millî Savunma Bütçesinde kalması zaruri gö
rülmüş ve Hükümetin mutabakatiyle madde bu
nu temine yeter surette yeniden kaleme alın
mıştır. 

Geçici on ikinci madde : Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 12 nci maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Ekonimi Komisyonunun 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrası geçici mahiyette bir hüküm ola
rak mütalâa edildiğinden, bu fıkra geçici 13 
ncü madde olarak buraya nakledilmiştir. 

Tasarının 28 ve 29 ncu maddeleri 27 ve 28 
nci maddeler olarak ayniyle kabul edilmişler
dir. 

Yukarda arzedilen değişiklik ve tertip dai
resinde yeniden hazırlanan tasarı Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ka
nunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

Kurulu§ 

MADDE 1. — İşletmeler Bakanlığına bağlı 
ve 3460 sayılı Kanuna tâbi olmak ve mezkûr 
kanuna göre tüzel kişiliği haiz bulunmak üzere 
«Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Kurumu.» 
kurulmuştur. 

Kurumun merkezi Ankara'dır. Kurum yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir ve mümessiller 
bulundurabilir. 

Görev, yetki ve çalı§ma konuları 

MADDE 2. — Kurumun yapacağı başlıca iş
ler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Her çeşit silâh, mühimmat ve patlayıcı 
maddelerle araç ve gereçleri ve askerî ve sivil 
ihtiyaçlara yarıyan her türlü alât, vasıta, makine, 
tesisat ve diğer her türlü malzeme, eşya ve leva
zımı ve yedek parçaları imal etmek ve seri ha
linde büyük ve küçük tadil ve ıslah işlerini ve 
diğer tamirleri yapmak. 

b) 4374 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yazılı Tekel maddelerini yapmak, 

c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisler kurmak- ve 
mevcutları tevsi ve ıslah etmek, 

d) (a) fıkrasında sözü edilen maddelerin 
ticaretini yapmak. 

Millî Savunma siparişleri 

MADDE 3. — Millî Savunma ihtiyaçlarına 
yarıyan her türlü vasata, malzeme ve hizmetler
den yukardaki ikinci maddenüı konusunu teşkil 
edenler Mülî Savunma Bakanlığınca icap ve im-

16 — 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEÖIŞ-

TÎRÎŞÎ 

Asfa Kurumu Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

Kuruluş 

MADDE; 1. — İşletmeler Bakanlığına bağlı 
ve 3460 sayılı Kanuna tâbi olmak ve mezkûr 
kanuna göre tüzel kişiliği haiz bulunınak üzere 
«Asfa Kurumu» kurulmuştur. 

Kurumun merkezi Ankara 'dır; kurum yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir ve mümessil
ler bulundurabilir. 

Görev ve yetki çalışma konulan 

MADDE 2. — Kurumun yapacağı başlıca 
işler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Her şeyden evvel her çeşit silâh, mühim
mat ve patlayıcı maddelerle araç ve gereçleri 
ve askerî ihtiyaçlara yarıyan her türlü alât, 
vasıta, makine ve tesisat ve diğer her türlü mal
zeme, eşya ye levazımı ve yedek parçaları imal 
etmek ve seri halinde büyük ve küçük tadil ve 
ıslah işlerini ve diğer tamirleri yapmak, 

b) a fıkrasında yazılı sivil ihtiyaçları da 
yapmak, 

c) 4374 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yazılı tekel maddelerini yapmak, 

d) a, b ve c fıkralarında yazılı işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisler kurmak 
ve mevcutları tevsi ve ıslah etmek, 

e) a ve b fabrikalarında sözü edilen mad
delerin ticaretini yapmak. 

Millî Savunma siparişleri 

MADDE 3. — Mülî Savunma Bakanlığı, 
Asfa Kurumunca imali mümkün bütün ihtiyaç
larını bu kuyuma sipariş etmeye mecburdur. Ih-

I tiyaçların ancak evsaf, miktar ve zaman bakım-
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EKONOMÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ BÜTÇE KOMİSYONU DEGÎŞTÎRÎŞÎ 

«.Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu» Kanu
nu tasarım hakkında Ekonomi Komisyonunun 

değiştirici 

Birinci Bölüm 

Genel hükümler 

Kuruluş 

MADDE 1. — işletmeler Bakanlığına bağlı 
ve 3460 sayılı Kanuna tâbi olmak ye adı geçen 
kanuna göre tüzel kişiliği haiz bulunmak üzere 
«Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu» kurul
muştur. 

Kurumun merkezi Ankara'dır. Kurum yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir Ve temsilciler 
bulundurabilir. 

Görev, yetki ve çalışma konuları 

MADDE 2. — Kurumun yapacağı başlıca 
işler aşağıda gösterilmiştir : 

a) Her çeşit silâh, mühimmat ve patlayıcı 
maddelerle araç ve gereçleri ve askerî ihtiyaç
lara yarıyan her türlü alât, vasıta, makine te
sisat Ve diğer her nevi malzeme,-eşya ve leva
zımı ve yedek parçaları imal etmek ve seri ha
linde büyük ve küçük tadil, ıslah işlerini ve di
ğer tamirleri yapmak, 

;b) Mevzuuna giren ve sivil ihtiyaçlara ya
rıyan her çeşit imalât ve tamiratı yapmak, 

c) 4374 sayılı Kanunun birinci maddesin
de yazılı tekel maddelerini yapmak, 

d) a, b, c, fıkralarında yazılı işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisatı kurmak 
ve mevcutları tevsi ve ıslah etmek, 

e) a ve b fıkralarında yazılı maddelerin 
ticaretini yapmak. 

Millî Savunma siparişleri 

MADDE 3. — Millî Savunma Bakanlığı, Ma
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca imali müm
kün bütün ihtiyaçlarını bu kuruma sipariş et
meye mecburdur. İhtiyaçların ancak evsaf, mik-

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu 
tasarısı 

Birinci Bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanuna tâbi olmak 
ve tüzel kişiliği haiz bulunmak üzere (Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu) kurulmuştur. 
Bu kurum işletmeler Bakanlığına bağlıdır. 

Kurumun merkezi Ankara'dır. Kurum, yurt 
içinde ve dışında şubeler açabilir ve temsilciler 
bulundurabilir. 

Kurumun yapacağı İşler 

MADDE 2. — Kurumun yapacağı işler şun
lardır : 

a) Her çeşit silâh, mühimmat ve patlayıcı 
maddelerle askerî ihtiyaçlara yarıyan aletler, 
vasıtalar, makineler, tesisler ve diğer her türlü 
eşya ve levazım ve yedek parçalar iırial etmek 
ve seri halinde büyük ve küçük tadil ve ıslah 
işlerini ve diğer tamirleri yapmak, 

b) Tesisleri ve imkânları ile karşılıyabile-
ceği sivil ihtiyaçlara ait her türlü imalât ve ta
miratı yapmak, 

c) 4374 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yazılı tekel maddelerini yapmak, 

d) a, b, c fıkralarında sayılan işleri gör
mek üzere lüzumlu her türlü tesisleri kurmak 
ve mevcutlarını da tevsi ve ıslah etmek, 

e) a ve b fıkralarmda yazılı maddelerin ti
caretini yapmak, 

Kurum, yukardaki fıkralarda sayılmayıp da 
kendi iştigal sahasına giren sair isleri de yapa
bilir. 

Mtllt Savunma siparişleri 

MADDE 8. — Millî Savunma Bakanlığı ikin
ci madde mevzuuna giren bütün ihtiyaçlarını 
Makine ve Kimya Endistrüsü Kurumuna sipariş 
etmiye mecburdur. 
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kânlara göre tercihan Kurumdan tedarik olunur. 
Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için Ku

ruma verilecek yıllık siparişler, Bakanlık ve Ku
rum tarafından birlikte tezekkür olunarak iş 
programlarının tanziminde esas olmak üzere Ku
ruma bildirilir. 

Kurum tesis ve teşkillerinden lüzumlu kısım
larını; Millî Savunma Bakanlığından alacağı si
parişler, göreceği kolaylıklar ve kendi imkânla
rının müsaadesi nispetinde askerî ihtiyaçları te
min edecek bir halde bulundurmakla ödevlidir. 

M. S. Bakanlığının Kurumdan yapılmasına 
karar verdiği mubayaalar pazarlık suretiyle ic
ra olunur. Bu alımlarda 1050 sayılı Kanunun 
83 ncü maddesine tevfikan ve mukabilinde te
minat aranmamak üzere taahhüt bedelinin en az 
% 50 si nispetinde avans verilir. 

Malzeme stoklan 

MADDE 4. — Kurum, istihsal ve hizmet fa
aliyetlerinin sürekli bir şekilde yürütülmesini 
teminen ve malî durumunun imkânları nispetin
le tesis edeceği malzeme stokları dışında bedeli 
M. S. Bütçesinde bu nam ile açılacak bölümden 
ödenmek' üzere Millî Savunma Bakanlığı adına 
ayni maksatla harb ihtiyatı stokları tesis ede
bilir. 

tkinci Bölüm 

Malî Hükümler 

MADDE 5. — 
400 milyon liradır. 

Sermaye 

Kurumun itibari sermayesi 

M. S. K. 

larından kurumun kudreti haricinde kalan kı
sımları başka $uretle tedarik edilebilir. 

Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için ku
ruma verilecek yıllık siparişler, Bakanlık ve 
kurum tarafından evvelden birlikte tezekkür 
olunarak mütaakıp yıl iş programlarının tanzi
minde esas olmak üzere kuruma bildirilir. 

Kurum tesis ve teşkillerinden lüzumlu kı
sımlarını Millî Savunma Bakanlığından alacağı 
siparişler, göreceği kolaylıklar ve kendi imkân
larının müsaadetsi nispetinde askerî ihtiyaçları 
temin edecek bir halde bulundurmakla ödev
lidir. 

Millî Savunjma Bakanlığınca kuruma sipariş 
verilmesinde 2490 sayılı Kanun hükümleri tat
bik olunmaz ve siparişler de 1050 sayılı Kanu
nun 83 ncü maddesine tevfikan ve mukabilinde 
teminat aranmamak üzere sipariş bedelinin en az 
!% 50 si nispetinde avans verilir. 

Millî Savunma Bakanlığı kuruma hükmü ge
lecek yıllara geçici siparişler de verebilir. Bun
ların bedelleri yukardaki fıkraya göre ödenir. 

Malzeme stoklan 

MADDE 4. •— Kurum, istihsal ve hizmet 
faaliyetlerini sürekli bir şekilde yürütülmesini 
teminen ve malî durumunun imkânları nispetin
de tesis edeceği malzeme stokları dışında be
deli M. S. Bütçesinde bu nam ile açılacak bö
lümden ödenmek üzere Millî Savunma Bakanlı
ğı adına, bakını ve muhafaza masrafları bu Ba
kanlıkça ödenmek şartiyle, aynı maksatla harb 
ihtiyaçları stokları tesis eder. 

Kurum, Millî Savunma Bakanlığı adına tesis 
edilecek stokları bu Bakanlığın muvafakati ile 
kullanabilir. 

tkinci bölüm 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Kuruman itibari sermayesi 
(400) milyon litadır. 
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tar ve zaman bakımlarından kurumun kudreti 
haricinde kalan kısımları başka suretle tedarik 
edilebilir. 

Millj Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için ku
ruma verilecek yıllık siparişler, Bakanlık ve ku
rum tarafından evvelden birlikte tezekkür olu
narak mütaakıp yıl iş programlarının tanzimin
de esas olmak üzere kuruma bildirilir. 

Kurum tesis ve teşkillerinden lüzumlu kı
sımlarını; Millî Savunma Bakanlığından alaca
ğı siparşler, göreceği kolaylıklar ve kendi im
kânlarının müsaadesi nispetinde askerî ihtiyaç
ları temin edecek halde bulundurmakla ödev
lidir. 

Millî Savunma Bakanlığınca kuruma sipariş 
verilmesinde 2490 sayılı Kanun hükümleri tat
bik olunmaz. Bu siparişlerde 1050 sayılı Kanu
nun 83 ncü maddesine tevfikan ve mukabilinde 
teminat aranmamak üzere, sipariş bedelinin en 
az •% 50 si nispetinde avans verilir. 

Millî Savunma Bakanlığı kuruma, hükmü 
gelecek yıllara geçici siparişler de verebilir. 
Bunların bedelleri yukardaki fıkraya göre 
ödenir. 

Malzeme stoklan 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonunun 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. K. 

Bu Bakanlık ihtiyaçları için kuruma verile
cek yıllık siparişler, Bakanlık ve Kurum tarafın
dan birlikte tesbit olunur ve mütaakıp yıl iş pro
gramının tanzimine esas olmak üzere evvelinden 
kuruma bildirilir. 

Bu ihtiyaçlardan vasıf, zaman ve miktar ba
kımlarından kurumca karşılanamıyacak kısımlar 
başkaca satın alınabilir. 

Kurum tesislerini, imkânları dâhilinde, Millî 
Savunma Bakanlığından alacağı siparişleri kar-
şılıyacak bir halde bulundurmaya mecburdur. 

Millî Savunma Bakanlığınca, kuruma yapıları 
siparişler için 2490 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanmaz. Bu siparişler için, 1050 sayılı Kanunun 
83 ncü maddesi gereğince ve karşılığında teminat 
aranmadan sipariş bedelinin en az % 50 si nispe
tinde avans verilir. 

Malzeme stoklan 

MADDE 4. — Millî Savunma Bakanlığı, be
deli ile bakım ve muhafaza giderleri Bakanlık 
bütçesinden ödenmak üzere kuruma harb ihtiyatı 
stokları yaptırabilir. Kurum, bu stokları aynen 
iade edilmek veya bedeli siparişlere mahsup olun 
mak şartiyle adı geçen Bakanlığın muvafakatiyle 
kullanabilir. 

ikinci bölüm 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Kurumun sermayesi dört yüs 
milyon liradır. 

( S. Sayısı : 203 ) 
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MADDE 6. —• Kurumun sermayesi aşağıdaki 
kaynaklardan teşekkül eder. 

a) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğün
den ve bu Genel Müdürlükçe işletilmekte olan 
genel sermayelerden devredilecek her çeşit kıy
metler, 

b) Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl ko
nacak ödenekler, 

c) Hazineye ait menkul ve gayrimenkul 
mallarla 21 nci maddede yazılı fabrika ve sabit 
tamirhanelerden Bakanlar Kurulu karariyle ku
ruma devredilmesi uygun görülenler için 7 nci 
maddeye göre tesbit olunacak değerler, 

d) 9 ncu maddeye göre sermayeye eklene
cek kârlar. 

MADDE 7. — Altıncı maddenin « o bendi 
mucibince kuruma devredilecek menkul ve gay
rimenkul malların değeri Millî Savunma, Maliye 
ve İşletmeler Bakanlıklariyle Kurum mümessil
lerinden mürekkep bir heyet tarafından takdir 
ve tesbit olunur. 

Krediler 

MADDE 8. — Kurum Bakanlar Kurulu ka
rariyle faizli veya faizsiz, ikramiyeli veya ikra-
miyesiz, kâra iştirakli veya iştiraksiz tahviller 
çıkarabileceği gibi on beş yıla kadar vadeli is
tikrazlar yapabilir. Bunların tutarı Kurumun 
itibari sermayesinin yarısını geçemez. 

Maliye Bakanlığı kurumun yapacağı on yıl 
ve daha uzun vadeli istikrazlara kefalet ede
bilir. 

Kurum yukardaki kayıtlara tâbi olmaksızın 
Bankalardan ve sair müesseselerden kısa vadeli 
krediler alabilir. 

Kâr taksimi ve ihtiyatlar 

MADDE 9. — Elde edilecek kârlardan, 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre ayır
malar yapıldıktan sonra bakiye, itibari ser
mayenin dörtte birine baliğ oluncıya kadar fev
kalâde ihtiyat olarak ayrılır. 

Bu miktarlar dolduktan sonra kâr sermaye
ye ilâve olunur. 

Fevkalâde ihtiyatlara, gerekli görüldüğü 
takdirde, Maliye Bakanlığı Bütçesine konula-

( S. Sa: 

M. S. K. 

MADDE 6. — Kurumun sermayesi aşağıdaki 
kaynaklardan teşekkül eder. 

a) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünden 
ve bu müdürlükçe işletilmekte olan döner ser
mayelerden devredilecek her çeşit kıymetler. 

b) Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl ko
nacak ödenekler, 

c) Hazineye ait menkul ve gayrimenkul 
mallarla 20 nci maddede yazılı fabrika ve sabit 
tamirhanelerden Bakanlar Kurulu karariyle ku
ruma devredilmesi uygun görülenler için 7 nci 
maddeye göre tesbit olunacak değerler, 

i d ) 9 ncu maddeye göre sermayeye eklenecek 
kârlar. 

MADDE 7. — 6 nci maddenin c bendi muci
bince kuruma devredilecek menkul ve gayrimen
kul malların değeri Millî Savunma, Maliye ve 
İşletmeler Bakanlıkları ile kurum mümessille
rinden mürekkep bir heyet tarafından takdir ve 
tesbit olunur. 

Krediler 

MADDE 8. — Kurum Bakanlar Kurulu ka
rariyle faizli veya faizsiz, ikramiyeli ve ikra-
miyesiz, kâra iştirakli veya iştiraksiz tahviller 
çıkarabileceği gibi 15 yıla kadar vadeli istikraz
lar yapılabilir. Bunların tutarı kurumun itibari 
sermayesinin yarısını geçer. 

Maliye Bakanlığı kurumun yapacağı on yıl 
ve daha uzun vadeli istikrazlara kefalet edebilir. 

Kurum yukardaki kayıtlara tâbi olmaksızın 
bankalardan ve sair müesseselerden kısa vadeli 
krediler alabilir. 

Kâr taksimi ve ihtiyaçlar 

MADDE 9. — Elde edilecek kârlardan, 3460 
sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre ayırma
lar yapıldıktan sonra bakiye, itibari sermayenin 
dörtte birine baliğ oluncıya kadar fevkalâde ih
tiyat olarak ayrılır. 

Bu miktarlar dolduktan sonra kâr sermaye
ye ilâve olunur. 

Fevkalâde ihtiyatlara göre, gerekli görüldü
ğü takdirde, Maliye Bakanlığı Bütçesine konu-
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MADDE 6. — Millî Savunma Komisyonunun 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmişth'. 

B. K. 

MADDE 6. — Kurumun sermayesi aşağıdaki 
kaynaklardan terekküp'eder. 

a) Bu kanunun 18 nci maddesi gereğince 
kuruma intikal edecek her çeşit kıymetler, 

b) Hazineye ait menkul ve gayrimenkul 
mallarla 19 ncu madde gereğince kuruma dev
redilecek tesislerin 7 nei maddeye göre tesbit 
olunacak değerleri; 

c) 9 ncu maddeye göre sermayeye eklene
cek kârlar; 

d) Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl ko
nulacak ödenekler. 

MADDE 7 . - 6 ncı maddenin b fıkrası gere
ğince kuruma devredilecek menkul ve gayri
menkul malların değerleri, Millî Savunma, Ma
liye ve İşletmeler Bakanlıklariyle Umumi Mu
rakabe Heyeti ve kurum temsilcilerinden toplu 
bir heyet tarafından takdir ve tesbit olunur. 

Kredüer 

MADDE 8. — Kurum, Bakanlar Kurulu 
karariyle faizli veya faizsiz, ikramiyeli veya 
ikramiyesiz, kâra iştirakli veya iştiraksiz uzun 
vadeli tahviller çıkarabileceği gibi 15 yıla kadar 
vadeli istikrazlar yapabilir. Bunların tutarı ku
rumun itibari sermayesinin yarısını geçemez. 

Maliye Bakanlığı, kurumun yapacağı 10 yıl 
ve daha uzun vadeli istikrazlara kefalet edebi
lir. 

Kâr taksimi v* İhUypktlar 

MADDE 9. — Elde edilecek kârlardan 3460 
sayılı Kanunun 42 nei maddesine göre ayrımlar 
yapıldıktan sonra bakiye itibari sermayenin 4 
te birine ulaşıncaya kadar fevkalâde ihtiyat 
olarak ayrılır. 

Bu miktarlar dolduktan sonra kâr sermaye
ye ilâve olunur. 

Fevkalâde ihtiyatlara Maliye Bakanlığı Büt
çesine konacak ödeneklerle ilâveler yapılabilir. 
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MADDE 10. — Millî Savunma Komisyonu
nun 10 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kurum ve müesseselerin he
sap yılının mebdei, Devlet Bütçe yılının başlan
gıç tarihinden iki ay sonraki tarihtir. 

i lk hesap yılı kanunun yürürdük tarihinden 
başlar. Ve mütaakıp hesap yılının yukarlaki fık
rada yazılı başlangıç tarihine kadarki zama
nı da içine alır. 

Üçüncü bölüm 

İdare ve murakabe organları 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

Kurumun zararları yukarda yazılı ihtiyatlardan 
karşılanır. 

Vergi ve resim muafiyetleri 

MADDE 10. — a) Kurumun Millî Savun-
ma Bakanlığına yapacağı teslimlerden elde ede
ceği kârlar, Kazanç ve Buhran vergileriyle zam-
larından, Gelir ve Kurumlar vergilerinden ve 
bu vergiler yerine geçecek olan vergilerden, 

b) Kurumun imal edeceği, kara, deniz ve 
hava harb teçhizatından sayılan, fertler tara
fından kullanılması kanunla menedilmiş bulu
nan vasıtalarla malzemenin imalinde ilk madde 
veya yardımcı madde veya işletme malzemesi 
olarak kullanılmak üzere kurum tarafından ya
bancı memleketlerden getirilecek maddeler, 
(miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter de
recede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler Bakanlık
larının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithal 
sırasında alman, Hazineye, özel İdare ve Bele
diyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zam-
larmdan ve gümrük ardiye ücretlerinden, 

c) b fıkrasında yazılı maddelerden yurd 
içinde kısmen imal ve istihsal edilip satınalına-
caklar kuruma teslimlerinde Muamele Vergisin
den, 
muaftır. 

MADDE 11. — Kurumun hesap yılı, Devlet 
Bütçe yılı tarihinden iki ay sonra başlar. 
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cak ödeneklerle ilâveler yapılır. 
Kurumun zararları yukarda yazılı ihtiyat

larla karşılanır. 

Vergi ve resim muafiyetleri 

MADDE 10. — a) Kurumun imal edip Mil
lî Savunma Bakanlığına teslim edeceği emtia ve 
malzemeden doğacak kazançlar Kazanç, Buh
ran vergileri ve zamlarmdan ve bu vergiler ye
rine kaim olacak vergilerden, 

b) Kurumun imal edeceği kara, deniz ve 
hava harb teçhizatından madut olup efrat ta
rafından istimali kanunen memnu bulunan ve
sait ve malzemenin imalinde ilk madde veya 
yardımcı madde olarak kullanılmak üzere ku
rum tarafından hariçten getirilecek iptidai 
ve yarı mamul maddeler (Miktarı ve memleket 
içinde ihtiyaca yeter derecede veya kısmen 
tedarikinin mümkün bulunmadığı, İşletmeler, 
Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithal sırasın
da alınan, Hazineye, Özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarmdan 
ve ardiye ücretinden, 

c) B fıkrası hükmünden istifade edecek 
olan maddelerden dâhilde kısmen imal ve isti
mal edilip kurum tarafından satmalmacak 
olanları dahi teslimlerinde Muamele Vergisin
den muaftır. 

MADDE 11. — Kurum ve müesseselerin he
sap yılının mebdei, Devlet Bütçe yılının baş
langıç tarihinden iki ay sonraki tarihtir. 

Üçüncü bölüm 

t dar e ve murakabe organları 

MADDE 12. — Kurumun idare ve muraka
be organları şunlardır: 

I - Umumi Heyet 
I I - Umumi Murakabe Heyeti 
III - Yönetim Kurulu 
r v - Genel Müdürlük 

( S. Sayısı 

M. & K. 

lacak Ödeneklerle ilâveler yapılır. 
Kurumun zararları yukarda yazılı ihtiyat

larla karşılanır. 

Vergi ve resim muafiyetleri 

MADDE 10 — a) Kurumun imal edip Millî 
Savunma Bakanlığına teslim edeceği emtia ve 
malzemeden doğacak kazançlar Kazanç, Buhran 
vergileri ve zamlarmdan ve bu vergiler yerine 
kaim olacak vergilerden, 

b) Kurumun imal edeceği kara, deniz ve 
hava harb teçhizatından madut olup efrat ta
rafından istimali kanunen memnu bulunan ve
sait ve malzemenin imalinde ilk madde veya yar
dımcı madde olarak kullanılmak üzere kurum 
tarafından hariçten getirtilecek iptidai ve 
yarı mamul maddeler (miktarı ve memleket 
içinde ihtiyaca yeter derecede veya kısmen te
darikinin mümkün bulunmadığı, işletmeler, Ma
liye, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının müş
terek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit 
ve kabul kaydiyle) ithal sırasında alman Ha
zineye, özel idare ve belediyelere ait her türlü 
vergi, resim, harç ve zamlarmdan ve ardiye üc
retinden ; 

e) (b) fıkrası hükmünden istifade edecek 
olan maddelerden dâhilde kısmen imal ve istih
sal edilip kurum tarafından satmalmacak olan
ları dahi teslimlerinde Muamele Vergisinden 
muaftır. 

MADDE 11. — Kurum ve müesseselerinin 
hesap yılının mebdei Devlet Bütçe yılının baş
langıç tarihinden iki ay sonraki tarihtir. 

Üçüncü Bölüm 

İdare ve murakabe organları 

MADDE 12. — Kuruman idare ve murakabe 
organları şunlardır : 

I - Umumi Heyet; 
II - » Murakabe Heyeti; 

III - Yönetim Kurulu; 
IV - Genel Müdürlük. 
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MADDE 13. — Umumi Heyet, 3460 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinde yazılı üyelere ilâve
ten, İşletmeler ve Millî Savunma Bakanlariyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu Reisi ve reis vekili, mazbata muhar
riri, kâtibi ve bu komisyon âzası arasında her 
teşriî yıl içinde seçilecek beş üyenin de katılma-
siyk kurulur,. 

MADDE 14. —• Kurumun murakabe organı, 
3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü edi
len Umumi murakabe Heyetidir1. 

MADDE 15., — Kurum, ve müesseselerinin 
muamele ve hesapları üzerinde Umumi Heyetin 
Umumi Murakabe Heyetinin yapacağı tetkik ve 
murakabe kurum işlerinin hususiyetine uygun 
bir şekilde, gizli olarak cereyan eder. Bu husus
ta gereken tertipler her iki heyet tarafından 
alınır, 

3460 sayılı Kanunla bunun tatbik suretini 
gösterir tüzükte, Umumi Murakabe Heyetine 
ve diğer mercilere gönderilmesi derpiş olunan 
her türlü evrak ve vesaikin Kurum Genel Mü
dürlüğünde ve müessese müdürlüklerinde ve iş
letmelerde tetkiki esastır. Bunlardan 3460 sa
yılı Kanuna göre Umumi Murakabe Heyetine 
tevdii zaruri olanların tevdi edilmiş şekil ve 
şartları İşletmeler Bakanlığı ile Umumi Mura
kabe Heyeti Başkanlığı ve Kurum Genel Mü
dürlüğü arasında kararlaştırılır. 

3460 sayılı Kanunun 10 ncu ve 24 ncü mad
deleri gereğince Umumi Murakabe Heyeti tara
fından hazırlanacak raporlar işletmeler Bakan
lığına ve Kurum Genel Müdürlüğüne tevdi olu
nur. Bunlardan 3460 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine müsteniden hazırlanacak Umumi Mu
rakabe Heyeti raporu yalnız Kurum Genel Mü
dürlüğü tarafından bastırılır. 

Kuram ve müesseselerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları, Umumi Murakabe Heyeti ra
porları ve umumi heyet zabıt ve kararları tevsi, 
neşir ve ilân edilmez. 

M. S. K. 

MADDE 13. — Umumi heyet, 3460 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinde yazılı üyelere ilâve
ten, İşletmeler ve Millî Savunma Bakanlariyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu Reis ve Reisvekilî, Mazbata Muhar
riri, Kâtibi ve bu Komisyon âzası arasından her 
teşrii yıl içinde seçilecek 5 üyenin de katılması 
ile kurulur. 

MADDE 14. — Kurumun murakabe organı, 
3460 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü edi
len Umumi Murakabe Hoyetidir. 

MADDE 15. — Kurum ve müesseselerinin 
muamele ve hesapları üzerinde Umumi Heyetin 
ve Umumi Murakabe Heyetinin yapacağı tetkik 
ve murakabe kurum işlerinin hususiyetine uy
gun bir şekilde gizli olarak cereyan eder. Bu 
hususta gereken tertipler her iki heyet tarafın
dan alınır. 

3460 sayılı Kanunla bunun tatbik suretini gös
terir tüzükte. Umumi Murakabe Heyetine ve diğer 
mercilere gönderilmesi derpiş olunan her türlü 
evrak ve vesaikin Kurum Genel Müdürlüğünde 
ve müessese müdürlüklerinde ve İşletmelerde 
tetkiki esastır. Bunlardan 3460 sayılı Kanuna 
göre Umumi Murakabe Heyetine tevdii zaruri 
olanların tevdi ediliş şekil ve şartları İşletmeler 
Bakanlığı ile Umumi Murakabe Heyeti Başkan
lığı ve Kurum Müdürlüğü arasında kararlaştı
rılır. 

3460 sayılı Kanunun 10 ncu ve 24 ncü mad
deleri gereğince Umumi Murakabe Heyeti tara
fından hazırlanacak raporlar İşletmeler Bakan
lığınca. ve Kurum Genel Müdürlüğüne tevdi olu
nur. Bunlardan 3460 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine müsteniden hazırlanacak Umumi Mu
rakabe Heyeti raporu yalnız Kurum Genel Mü
dürlüğü tarafından bastırılır. 

Kurum ve müesseselerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları, umumi murakabe heyeti rapor
ları ve umumi heyet zabıt ve kararları tevzi, ne
şir ve ilân edilmez. 

( S. Sayın : 20t) 
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MADDE 13. — Umumi heyet, 3460 sayılı 
Kanuna göre kurulan umumi heyettir. Ancak 
bu heyete İşletmeler ve Millî Savunma Bakanla
rı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu Reisi, Reisvekili, Mazbata Muharriri 
ve Kâtibi ile komisyon âzası arasından her teşriî 
yıl içinde seçilecek beş üye ilâve olunmuştur. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kurum ve müesseselerinin 
muamele ve hesapları üzerinde umumi heyetin 
ve Murakabe Heyetinin yapacağı tetkik ve 
murakabe kurum işlerinin hususiyetine uygun 
bir şekilde gizli olarak cereyan eder. Bu husus
ta gereken tertipler her iki heyet tarafından 
alınır. 

3460 asyılı Kanunla bunun tatbik susretini 
gösterir tüzükte, Umumi Murakabe Heyetine ve 
diğer mercilere gönderilmesi derpiş olunan her 
türlü evrak ve vesaikin Kurum Genel Müdür
lüğünde, müessese müdürlüklerinde ve işletme
lerde tetkiki esastır. Bunlardan 3460 sayılı Ka
nuna göre Umumi Murakabe Heyetine tevdii za
ruri olanların tevdi ediliş şekli ve şartları İş
letmeler Bakanlığı ile Umumi Murakabe Heyeti 
Başkanlığı ve Kurum Genel Müdürlüğü arasında 
kararlaştırılır. 

3460 asyılı Kanunun 10 ncu ve 24 ncü mad
deleri . gereğince Umumi Murakabe Heyeti ta
rafından hazırlanacak raporlar İşletmeler Ba
kanlığına ve Kurum Genel Müdürlüğüne tevdi 
olunur. Bunlardan 3460 asyılı Kanunun 24 ncü 
maddesine müsteniden hazırlanacak Umumi Mu
rakabe Heyeti raporu yalnız Kurum Genel Mü
dürlüğü tarafından bastırılır. 

Kurum ve müesseselerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları, Umumi Murakabe Heyeti rapor
ları ve umumi heyet zabıt ve kararları tevzi, ne
şir ve ilân edilmez. 

Kurumun bilançosu, bilanço yılının bitme
sinden itibaren üç ay zarfında tanzim edilerek 
Murakabe Heyetine verilir. Murakabe Heyeti in-

( S. Sa: 
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Üçüncü Bölüm 

İdare ve Murakabe organları 

MADDE 12. — 3460 sayılı Kanuna göre ku
rulan Umumi heyette Millî Savunma ve İşletme
ler Bakanlariyle Türkiye Büyük Millett Meclisi 
Millî Savunma Komisyonunun Başkanı, Sözcüsü 
ve Kâtibi ile her teşriî yıl için bu komisyondan 
seçilecek beş üye de katılır. 

MADDE 13. — Kurum ve müesseselerinin iş
lem ve hesaplan üzerinde Umumi Heyetin ve 
Umumi Murakabe Heyetinin yapacağı inceleme 
ve denetlemeler kurum işlerinin hususiyetine'; uy
gun bir şekilde gizli olarak yapılır. 

3460 sayılı Kanuna göre Umumi murakabe 
.' Heyetine ve diğer mercilere gönderilmesi gereken 
' her türlü kâğıt ve vesikalar, Kurum Genel Müdür-
> lügünde, müessese müdürlüklerinde ve işletmeler

de incelenir. Bunlardan adı geçen kanuna göre 
Umumi Murakabe Heyetine verilmesi zaruri olan
ların bu heyete ve Umumi Murakabe Heyeti tara
fından hazırlanacak raporların İşletmeler Ba
kanlığına ve Kurum Genel Müdürlüğüne veril
me şekli, İşletmeler Bakanlığı, Umumi Murakabe 
Heyeti Başkanlığı ve Kurum Genel Müdürlüğü 
arasında kararlaştırılır. 

Bu raporların teksir ettirilmesi veya bastırıl
ması Kurum Genel Müdürlüğü tarafından yapı
labilir. 

Kurum ve müesseselerine ait bilanço, kâr ve 
zarar hesapları, Umumi Murakabe Heyeti ra
porları ve Umumi Heyet zabıt ve kararları tev
zi, neşir ve ilân edilmez. 

Kurumun Bilançosu, bilanço yılının bitme
sinden itibaren üç ay zarfında tanzim edilerek 
Umumi Murakabe Heyetine verilir. Heyet ince
lemelerini üç ay içinde tamamlıyarak raporu
nu en geç Kasım ayında İşletmeler Bakanlığına 
ve kuruma verir. 

: 203) 
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MADDE 16. — Kurum, Genel Müdürün de 
üye olarak dâhil bulunduğu yedi kişilik bir yöne
tim kurulu tarafından idare olunur. 

Yönetim kurulu başkanı ile iki üye İşletmeler 
Bakanının, bir üye Maliye, iki üye Millî Savun
ma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle tâyin olunurlar. 

Genel müdür hariç olmak üzere başkan ve 
üyelerin hizmet müddetleri üç yıldır. Müddeti 
bitenlerin yeniden tâyinleri caizdir. 

İşletmeler Bakanınca teklif edilecek başkanla 
bir üyenin Askeri Fabrikalar ve kurumda veya 
resmî veya hususi endüstri müesseselerinde en 
az beş yıl başarılı hizmet görmüş olmaları şart
tır. 

MADDE 17. — Kurum genel müdürlüğü, ge
nel müdürle biri malî ve ticari işlerle meşgul ol
mak, diğer ikisi yüksek mühendis bulunmak üze
re 3 muavinden terekküp eder. 

Genel müdür İşletmeler Bakanının teklifi, 
genel müdür muavinleri genel müdürün inhası 
ve İşletmeler Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, Kurumun en büyük icra âmiri 
olup Kurumun bütün iş ve işletmelerini kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerin gösterdiği esaslarla Yö
netim Kurulunun vereceği kararlar dairesinde 
bunların sakıt kaldığı hallerde Kurumun iştigal 
konularının^ icaplarına göre ve iş programları 
çerçevesi içinde sevk ve idare etmek ve bu maksat
larla lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri tatbik 
eylemek hususlarında tam bir yetkiye sahiptir. 

Genel Müdür muavinleri, Genel Müdürden 
alacakları direktif ve yetki ile onun adına hare
ket ederler. 

M. S. K. 

MADDE 16. — Kurum, Genel Müdürün de 
üye olarak dâhil bulunduğu yedi kişilik bir yö
netim kurulu tarafından idare olunur. 

Yönetim Kurulu Başkanı ile iki üye İşlet
meler Bakanının, bir üye Maliye, iki üye Millî 
Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karariyle tâyin olunurlar. 

Genel Müdür hariç, olmak üzere başkan ve 
üyelerin hizmet müddetleri üç yıldır. Müddeti 
bitenlerin yeniden tâyinleri caizdir. 

İşletmeler Bakanınca teklif edilecek başkan 
ve iki üyeden birinin ve Millî Savunma Bakanın
ca teklif edilecek iki üyeden birinin Askerî Fab
rikalar ve kurumda veya resmî ve hususi endüs
tri teşekkül ve müesseselerinde veya Millî Savun
ma Bakanlığının Asfa sanayii ile ilgili teknik 
teşkilâtında en az beş yıl başarılı hizmet görmüş 
olmaları şarttır. 

MADDE 17. — Kurum Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdürle biri idari, malî ve ticari işlerle 
meşgul olmak, diğer ikisi yüksek mühendis veya 
mühendis olmak üzere 3 muavinden terekküp 
eder. 

Genel Müdür, İşletmeler Bakanın teklifi. Ge
nel Müdür muavinleri Genel Müdürün inhası ve 
İşletmeler Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, kurumun en büyük icra âmiri 
olup kurumun bütün iş ve işletmelerini kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerin gösterdiği esaslarla 
Yönetim Kurulunun vereceği kararlar dairesinde 
bunların sakıt hallerde, kurumun iştigal konula
rının icaplarına göre ve iş programları çevresi 
içinde sevk ve idare etmek ve bu maksatlarla 
lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri tatbik eyle
mek hususlarında tam bir yetkiye sahiptir. 

Genel Müdür muavinleri, Genel Müdürden 
atacakları direktif ve yetki ile onun adına hare
ket ederler. 

( S. Sayısı : 203 ) 
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celemelerini, mütaakıp üç ay içinde ikmal ede
rek raporunu en geç Kasım ayında işletmeler 
Bakanlığına ve kuruma tevdi eder. 

MADDE 16. — Kurum, Genel Müdürlüğünün 
de üye olarak dâhil bulunduğu yedi kişilik bir 
yönetim kurulu tarafından idare olunur. 

Yönetim Kurulu başkanı ile iki üye İşletme
ler Bakanının, bir üye Maliye, iki üye Millî Sa
ma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle tâyin olunurlar.ı 

Genel müdür hariç olmak üzere Başkan ve 
üyelerin hizmet müddetleri üç yıldır. Müddeti 
bitenlerin yeniden tâyinleri caizdir. 

İşletmeler Bakanınca teklif edilecek baş
kan ve iki üyeden birinin ve Millî Savunma Baka
nınca teklif edilecek iki üyeden birinin Askerî 
Fabrikalar ve kurumda veya resmî ve hususi 
endüstri teşekkül ve müesseselerinde veya Millî 
Savunma Bakanlığının makiııa ve kimya sana
yii ile ilgili teknik teşkilâtında en az beş yıl 
başarılı hizmet görmüş olmaları şarttır. 

MADDDE 17. — Kurum Genel Müdürlüğü, 
bir genel müdürle biri malî ve ticari ve diğer 
ikisi teknik işlerle meşgul olmak üzere üç. 
genel müdür yardımcısından terekküp eder. 
Teknik işlerle iştigal edecek iki yardımcının 
yüksek mühendis veya mühendis olması şarttır. 

Genel Müdür İşletmeler Bakanının teklifi, 
genel müdür yardımcıları, genel müdürün in
hası ve İşletmeler Bakanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, kurumun en büyük icra âmi
li olup kurumun bütün iş ve işletmelerini ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerin gösterdiği esas
larla yönetim kurulunun vereceği kararlar dai
resinde, bunların sâkit kaldığı hallerde kuru
mun iştigal konularının icaplarına göre ve iş 
programları çerçevesi içinde sevk ve idare et
mek, bu maksatların ve fabrikaların iç ve dış 
emniyetlerinin lüzumlu kıldığı bütün tedbirle
ri almak ve tatbik eylemek hususlarında tam 
bir yetkiye sahiptir. 

Genel Müdür yardımcıları, gen.el müdürden 
alacakları direktif ve yetki ile onun adına ha
reket ederler. 

B. K. 

MADDE 14. — Kurum, biri genel müdür ol
mak üzere yedi kişilik bir yönetim kurulunca 
idare olunur. 

Yönetim Kurulu Başkanı ile iki üye işletme
ler Bakanının, iki üye Millî Savunma Bakanı
nın ve bir üye de Maliye Bakanının teklifleri 
üzerine Bakanlar Kurulu Karariyle tâyin olu
nur. 

Başkan ve üyelerin (Genel Müdür hariç) 
hizmet süreleri üç yıldır. Süresi bitenlerin yeni
den tâyinleri caizdir. 

işletmeler Bakanınca teklif edilecek Başkan 
ile iki üyeden birinin ve Millî Savunma Baka
nınca teklif edilecek iki, üyeden birinin Askerî 
Fabrikalarda ve kurumda veya resmî ve hususi 
endüstri teşekkül ve müesseselerinde veya Mil
lî Savunma Bakanlığının makine ve kimya sana
yii ile ilgili teknik teşkilâtında en az beş yıl ba
şarılı hizmet görmüş olmaları şarttır. 

MADDE 15. — Kurumun bir Genel Müdürü 
ve lüzumu kadar yardımcısı bulunur. Genel Mü
dür ve yardımcılarının yüksek tahsil görmüş ol
maları ve teknik işlerle meşgul olacak yardımcı
ların da yüksek mühendis olmaları şarttır. 

Genel Müdür işletmeler Bakanının teklifi, 
Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün inhası 
ve işletmeler Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunur. 

Genel Müdür, kurumun en büyük icra âmiri 
olup kurumun bütün iş ve işletmelerini kanun
lara ve tüzüklere, Yönetim Kurulu kararlarına 
ve kurumun iştigal konularının icaplarına göre 
sevk ve idare eder. Genel Müdür, tesislerin iç ve 
dış emniyetini koruyucu her türlü tedbirleri al
mak ve uygulamakla yetkilidir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürden 
alacakları direktif ve yetki ile onun adına hare
ket ederler. 
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Dördüncü Bölüm 

Müteferrik hükümler 

Personel işleri 

MADDE 18. — Kurum ve kuracağı müesse
selerde memur ve hizmetliler menfaatine kurula
cak olan kooperatiflerle yardım derneklerinin 
idare Meclislerinde, murakıplıklarında çalışa
caklar hakkında 3460 sayılı Kanunun 45 nei 
maddesi hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 19. — Millî Savunma Bakanlığı Ku
rum ve müesseselerinden Kurumun muvafakati 
ile eğitim ve staj bakımından faydalanabileceği 
gibi İşletmeler ve Millî Savunma Bakanlıklarınca 
lüzum görüldüğü zamanlarda fabrikaları san
atkâr erlerle de takviye edebilir. 

Sanatkâr erlere Kurumca ehliyetleriyle müte
nasip gündelik verilir. Bu müddet zarfında 
bunlara Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 
aylık, iaşe, ilbas namı altında başkaca bir şey 
verilmez. 

Kuruma intikal edecek tesisler 

MADDE 20. — Millî Savunma Bakanlığınca 
işletilmekte olan aşağıda isimleri yazılı fabrika 
ve tesislerle Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
ve Grup Müdürlüklerinin bütün arazi, her türlü 
bina, makine, tesisat, alât, edevat, vasıta ve mal
zemeleri, hak ve vecibeleriyle ve muhtelif kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle Askerî fabrikalara ve
rilmiş bulunan haklar ve yetkilerle birlikte ve 
2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletilmekte 
olan döner sermayelerin mevcutları, alacakları ve 
borçları işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

M. 8. K 

Dördüncü Bölüm 

Müteferrik hükümler 

Personel işleri 

MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı, 
kurum ve müesseselerinden kurumun muvafa
kati ile eğitim ve staj bakımından faydalanabi
leceği gibi İşletmeler ve Millî Savunma Bakan
lıklarınca lüzum görüldüğü zamanlarda fabri
kaları sanatkâr erlerle de takviye edebilir. 

Sanatkâr erlere kurumca ehliyetleriyle mü
tenasip gündelik verilir. Bu müddet zarfında 
bunlara Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
aylık, iaşe, ilbas namı altında başkaca bir şey 
verilmez. 

Kuruma intikal edecek tesisler 

MADDE 19. Millî Savunma Bakanlığın
ca işletilmekte olan aşağıda isimleri yazılı fab
rika ve tesislerle Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğü ve Grup müdürlüklerinin bütün arazi, 
her türlü bina makine, tesisat, alet, edevat, va
sıta ve malzemeleri, hak ve vecibeleriyle ve 
muhtelif kanun tüzük ve yönetmeliklerle As
kerî fabrikalara verilmiş bulunan haklar ve 
yetkilerle birlikte 2013, 2236 sayılı kanunlar ge
reğince işletilmekte olan döner sermayelerin mev
cutları, alacakları ve borçları işbu kanunun yü-
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Dördüncü Bölüm 

Müteferrik Hükümler 

Personel İşleri 

MADDE 18. — Millî Savunma Bakanlığı, 
kurum ve müesseselerinden,, kurumun muvafaka
ti ile ve gereken masrafları bu Bakanlığa ait ol
mak üzere, eğitim ve staj bakımından faydala
nabileceği yibi İşletmeler ve Millî Savunma Ba
kanlıklarınca lüzımı görüldüğü zamanlarda fab
rikaları sanatkâr erlerle de takviye edebilir. 

Sanatkâr erlere kurumca ehliyetleriyle müte
nasip gündelik verilir. Bu müddet zarfında 
bunlara Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 
aylık, iaşe, ilbas, namı altında1 başkaca bir şey 
verilmez. 

Kmruma intikal edecek tesisler 

MADDE 19. — Millî Savunma Komisyonu
nun 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 

Çe$itU hükümUr 

MADDE 16. — Millî Savunma Bakanlığı, ku
rumun muvafakatiyle, personel yetiştirmek için, 
masrafları Bakanlık Bütçesinden ödenmek 
üzere kurum, müessese ve işletmelerinden eğitim 
ve staj maksadiyle faydalanabilir ve İşletmeler 
Bakanlığının isteği üzerine müesses ve işletme
leri sanatkâr erlerle de takviye edebilir. 

Sanatkâr erlere, ehliyetlerine göre kurumca 
gündelik verilir. Bu takdirde bunlara Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinden aylık, yiyecek 
ve giyecek gideri verilmez. 

MADDE 17. — Kurum, teknik personel ihti
yacını karşılamak üzere yurt içinde ve dışında 
öğrenci okutabileceği gibi kendisine lüzumlu 
mütehassısı elemenlar da yetiştirir. 

Kuruma intikal edecek tesisler 

MADDE 18. — Aşağıda yazılı fabrika ve te
sislerle Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
ve Grup müdürlüklerinin bütün menkul ve 
gayrimenkul mevcutları, alacak ve borçları ve 
2013 ve 2236 sayıh kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerle bundan mütevel
lit alacak ve borçlar ve çeşitli kanun ve tüzük
lerle Askerî Fabrikalara tanınmış olan bütün 
haklar ve yetkiler bu kuruma intikal eder. 

1. Kırıkkale'deki fabrika ve tesislerle di
ğer bütün binalar, 
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Kuruma intikal eder. 
1. — Kırıkkale'deki bütün bina, fabrika ve 

tesisler, 
2. — Elmadağ barut ve patlayıcı maddeler 

fabrikası, 
3. — Ankara Fişek Fabrikası, 
4. — Ankara Silâh Fabrikası (Beşinci kade

me tamirhanesi hariç), 
5. — Ankara Marangoz Fabrikası, 
6. — Mamak Gaz Maske Fabrikası, 
7. — Kayaş Kapsül Fabrikası ve mermi ima

lâthanesi, 
8. — Bakırköy Barut Fabrikası, 
9. — Silâhtarağa Fişek Fabrikası, 

MADDE 21. —• M. S. Bakanlığınca işletilen 
fabrika ve sabit tamirhanelerden atiyen kuru
mun isteği ve M. S. ve İşletmeler Bakanlıkları
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle 
kuruma devredilecekler 20 nci madde hüküm
leri dairesinde Kuruma intikal eder. Şu kadar-
ki bu tesisler içerisinde tamir işleri dışında 
istihsal işlerine yarıyacak makine, alât, edevat, 
malzeme ve hurdalar kurumun ihtiyaç göstere
ceği her hangi bir anda İşletmeler ve Millî Sa
vunma Bakanlarının karariyle kuruma devrolu-
nuv. Ve kıymetleri ödenmiş sermayeye ilâve olu
nur. 

Kuruma geçecek bu tesislerde çalışan perso
nelden kurumda hizmet alacaklar hakkında da 
işbu kanunun geçici 3, 4, 5 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

Kurum fabrika ve işletmelerinden mahiyet
leri ve gördükleri iş itibariyle İşletmeler Bakan
lığına bağlı diğer teşekküllere ait fabrika ve 
sanayi veya maden işletmeleriyle benzerlik ar-
zedenleri veya birbirlerini tamamlayıcı mahiyet-

- te olanları kurumun veya mevcut teşekküllerden 
diğer birinin bünyesi içinde toplamaya- İşletme
ler Bakanlığı yetkilidir. Bu husustaki karar üze
rine Bakanlıkça tesbit edilecek esaslar dairesin
de devredilecek işletme veya fabrikaya ait kıy-
mtin bunu devrdecek kurumun ödnmiş sermaye
sinden tenzili ve devralacak kurumun da öden
miş sermayesine ilâvesi hususunda lüzumlu mu
ameleler ilgili teşekküller tarafından ifa olunur. 

MADDE 22. -— Yukardaki 20 ve 21 nci mad
deler hükümlerine tevfikan kuruma yapılacak 

M. S. K. 

rürlüğe girdiği tarihte kuruma intikal eder. 
1. Kırıkkale'deki bütün bina, fabrika ve te

sisler, 
2. Eimedağ Barut ve patlayıcı maddeler 

fabrikaları, 
3. Ankara Fişek Fabrikası, 
4. Ankara Silâh Fabrikası, 
5. Ankara Marangoz Fabrikası, 
6. Mamak Maske Fabrikası, 
7. Kayaş Kapsül Fabrikası ve Mermi İma

lâthanesi, 
8. Bakırköy Barut Fabrikası, 
9. Silâhtarağa Av Fişeği Fabrikası, 

MADDE 20. — Millî Savunma Bakanlığınca 
işletilen fafbrika ve sabit tamirhanelerden âtiyen 
kurumun isteği ve M. S. ve İşletmeler Bakan
lıklar1 mn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kara
riyle kuruma devredilecekler 19 ncu madde hü
kümleri dairesinde kuruma intikal eder. Şu ka
dar ki bu tesisler içerisinde tamir işleri dışında 
istihsal işlerine yarıyacak makine, alât, edevat, 
malzeme ve hurdalar kurumun ilıtiyaç göstere
ceği her hangi bir anda İşletmeler ve Millî Sa
vunma Bakanlarının karariyle kuruma devrolu-
nur ve kıymetleri ödenmiş sermayeye ilâve olu
mu. 

Kuruma geçecek bu tesislerde çalışan perso
nelden kurumda hizmet alacaklar hakkında da 
işbu kanunun geçici 3, 4, 5 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

Kurum fabrika ve işletmelerinden mahiyetle
ri ve gördükleri iş itibariyle İşletmeler Bakan
lığına bağlı diğer teşekküllere ait fabrika ve sa
nayi veya maden işletmeleriyle benzerlik arze-
denleri veya birbirini tamamlayıcı mahiyette 
olanları kurumun veya mevcut teşekküllerden di
ğer birinin bünyesi içinde toplamıya İşletmeler 
Bakanlığı yetkilidir. Bu husustaki karar üzerine 
Başkanlıkça tesbit edilecek esaslar dairesinde 
devredilecek işletme veya fabrikaya ait kıymetin 
bunu devredecek kurumun ödenmiş sermayesin
den tenzili ve devralacak kurumun da ödenmiş 
sermayesine ilâvesi hususunda lüzumlu muame
leler ilgili teşekküller tarafından ifa olunur. 

MADDE 21. — Yukarıdaki 19 ve 20 nci 
maddeler hükümlerine tevfikan kuruma yapıla-
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MADDE 20. — Millî Savunma Komisyonu-
nun 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millî Savunma Komisyonu
nun 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

2. Elmadağ Barut ve Patlayıcı Maddeler 
fabrikaları, 

3. Ankara Fişek Fabrikası, 
4. Ankara Silâh Fabrikası, 
5. Ankara Marangoz Fabrikası, 
6. Mamak Gaz Maske Fabrikası, 
7. Kay aş Kapsül Fabrikası ve Mermi İma

lâthanesi, 
8. Bakırköy Barut Fabrikası, 
9. Silâhtarağa Av Fişeği Fabrikası. 

MADDE 19. — 18 nci maddede yazılı olan
lar dışında kalıp da Millî Savunma Bakanlığın
ca işletilen fabrika ve sabit tamirhaneler, Ku
rumun isteği ve Millî Savunma, İşletmeler Ba
kanlıklarının teklifi üzerine ilerde Bakanlar Ku
rulu karariyle kuruma 18 nci madde hükümle
rine göre devredilebilir. 

Şu kadar ki sözü edilen tesisler içinde doğ
rudan doğruya istihsale yanyan makineler, alât, 
edevat, malzeme ve hurdalar kurumun isteği 
üzerine Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlık
larının karariyle kuruma intikal eder ve bun
ların kıymetleri ödenmiş sermayeye ilâve olu
nur. 

MADDE 20. — 18 nci ve 19 ncu maddeler 
hükümlerine göre yapılacak devir, intikal, fe-
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devir ve intikallerle bu intikallerin istilzam et
tiği devir, ferağ, tescil ve işletmelerden dolayı 
hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 

MADDE 23. — Kurum, çalışma konularına 
giren işler için lüzumlu olan arazi, arsa ve bi
nalardan özel kişilere ait olanları Genel Mü
dürün teklifi Ve Yönetim Kurulunun kararı ve 
İşletmeler Bakanının tasvibiyle Menafii Umu
miye İstimlâk Kararnamesi gereğince kamulaş-
tırabiliı. 

Bu mallardan; genel, katma, özel bütçeli da
irelere, Devlet Ekonomi kurum ve müesseseleri
ne ait olanlar İşletmeler Bakanının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bedel takdiri sure
tiyle satın alınır. Bu bedel Maliye ve İşletmeler 
Bakanlıklariyle ilgili daire ve teşekkülün ve ku
rumun birer temsilcisinden ve mahallî bayındır
lık başmühendisinden kurulu bir heyet tarafın
dan takdir olunur. 

MADDE 24. — Kurumun ve kuracağı mües
seselerin malları, Devlet mallarının hak ve rüç-
hanlarını haizdir. Gayrimenkullerine karşı ka
mulaştırma hükümleri de uygulanmaz. 

MADDE 25. — Kurum ve müesseseleri üze 
rinde 3460 sayılı Kanun hükümlerine göre Eko-
nomi Bakanlığının ve 3008 sayılı İş Kanununa 
göre Çalışma Bakanlığının haiz olduğu görev 
ve yetkiler İşletmeler Bakanlığınca ifa ve isti
mal olunur. 

Emniyet ve muhafaza 

MADDE 26. —• a) Kurum ve müesseseleri
ne ait fabrikalar, atelyeler, depolar ve diğer bi
nalar 1110 No.lı Askerî Memnu Mıntakalar Ka
nununun tatbikatı bakımından askerî mebani-
den sayılır. 

İşletmeler Bakanlığınca lüzumlu görüldüğü 
takdirde fabrika ve diğer tesislerin haricen mu
hafaza ve emniyeti için M. S. Bakanlığınca lü
zumu kadar silâhlı birlikler bu işe tahsis edile
bilir. 

Kurum ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının 

M. S. K. 

cak devir ve intikallerle bu intikallerin jatilzam 
ettiği devir, ferağ tescil ve işlemlerden dolayı 
hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 

MADDE 22. — Kurum, çalışma konularına 
giren işler için lüzumlu olan arazi, arsa ve bina
lardan özel kimilere ait olanları Genel Müdürün 
teklifi ve yönetim kurulunun kararı ve İşletme
ler Bakanının tasvibiyle Menafii Umumiye İs
timlâk Kararnamesi -gereğince kamulaştırıla-
bilir. 

Bu mallardan, genel, katma, özel bütçeli da
irelere, Devlet Ekonomi Kurum ve müessesele
rine ait olanlar İşletmeler Bakanının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu karariyle bedel takdiri su
retiyle satmalınır. Bu bedel Maliye ve İşletme
ler Bakanlıklariyle ilgili daire ve teşekkülün 
ve kurumun birer temsilcisinden ve mahallî 
Bayındırlık Başmühendisinden kurulu bir heyet 
tarafından takdir olunur. 

MADDE 23. — Kurumun ve kuracağı mües
seselerin malları, Devlet mallarının hak ve rüç-
hanlarmı haizdir. Gayrimenkullerine karşı ka
mulaştırma hükümleri de uygulanamaz. 

MADDE 24. - Kurum ve müesseseleri üze
rinde 3460 sayılı Kanun hükümlerine göre Eko
nomi Bakanlığının ve 3008 sayılı İş Kanununa 
göre Çalışma Bakanlığının haiz olduğu görev 
ve yetkiler İşletmeler Bakanlığınca ifa ve isti
mal olunur. 

Emniyet ve muhafaza 

MADDE 25. — a) Kurum ve müesseselerine 
ait fabrikalar, atelyeler, depolar ve diğer bina
lar 1110 numaralı Askerî Memnu Mıntakalar 
Kanununun tatbikatı bakımından askerî meba-
niden sayılır. 

İşletmeler Bakanlığınca lüzumlu görüldüğü 
takdirde fabrika ve diğer tesislerin haricen 
muhafaza ve emniyeti için Millî Savunma Ba
kanlığınca lüzumu kadar silâhlı birlikler bu işe 
tahsis edilebilir. 

Kurum ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının 
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MADDE 22. — Kurumun çalışma konularına 
giren işler irin lüzumlu olan arazi, arsa ve bina
lardan özel kişilere ait olanlar genel müdürün 
teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ve işlet
meler Bakanının tasvibi ile Menafii Umumiye is
timlâk Kararnamesi gereğince kamulaştırılabilir. 

Bu mahallerden; genel, katma, özel bütçeli 
dairelere, Devlet Ekonomi kurum ve müessese
lerine ait olanlar işletmeler Bakanının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu karariyle bedel takdiri su
retiyle satmalmır. Bu bedel Maliye ve işletme
ler Bakanhklariyle ilgili daire ve teşeklmlün ve 
kurumun birer temsilcisinden ve mahallî Bayın
dırlık başmühendisinden kurulu bir heyet tarafın
dan takdir olunur. 

AJVIDDE 23. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Kurum ve müesseseleri üze- I 
rinde 3460 sayılı Kanun hükümlerine göre Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının ve tş Kanununa ve '. 
çalışma mevzuatına göre Çalışma Bakanlığının 
haiz olduğu görev ve yetkiler işletmeler Bakan
lığınca ifa ve istimal olunur, işletmeler Bakan
lığı lüzum görürse, adı geçen bakanlıkların mü- j 
tehassıs elemanlarından -da. bu hususlarda fayda- I 
lanabilir. 

Emniyet ve muhafaza 

MADDE 25. — a) Kurum ve müesseselerine j 
ait fabrikalar, atelyeler, depolar ve diğer binalar 
1110 numaralı Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun tatbikatı bakımından askerî ınebaniden ! 
sayılır. I 

işletmeler Bakanlığınca lüzumlu görüldüğü j 
takdirde fabrika ve diğer tesislerin haricen mu
hafaza ve emniyeti için Millî Savunma Bakanlı- j 
ğmca lüzumu kadar silâhlı birlikler bu işe tahsis ı 
edilebilir. 

Kurum ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı | 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının i 

B. K. 

rağ ve tescil işlemlerinden dolayı hiçbir vergi, 
resim ve harç alınmaz. 

MADDE 21. — Kurumun çalışma konularına 
giren işler için lüzumlu olan arazi, arsa ve bi
nalardan özel kişilere ait olanlar genel müdü
rün teklifi -ve yönetim kurulunun kararı ve iş
letmeler Bakanının tasvibiyle Menafii Umumiye 
istimlâk Kararnamesi gereğince Jcamulaştırılabi-
lir. 

Bu mallardan genel, katma ve özel bütçeli 
dairelere ve iktisadî Devlet Teşekkül vemüesse-
selerine ait olanlar, işletmeler Bakanının tek
lifi, Bakanlar Kurulu karariyle ve bedel tak
diri suretiyle satın alınır. Bu bedel Maliye ve 
işletmeler Bakanlıkları, ilgili daire ve teşekkü
lün ve, kurumun birer temsilcisi ile, mahallî Ba
yındırlık temsilcisinden müteşekkil bir heyet 
tarafından takdir olunur. 

MADDE 22. — Kurumun ve kuracağı mües
seselerin malları, Devlet mallarının hak ve ruç-
hanlarını haizdir. Gayrimenkulleri kamulaştırı
lanlar. 

MADDE 23. — iş Kanununa ve çalışma mev
zuatına göre kurum ve müesseseleriyle işletme
leri üzerindeki Çalışma Bakanlığının yetkileri 
İşletmeler Bakanlığı tarafından kullanılır. 

MADDE 24. — a) Kurum ve müesseseleri
ne ait fabrikalar^ atelyeler, depolar ve diğer bi
nalar 1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Ka
nununun tatbikatı bakımından askerî mebani-
den sayılır. 

Bunlardan askerî müfrezeler tarafından mu
hafazasına lüzum görülecekler mahal ve zaman 
itibariyle Millî Savunma ve işletmeler Bakan
lıklarınca birlikte tesbit olunur. 

Kurum ve müesseseleri işçilerinin 5018 sayılı 
Kanuna göre kurabilecekleri işçi sendikalarının 
bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve adı geçen kanun 
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bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve kanun hüküm
lerinin tam olarak tatbiki ayrıca kurum tarafın
dan da takip edilir. 

b) Kurum ve müesseselerine ait bütün iş 
yerlerinde siyasi maksatla toplantılar, siyasi 
nümayişler yapılamıyacağı gibi bu maksatla 
kurum mensuplarına sözlü veya yazılı telki-
natta bulunulamaz. 

c) b fıkrası hükmüne muhalif hareket 
edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı olan suçları kurum ve mües
seseleri mensupları arasında işliyenler hakkın
da, Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinde 
yazılı cezalar verilir. 

Tüzük yapılması, 

MADDE 28. —• Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir tüzük yapılır. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 27. — Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair 
olan 2013 numaralı Kanunla buna ek 2236 sayılı 
Kanun kaldırılmıştır. 

Beşinci bölüm 

Geçici hükümler ' 

Başlangıç bilançosu 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Kurumun, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir baş
langıç bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç bilançosunun aktifine : 
işbu kanunun 20 nci maddesi gereğince ku

ruma intikal edecek olan fabrika ve tesislerle 
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Grup 

M. S. K. 

bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve kanun hüküm
lerinin tam olarak tatbiki ayrıca kurum tarafın
dan da takip edilir. 

b) Kurunvve müesseselerine ait bütün iş 
yerlerinde siyabi maksatla toplantılar, siyasi 

i nümayişler yapılamıyacağı gibi bu maksatla 
! kurum mensuplarına sözlü veya yazılı telkin atta 
j bulunulamaz. 
i c) (b) fıkrası hükmüne muhalif hareket 
I edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
! nci maddelerinde yazılı olan suçları kurum ve 

müesseseleri mensupları arasında işliyenler as
kerî mahkemelere verilir ve haklarında Askerî 
Ceza Kanununun 148 nci maddesi hükümleri 
tatbik olunur. 

ç) Asfa Kurumu teşkilât ve müesseselerin
de vazife alacak olan subay, subay yüksek 
mühendis, mühendis, askerî mühendis ve kim
yagerle sivil mühendis, yüksek mühendis ve 
kimyagerler ve sivil memurlar yabancı kadınlar
la evlenemezler. Evlenmiş olanlarla evlenecek
ler hakkında 1393 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Tüzük yapılması 

MADDE 27. — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir tüzük yaplır. 

Kaldırılan Kanunlar 

MADDE 26. — Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair 
olan 2013 numaralı Kanunla buna ek 2236 sa
yılı Kanun kaldırılmıştır. 

Beşinci Bölüm 

Geçici hükümler 

Başlangıç bilançosu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kurumun bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir baş
langıç bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç bilançosunun aktifine : 
a) İşbu kanunun 19 ncu maddesi gereğince 

kuruma intikal edecek olan fabrika ve tesislerle 
j Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve gurup 
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bütün teşebbüs ve faaliyetleri ve kanun hüküm
lerinin tam olarak tatbiki ayrıca kurum tarafın
dan da takip edilir. 

b) Kurum ve müesseselerine ait bütün iş yer
lerinde siyasi maksatla toplantılar, siyasi nüma
yişler yapılamıyacağı gibi bu maksatla kurum 
mensuplarına sözlü veya yazılı telkinatta da bu
lunulamaz. 

c) b fıkrası hükmüne muhalif hareket 
edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı olan suçları kurum müessese
leri mensupları arasında işliyenler hakkında As
kerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinde yazılı 
cezalar verilir. 

d) Kurumun teşkilât ve müesseselerinde va
zife alacak olan subay, subay yüksek mühendis 
ve mühendis, askerî yüksek mühendis ve mühen
dis ve kimyagerler, sivil yüksek mühendis ve 
mühendis kimyager ve sivil memurlar yabancı 
kadınla evlenemezler. 

Evlenmiş olanlarla evlenecekler hakkında 1393 
sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 27. — Hükümet teklifinin 28 nci 
maddesi 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 26. —Hükümet tasarısının 27 nci 
maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Beşinci bölüm 

Geçici hükümler 

Başlangıç Bilançosu 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Su 
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hükümlerinin tam olarak tatbiki kurum tarafın
dan da takip edilir. '** 

b) Kurum ve müesseselerine ait bütün iş 
yerlerinde siyasi maksatla toplantılar, nümayişler 

I yapılamıyacağı gibi bu maksatla kurum mensup
larına sözlü veya yazılı telkinlerde de bulunula
maz. 

c) (b) fıkrası hükmüne muhalif hareket 
edenlerle Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı suçları kurum ve müessese
leri mensuparı arasında işliyenler hakkında As-

I kerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinde yazılı 
cezalar tatbik olunur. 

d) Kurum topluluğunda vazife alacak olan 
bilûmum memurlar, yabancı kadınlarla evlene
mezler. Evlenmiş olanlarla evlenecekler hakkında 
1393 sayılı Kanunun hükümleri tatbik olunur. 

Tüzük yapılması 

MADDE 25. — Hükümetin 28 nci maddesi 
25 nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler __ 

MADDE 26. — Hükümetin 27 nci maddesi 
26 nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 

Geçici hükümler 

Başlangıç bilançosu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kurumun, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir başlan
gıç bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç bilançosunun aktifine 

a) 18 nci madde gereğince kuruma intikal 
edecek bütün menkul ve gayrimenkullerin defter 
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müdürlüklerinin bütün arazi, her türlü biua, 
makine, tesisat, alet ve edevat, vasıta ve malze
meleri (Ham madde, yardımcı madde, işletme 
malzemesi, yarı mamul ve mamuller, hurdalar, 
ilâh...), demirbaşlar, mefruşat, büro levazımı ve 
teçhizatından mevcutları ve bilûmum alacak-
lariyle 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işle
tilmekte olan döner sermayelerinden bütün 
mevcutları ve alacakları iktisap tarihindeki 
bedelleri ve defter kıymetleri gözetilerek, İşlet
meler Bakanlığının tâyin edceği uzmanlar heye
ti vasıtasiyle bu Bakanlıkça belirtilecek esas 
ve şartlar dâhilinde, devir tarihinde tadat ve 
tesbit .olunacak kıymetleri, 
dercolunur. 

Uzmanlar heyetinde Millî Savunma Bakan
lığının da mümessili bulunur. 

Başlangıç bilançosunun pasifine: 
a) İşbu kanunun 20 nci maddesi gereğince 

kuruma intikal edecek olan fabrika ve tesisler
le, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Grup 
müdürlüklerinin ve 2013 ve 2236 sayılı kanun
lar gereğince işletilmekte olan döner sermaye
lerin borçları, 

n) Bilançonun aktifine ait kıymetler ara
sında tadat ve tesbit edilmiş olup Millî Savun
ma Bakanlığına teslimi gereken-her nevi ima
lât safhası tamamlanmış veya tamamlanmamış 
mamuller aktifteki bedelleri ile, 

c) Çürük alacaklar için usulü dairesinde 
ayrılacak karşılıklar, dercolunur. 

Bu suretle tanzim olunacak başlangıç bilan
çosunun aktif yekûnundan pasif yekûnunun 
tenzili suretiyle bulunacak fark işbu kanunun 
6 ncı maddesinn a fıkrasında yazılı sermayeyi 
teşkil eder. 

20 nci madde gereğince devredilecek kıy
metlerin tadat ve tesbitinde çalışmak üzere İş
letmeler Bakanlığınca tâyin .edilecek uzmanlar 
heyeti üye ve elemanlarına bu Bakanlığın tak
diri ile kurum masraflarından karşılanmak üze
re münasip bir ücret verilir. Bunların harcırah 
ve sair zaruri masrafları da kurumca karşıla
nır. 

M: & K. " ""' ' 

müdürlüklerinin bütün arazi, her türlü bina, 
makina, tesisat, al ât ve edevat vasıta ve malze
meleri (ham madde, yardımcı madde, işletme 
malzemesi, yarı mamul ve mamuller, hurdalar 
ilâ...) demirbajşlar, mefruşat, büro levazımı ve 
teçhizatından nıevcutlariyle 2013 ve 2236 sayılı 
kanunlar gereğince işletilmekte olan döner ser
mayelerinin aynı mevcutlarının defter kıymet
leri ; 

b) Bugünkü değerleri defter kıymetlerinin 
dununda bulunan veya defter kıymeti olmıyan-
ların, İşletmeler Bakanlığınca tâyin edilecek uz
manlar heyeti vasıtasiyle ve bu Bakanlıkça be
lirtilecek esas ve şartlar dâhilinde takdir edile
cek kıymetleri; 

c) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü
nün ve 2013 ve 2236 sayılı kanunlar gereğince 
işletilmekte olan döner sermayelerin nakit ve 
alacakları deteolunur. 

U/manlar Heyetince Millî Savunma Bakanlı
ğının da mümessili bulunur. 

Başlangıç bilançosunun pasifine : 
a) İşbu kanunun 19 ncu maddesi gereğince 

kuruma intikal edecek olan fabrika ve tesislerle 
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve gurup 
müdürlüklerinin ve 2013 ve 2236 sayılı kanun
lar gereğince işletilmekte olan dön^r sermayele
rin borçları; 

b) Bilançonun aktifine ait kıymetler ara
sında tadat ve tesbit edilmiş olup Millî Savunma 
Bakanlığına teslimi gereken her nevi imalât 
safhası tamamlanmış veya tamamlanmamış ma
muller aktif deki bedelleri ile ; 

c) Çürük alacaklar için usulü dairesinde 
ayrılacak karşılıklar dercolunur. 

Bu suretle tanzim olunacak başlangıç bilan
çosunun aktif yekûnundan pasif yekûnunun 
tenzili suretiyle bulunacak fark işbu kanunun 6 
ncı maddesinin (a) fıkrasında yazılı sermayesi 
teşkil eder. 

19 ncu madde gereğince devredilecek kıy
metlerin tadat ve tesbitinde çalışmak üzere İş
letmeler Bakanlığınca tâyin edilecek, uzmanlar 
heyeti üye ve elemanlarına bu Bakanlığın tak
diri ile kurum masraflarından karşılanmak üzere 
münasip bir ücret verilir. Bunların harcırah ve 
sair zaruri masrafları da kurumca karşılanır, 
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kıymetleri, 
b) Bunlardan bugünkü değerleri kıymetle

rinden aşağı olanların veya defter kıymetleri ol-
mıyanların, İşletmeler Bakanlığınca tâyin edile
cek ve Millî Savunma Bakanlığının bir temsilci
sini de ihtiva edecek uzmanlar heyeti vasıtasiyle 
ve İşletmeler Bakanlığınca belirtilecek esas ve 
şartlar dâhilinde takdir edilecek kıymetleri, 

e) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 
ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin nakit ve alacakları, 
dercolunur. 

Başlangıç bilançosunun pasifine 

a) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünün 
ve 2013, 2236 sayılı kanunlar gereğince işletil
mekte olan döner sermayelerin borçları, 

b) Bilançonun aktifine ait kıymetler arasın
da yer alacak olup Millî Savunma Bakanlığına 
teslimi gereken her nevi imalât safhası tamamlan
mış veya tamamlanmamış mamullerin aktifdeki 
bedelleri, 

c) Çürük alacaklar için usulü dairesinde 
ayrılacak karşılıklar, 
dercolunur. 

Bu suretle aktif ve pasif kısımlarına derco-
lunan kıymetler toplamı arasındaki fark 6 ncı 
maddenin a fıkrasında yazılı sermayeyi teşkil 
eder. 

Kurumun ilk hesap yılı kanunun yürürlük 
tarihinden başlar ve mütaakip hesap yılının 11 
nci maddede yazılı başlangıç tarihine kadarki 
zamanı da içine alır. 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici birinci mad
denin pasif kısmı (b) fıkrasında sözü edilen 
mamullerden bu nevi imalât safhası tamamlan
mış olanlar bilâ bedel Millî Savunma Bakanlı
ğına teslim olunur. 

Yarı mamuller ise ikmal edildikten sonra 
Millî Savunma Bakanlığına teslim olunur ve 
ikmalleri için kurumca ihtiyar olunan masraf
lar, bu masraflar nispetinde ilâve olunacak kâr
larla birlikte, Millî Savunma Bakanlığından 
tahsil olunur. 

GEÇlCl MADDE 3. — a) Kurum ve mües
seselerinin işçileri hakkında müktesep hakları 
ihlâl etmiyecek surette özel bir kanunla - işçi 
sigortalarına devrolununcaya kadar 26 . I . 1939 
tarihli ve 3575 sayılı Kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

b) Geçici 4 ncü maddeye göre kurum ve 
müesseselerinde hizmet alacak subay ve askerî 
memur ve sivil maaşlı memurların emeklilik iş
lemlerinde 1083 sayılı Kanun hükümlerine göre 
iktisap etmiş oldukları bütün fiilî ve aylık he
sabında nazara alınmak üzere itibari hizmetleri 
sayılır. Bunlar 3575 sayılı Kanunla kuru!an saıı-
d-ık kaldırılıncaya kadar bu sandığın (A) kıs
mına dâhil olarak bu kısmın sağladığı haklar
dan faydalanırlar . 

c) 3575 sayılı Kanuna göre Milî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinden sandığa yapılmakta olan 
% 3 ve % 5 nispetindeki ödemeler kendi men
supları için kurum tarafından yapılır. 

d) Sandık yönetim kuruluna Askerî fab
rikalar Genel Müdürlüğünce seçilmiş dört üye
nin görevleri bu kanunun yürürlüğü tarihinde 
hitam bulur. Yerlerine kurum mensupları ara
sından dört üye ayni esaslar dâhilinde kurum
ca seçilir. 

e) Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne 
tâbi iken Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında 
bırakılmış olan fabrika ve sabit tamirhaneler 
işçileri hakkında da (a) fıkrası hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

f) 20 . T . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğüne verilmiş olan Yönelim Kurulu 

38 — 
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I GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde-
| ııin pasif kısmı (b) fıkrası da sözü edilen ma-
j imlilerden her nevi imalât safhası tamamlanmış 
s (»lanlar ile devir tarihinde yarı mamul halde 
j olup Millî Savunma Bakanlığınca ikmalinden 
j sarfınazar edilmiş, olan siparişler bilâ bedel Millî 
| Savunma Bakanlığına teslim olunur. 
j İkmal edilecek yan mamuller ise ikmal edil

dikten sonra Millî Savunma Bakanlığına teslim 
I olunur ve ikmalleri için kurumca ihtiyar olunan 

masraflar, bu masraflar nispetinde ilâve oluna
cak karlarla birlikte, Millî Savunma Bakanlığın
dan tahsil olunur 

GEÇÎCÎ MADDE 3."— a) Kurum ve mües
seselerinin işçileri hakkında müktesep hakları 
ihlâl etmiyecek surette özel bir kanunla îşçi Si
gortalarına devroluncaya kadar 26 . I . 1939 ta
rihli ve 3575 sayılı Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

b) Kurum ve müesseselerinde hizmet alacak 
aylıklı veya ücretli memur ve hizmetliler (a) 

I fıkrasında sözü edilen sandığın (A) kısmına dâ
hil olarak bu kısmın sağladığı haklardan fayda
lanırlar. 

e) 3575 sayılı Kanuna göre Millî Savunma 
j Bakanlığı Bütçesinden sandığa yapılmakta olan 

% 3 ve 5 nispetindeki ödemeler kendi mensup
ları için kurum tarafından yapılır. 

d) Sandık yönetim kuruluna Askerî Fabri
kalar Genel Müdürlüğünce seçilmiş olan dört 
üyenin görevleri bu kanunun yürürlüğü tarihin
de hitam bulur. Yerlerine kurum mensupları 
arasından dört üye ayni esaslar dâhilinde kurum-

I ca seçilir. 
e) 26 . I . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanu-

[ nun 2 nci maddesiyle Askerî Fabrikalar Genel 
I Müdürlüğüne verilmiş olan Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevi kurum genel müdürlüğüne ait 
olup kanunun 8 ve 44 ncü maddelerinde yazılı 
yetkilerden kurum ve müesseseleri mensuplarına 
taallûk edenler kurum genel müdürlüğünce kul
lanıl!?. 
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GEÇIOÎ MADDE 2. - Millî Savunma Ko-
TnİSVOrmrmn ffPöifli ilrirLöi ma.<lcloaî a.j'iıorL kftbvil 
edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Millî Savunma Ko-
misyonunun geçici üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici birinci mad
denin pasif kısmı (b) fıkrasında sözü edilen 
mamullerden her nevi imalât safhası tamamlan
mış olanlarla devir tarihinde yarı mamul halde 
olup Millî Savunma Bakanlığınca ikmalinden 
vazgeçilmiş olan siparişler bedelsiz Millî Sayun-
ma Bakanlığına teslim olunur. 

îkmal edilecek yarı mamuller ise ikmal edil
dikten sonra Millî Savunma Bakanlığına teslim 
olunur ve ikmalleri için kurumca yapılan mas
raflar, bu masraflar nispetinde ilâve olunacak 
kârlarla birlikte Millî Savunma Bakanlığından 
tahsil olunur. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 3 ncü maddesi ayniyle ka
bul edilmiştir. 
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Başkanlığı görevi kurum genel müdürlüğüne 
ait olup kanunun 8 ve 44 ncü maddelerinde ya
zılı yetkilerden kurum, ve müesseseleri mensup
larına taallûk edenler kurum, genel müdürlü
ğünce kullanılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — a) 20 nci maddede 
yazılı yerlerde çalışan subay, askerî memur ve 
sivil maaşlı memurlardan kurum ve müessesele
rinde vazifelendirileceklere keyfiyet bu kanu
nun neşrini müteakip yazı ile bildirilir. Bunlar 
sözü edilen tebligattan itibaren bir ay zarfında 
ve herhalde kanunun yürürlüğü tarihinden 15 
gün evvel kurum ve müesseselerinde hizmet 
alıp almıyacaklarım yazılı olarak Millî Savunma 
Bakanlığına ve Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğüne bildirirler. 

Kurumun 1950 yılı teşkilât kadroları Aske
rî Fabrikalar Genel Müdürlüğünce hazırlanır. 
Ve kanunun yürürlüğü tarihinden evvel İşlet
meler Bakanının tasdikma sunulur. 

Bu kanundaki tebliğ işleri ve Askerî Fabri
kalar Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Kurumda hizmet alan subay, subay yüksek 
mühendis ve mühendisler, askerî yüksek mühen
dis ve mühendisler, subay kimyagerlerle askerî 
memurların askerlikle olan alâkaları kesilir. Ve 
askerlik sıfatları nihayet bulur. Kurumca ken-
dilerine vazife verilmiyenlerle kurumda hizmet 
kabul etmiyenler Millî Savunma Bakanlığı Teş
kilâtına alınırlar. 

b) Evvelce Askerî Fabrikalar (kara, deniz, 
hava) ve endüstri dairesi hesabına tahsil ettiri
lerek yetiştirilmiş ve halen M. S. B. Teşkilâtın
da çalışmakta olan subay ve askerî yüksek mü
hendis, mühendis ve Kimyagerler Kanununun 
yürürlüğü tarihinden evvel müracaat ettikleri 
takdirde Bakanlığın ve Askerî Fabrikalar Ge
nel Müdürlüğünün muvafakatleri şartiyle ku
ruma nakledilirler. 

c) 20 nci maddede sayılan yerlerde çalışan 
subay, subay yüksek mühendis ve mühendis, as
kerî yüksek mühendis ve mühendis, subay kim
yagerlerle askerî ve sivil memurlardan M. S. B. 
Teşkilâtında çalışmasına lüzum görülenler işbu 
kanunun yayını tarihinden itibaren iki ay için
de ve en geç kanunun yürürlüğü tarihinden on 
beş gün evveline kadar M. S. Bakanlığınca As-

M. S. K. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) 19 neu maddede 
yazılı yerlerde çalışan subay, askerî memur ve 
sivil maaşlı memurlardan kurum ve müessese
lerinde vazifelendirileceklere keyfiyet bu kanu-

| nun neşrini mütaakıp yazı ile bildirilir. Bunlar 
sözü edilen tebligattan itibaren on beş gün zar-
fında kurum ve müesseselerinde hizmet alıp 
almıyacaklarım yazılı olarak Millî Savunma Ba
kanlığına ve Askerî Fabrikalar Genel Müdür
lüğüne bildirirler. 

Kurumca kendilerine vazife verilmiyenlerle 
kurumda hizmet kabul etmiyenler bu kanu
nun 11 nci maddesinde yazılı iki aylık süre 
içinde Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtına alı
nırlar. 

Kurumda hizmet alacak subay; subay yük
sek mühendis ve mühendisler, askerî yüksek mü
hendis ve mühendisler, subay kimyagerler ve 
askerî memurların 1076 sayılı Kanun, ek ve 
tadilleri hükümleri mahfuz kalmak üzere ku
rumda vazifeye tâyinleri tarihinden itibaren 
muvazzaflık sıfatları nihayet bulur. Bu tarihe 
kadar kurumda geçecek hizmetleri için ordudaki 
bütün hakları mahfuzdur. 

Kurumun kesin teşkilât kadroları tesbit edi-
linciye kadar tatbik olunacak muvakkat kadro
ları Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünce ha
zırlanır ve kanunun yürürlüğü tarihinden evvel 
İşletmeler Bakanının tasdikma suulur. 

Bu kanundaki tebliğ işleri Askerî Fabrika
lar veya Kurum Genel Müdürlüğünce yapılır. 

b) (a) fıkrasındaki işlemler tekemmül edin-
eiye kadar kanunun yürürlüğü tarihinde askerî 
fabrikalarda çalışmakta bulunanların maaş; üc
ret ve sair bütün istihkakları özel kanunlarına 
göre eskisi gibi işleme tâbi tutulur, ödemeler 

. kurum tarafından yapılır. 
Bu işlemler kanunun 11 nci maddesinde ya

zılı iki aylık müddeti geçemez. 
e) Evvelce Askerî Fabrikalar (Kara; De-

I niz; Hava) ve Millî Savunma Bakanlığı hesa-
[ bma tahsil ettirilerek yetiştirilmiş ve halen 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici dördüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — a) 18 nci maddede 
yazılı yerlerde çalışan subay, askerî memur ve 
sivil maaşlı memurlardan kurumda görevlendi
rileceklere keyfiyet bu kanunun neşrini mütaa-
kıp yazı ile bildirilir. Bunlar sözü edilen tebliğ
den itibaren 15 gün zarfında kurumda vazife 
alıp almayacaklarını yazılı olarak Millî Savun
ma Bakanlığı ile Askerî Fabrikalar veya kurum 
Genel Müdürlüğüne bildirirler. 

Kendilerine tebligat yapılmıyanlarla kurum
da vazife kabul etmiyenler Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilâtında kalırlar. 

Kurumda vazife alacak subay ve askerî me
murların 1076 sayılı Kanun, ek ve tadilleri hü
kümleri mahfuz kalmak üzere, kurumda vazife
ye tâyinleri tarihinden itibaren muvazzaflık sı
fatları hitam bulur. 

Bu suretle kurumda kalacakların tâyin tari
hine, Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında ka
lacakların ayrılma tarihine kadar kurumda ge
çen hizmetleri için ordudaki bütün hakları mah
fuzdur. 

Kurumun kesin teşkilât kadroları tesbit edi
linceye kada^r tatbik olunacak ilk kadrolar As
kerî Fabrikalar veya Kurum Genel Müdürlü
ğünce hazırlanır ve İşletmeler Bakanının tasdi-
kma sunulur. 

Bu kanundaki tebliğ işleri Askerî Fabrikalar 
veya Kurum Genel Müdürlüğünce yapılır. 

b) (a) fıkrasındaki işlemler tamamlanıncaya 
kadar, kanunun yürürlüğü tarihinde Askerî 
Fabrikalarda çalışmakta bulunanların maaş, üc
ret ve bütün istihkakları, Özel kanunlarına göre 
emsali gibi işleme tâbi tutulur, ödemeler Ku
rum tarafından yapılır. Bu işlemler 30 Nisan 
1950 tarihini geçemez. 

c) Askerî fabrikalar (Kara, Deniz, Hava) 
ve Millî Savunma Bakanlığı hesabına tahsil et
tirilerek yetiştirilmiş ve halen Millî Savunma 
Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta olan subay ve 
askeri yüksek mühendis, mühendis ve kimyager
ler müracaat ettikleri takdirde Millî Savunma 
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kerî Fabrikalardan alınabilirler. Bu gibiler is
tedikleri ve Askerî Fabrikalarca da muvafakat 
edildiği takdirde M. S. B. Teşkilâtına geçerler. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Geçici 4 ncü maddeye 
göre kuruma geçen subay, askerî memur ve si
vil maaşlı memurlar mecburi hizmetlerini ve 
Özel kanunlarında belirtilmiş olan istifa müddet
lerini ikmal etmedikçe kurumdan ve müessese
lerinden ayrılamazlar. 

Ayrılanlardan mecburi hizmeti olanlar hak
kında taahhütleri dairesinde takibat yapılacağı 
gibi askerlikten geçenlerden ayrılanlar hakkın
da da özel kanunlarına göre askerî şahıslar hak
kındaki müeyyideler tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 20 nci maddede sayı
lan yerlerde bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmetleri
ni yapmakta olan yedek subaylarla harb sana
yi erleri terhislerine kadar hizmetlerine kurum
da devam ederler. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Askerî fabrikalar he
sabına bölge sanat okullarında ve sanat enstitü
lerinde tahsilde bulunanların tahsilleriyle ilgili 
her türlü işlemleri ve mecburi hizmet taahhütleri 

M. S. K. 

Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtında çalışmak
ta olan subay ve askerî yüksek mühendis, mü
hendis ve kimyagerler müracaat ettikleri takdir-
do Millî Savunma Bakanlığının ve Kurum Ge
nel Müdürlüğünün muvafakatleri şartiyle ku
ruma nakledilirler. 

d) 19 ncu madde sayılan yerlerde çalışan 
subay, subay yüksek mühendis ve mühendis, as
kerî yüksek mühendis ve mühendis subay kim
yagerlerle askerî ve sivil memurlardan Millî Sa-
vunma Bakanlığı teşkilâtında çalışmasına lüzum 
görülenler işbu kanunun yürürlüğü tarihine ka
dar Millî Savunma Bakanlığınca Askeri Fabri
kalardan alınabilirler. Bu gibiler istedikleri ve 
askerî fabrikalarca muvafakat edildiği takdir
de Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtına geçer
ler. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Geçici dördüncü mad
deye göre kurumda hizmet alacaklardan mecbu
ri hizmeti bulunanlar tahsile gitmezden evvel 
taahhüt ettikleri mecburi hizmetlerinden baki
ye müddetleri doldurmadıkça, subay ve askerî 
memurlar 15 senelik istifa müddetlerini tamam
lamadıkça kurumdan ayrılamazlar. Bunlardan 
hem istifa hem mecburi hizmet müddetine tâbi 
olanlar istifa müddeti dolduktan sonra mecbu
ri hizmet müddetleri ikmal edilmemiş ise bu 
bakiye müddeti de tamamlamaya mecburdurlar. 

Ayrılanlardan mecburi hizmeti olanlar hak
kında taahhütleri dairesinde takibat yapılacağı 
gibi askerlikten geçenlerden ayrılanlar hakkın
da da askerî şahıslar hakkındaki müeyyideler 
tatbik olunur. . 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 19 ncu maddede sa
yılan yerlerde bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmet
lerini yapmakta olan yedek subaylarla harb sa
nayi erleri telhislerine kadar hizmetlerine ku
rumda devam ederler. . Bunlardan erler hakkın
da 18 nci madde hükmü tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Askerî Fabrikalar he
sabına bölge sanat okullarında veya sanat ens
titülerinde tahsilde bulunanların tahsilleriyle il
gili her türlü işlemleri ve mecburi hizmet taah-
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Bakanlığının ve Kurum Genel Müdürlüğünün 
muvafakatleri ile Kuruma nakledilirler. 

d) 18 nci maddede yazılı yerlerde çalışan 
subay; askerî memur ve sivil maaşlı memurlar-

. .. • dan Millî Savunma Bakanlığı 
Teşkilâtında çalışmasına lüzum görülenler, 

işbu kanunun yürürlüğü tarihine kadar Millî 
— I Savunma Bakanlığınca Askerî Fabrikalardan 

alınabilirler. Bunlar istedikleri ve Askerî Fab
rikalarca da muvafakat edildiği takdirde Millî 
Savunma Bakanlığı teşklâtma geçerler. 

•>* 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Savunma Ko- GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici dördüncü mad-
misyonunun geçici beşinci maddesi aynen kabul deye göre Kurumda görev alacaklardan mecbu-
edilmiştii'. ri hizmeti bulunanlar tahsile gitmezden evvel 

taahhüt ettikleri mecburi hizmetlerinden baki-
I ye müddetlerini doldurmadıkça; subay ve askerî 
! memurlar 15 senelik istifa müddetlerini tamam

lamadıkça Kurumdan ayrılamazlar. Bunlardan 
hem istifa hem mecburi, hizmet müddetine tâbi 
olaniar istifa müddetleri dolduktan sonra mec
buri hizmet müddetlerini ikmal etmemişler ise 
bu bakiye müddeti de tamamlamaya mecbur
durlar. 

Ayrılanlardan mecburi hizmeti olanlar hak
kında taahhütleri gereğince takibat yapılacağı 
gibi askerlikten geçenlerden ayrılanlar hakkın
da da askerî şahıslar hakkındaki müeyyideler 
tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 18 nci maddede ya
zılı yerlerde, bu kanunun yürürlüğe giridiği 
tarihte muvazzaf 

Veya ihtiyat askerlik hizmetlerini yapmak
ta olan yedek subaylarla harb sanayii erleri 
terhislerine kadar hizmetlerine kurumda devam 
ederler. Bunlar hakkında 16 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Askerî Fabrikalar 
hesabına bölge sanat okullarında veya sanat 'ens
titülerinde tahsilde bulunanların tahsilleri ile 
ilgili her türlü işlemleri ve mecburi hizmet ta-

GEÇİCİ MADDE 6. — 19 ncu maddede sa
yılan yerlerde bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte muvazzaf veya ihtiyat askerlik hizmetleri
ni yapmakta olan yedek subaylarla harb sana
yii erleri terhislerine kadar hizmetlerine ku
rumda devam ederler. 

Bunlar hakkında 18 nci madde hükmü tatbik 
olunu*. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Hükümetin 7 nci 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 
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Kuruma intikal eder. Bunların her türlü gider
leri Kurumca karşılanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğü ihtiyacı için memleket içinde veya dı
şında tahsilde bulunan askerî memur öğrenciler
den ve öğrenime gönderilmezden önce Askerî fab
rikalar topluluğunda çalışmış olan subay öğ
rencilerden bu maddenin son fıkrasına göre Ku
rum emrine geçeceklerin tahsillerine devamlarına 
ait her türlü işlemler ve mecburi hizmet taahhüt
leri Kuruma intikal eder ve her türlü giderleri 
Kurumca karşılanır. 

Bu öğrencilerden Millî Savunma Bakanlığı 
emrinde kalmak istiyenlerin Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürlüğünce geçici 4 ncü maddenin 
(a) fıkrasına göre yaılacak tebligat üzerine ka
nunun yürürlüğü tarihinden evvel keyfiyeti Millî 
Savunma Bakanlığına ve Askerî Fabrikalar Ge
nel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri lâ
zımdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Geçici 4 ncü maddeye 
göre Kurumda hizmet alacak subay ve askerî me
murlara bir defaya mahsus olmak üzere 250 lira 
elbise parası Kurum tarafından verilebilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Muhafız kıtalariyle 
Tahmil ve Tahliye Erleri Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 4 ay müddet içinde eski 
teşkilât ve görevlerini muhafaza ederler. 

M. S. K. 

hütleri kuruma İntikal eder. Bunların her türlü 
giderleri kurumca karşılanır. 

GEÇÎCÎ MApDE 8. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü ihtiyacı için memleket içinde veya 
dışında tahsilde bulunan askerî memur öğren
cilerle öğrenime gönderilmezden önce askerî 
fabrikalar topluluğunda çalışmış olan subay öğ
rencilerin, Kurfum Genel Müdürlüğünce kanu
nun yürürlüğü tarihinden itibaren 15 gün zar
fında hazırlanıp gönderilecek yazı üzerine ku
rum emrine geçip geçmiyeceklerini, kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde, 
Millî Savunma Bakanlığına ve Kurum Genel Mü
dürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri lâzımdır. 

Bu suretle kurum emrinde kalacakları taay
yün edecek öğrencilerin tahsillerine devamlarına 
ait her türlü işlemler ve mecburi hizmet taahhüt
leri kuruma intikal eder. Şu kadar ki, bunların 
1950 yılma ait bütün masrafları Millî Savunma 
Bakanlığınca karşılanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — 19 ncu maddede sayı
lan yerlerde çalışanlardan kurumda hizmet alar 
cak subay ve askerî memurlara bir defaya mah
sus olmak üzere 250 lira elbise parası kurum ta
rafından verilir, 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Askerî Fabrikalar 
kadrosunda yer almış olan muhafız birlikleri 
halihazır kadro> teşkilât ve masraflariyle Millî 
Savunma Bakatılığı emrine geçmekle beraber 
İşletmeler Bakanlığının teklif edeceği tarihe ka
dar muhafaza "hizmetlerine devam ederler. 

GEÇÎCÎ M4DDE 11. — Millî Savunma Ba
kanlığı 1950 s4nesi Bütçesine Askerî Fa'brika-
lar Genel Müdürlüğü için konulmuş olan 
23 210 024, İhta ile Millî Savunma Bakanlığı 
kâra bütçesinde çeşitli savunma hizmetleri bö
lümünden Askerî FaJbrikalara ait olan 705 000 
lira ki, ceman 23 915 024 liradan ibaret öde
nek iş'bu kanunun yürürlüğü tarihinde kurum 
emrine geçer.: Maliye 'Bakanlığı bu ödeneğin 
% 50 sini bu tarihte diğer % 50 sini kurumun 
lüzum göstereceği zaman ve miktarlarda kuru
ma öder. 
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GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğü ihtiyacı için memleket içinde veya 
dışında tahsilde bulunan askerî memur öğrenci
lerle öğrenime gönderilmezden önce askerî fabri
kalar topluluğunda çalışmış olan subay öğrenci
lerin, Kurum Genel Müdürlüğünce kanunun yü
rürlüğü tarihinden itibaren 15 gün zarfında ha
zırlanıp gönderilecek yazı üzerine, kurum emri
ne geçip geçmiyeceklerini kendilerine tebliğ ta
rihinden itibaren en çok üç ay içinde Millî Sa
vunma Bakanlığına ve kurum genel müdürlüğü
ne yazılı olarak bildirmeleri lâzımdır. 

Bu suretle kurum emrinde kalacakları taay
yün edecek öğrencilerin tahsillerine devamları
na ait her türlü işlemler ve mecburi hizmet ta
ahhütleri kuruma intikal eder. Şu kadar ki bun
ların 1950 yılma ait bütün masraflar da Millî 
Savunma Bakanlığınca karşılanır. 

GBÇÎCÎ MADDE 9. — 19 ncu madde de sa
yılan yerlerde çalışanlardan kurumda hizmet 
alacak subay ve askerî memurlara, bir defaya 
mahsus olmak üzere kurum tarafından elbise 
parası olarak 500 lira verilir. 

GBÇÎCÎ MADDE 10. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

ahhütleri kuruma intikal eder. Bunların giderle
ri kurumca karşılanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Askerî Fabrikalar Genel Müdür
lüğü ihtiyacı için memleket içinde veya dışında 
tahsilde bulunan askerî memur öğrencilerle öğ
renime gönderilmezden önce Askerî Fabrikalar 
topluluğunda çalışmış blan subay öğrencilerin 
Kurum Genel Müdürlüğünce kanunun yürürlü
ğü tarihinden itibaren 15 gün zarfında hazırla
nıp gönderilecek yazı üzerine kurum emrine ge
çip geçmiyeceklerini, kendilerine tebliğ tari
hinden itibaren en çok üç ay içinde Millî Sa
vunma Bakanlığına ve Kurum Genel Müdürlüğü
ne yazılı olarak bildirmeleri şarttır. 

Kurum emrinde kalacak öğrencilerin tahsille 
rine devamlarına ait her türlü işlemler ve mec
buri hizmet taahhütleri kuruma intikal eder. Şu 
kadar ki, bunların 1950 yılma ait bütün masraf
ları Millî Savunma Bütçesinden karşılanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — 18 nci maddede sayı
lan yerlerde çalışanlardan kurumda hizmet ala
cak subay ve askerî memurlara bir defaya 
mahsus olmak üzere 500 lira giyim parası ku
rum tarafından verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Askerî Fabrikalar 
kadrosunda yer almış olan muhafaza birlikleri; 

• kadroları, teşkilât ve masraf lariyle Millî Sa
vunma Bakanlığı emrine geçmekle beraber mu
hafaza hizmetlerine devam ederler. Bu muhafaza 
hizmeti Millî Savunma ve İşletmeler Bakanlık
larının müştereken karar verecekleri tarihte 
sona erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Askerî Fabrikalar 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin toplamı 
olan 23 210 024 lira, Millî Savunma Bakanlığı 
Kara Kuvvetleri 1950 yılı Bütçesinde açılacak 
özel bölüme aktarılmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına geçe
cek subay, askerî ve maaşlı sivil memurların 
aylık ve diğer istihkaklarına ve açıkta kalacak 
subay, askerî ve maaşlı sivil memurların açık 
aylıklarına yetecek ödenek ile muhafaza birlik
lerinin bilûmum giderleri karşılığı bu bölümden 
Millî Savunma Bakanlığının Kara kuvvetleri 
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MADDE 29. — Bu kanunun geçici 4 neü mad. 
desi hükmü yayımı tarihinden itibaren diğer hü
kümleri 28 . I I . 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Gündltay 

Devlet Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb, Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
I. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
Cavid O rai 

Çalışma Bakanı 
Reşat S. Sirer 

M. S. K. 

Bu suretle kuruma intikal eden ödenek, As-
'kerî Fabrikaların 1950 senesi için Millî Savun
ma Bakanlığı ile mutabık kalmış olduğu iş plâ
nında gösterilenlerden yukarıki ödenek mikta
rına göre imali kararlaştırılacaklar bu kanun 
ahkâmı dairesinde teslbit olunacak fiyatlarla 
Millî 'Savunma Bakanlığına imal ve teslim edil
dikçe mahsup olunur. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanun hüküm
leri dairesinde 'kuruma intikal eden tesisler 
3460 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince 
müessese haline getirilinceye kadar yine aynı 
maddenin 2 nci fıkrasına göre kuruma bağlı 
teşebbüsler halinde idare olunur. 

MADDE 28. — Bu kanunun geçici 4 ncü 
maddesi hükmü yayımı tarihinden itibaren di
ğer hükümleri 28 . I I . 1950 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 29. 
lu yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-
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GEÇİCİ MADDE 12. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetin 29 ncu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştşir. 

MADDE 29. — Hükümetin 30 ncu maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

1950 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine, Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Ba
kanı tarafından aktarılır. Bu bölümün bakiye 
ödeneği Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak 
sipariş karşılığı olarak bu kanunun üçüncü mad
desi gereğince kuruma ödenir. 

Yapılacak siparişe mahsuben kuruma Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından 1 Mart 1950 tari
hinde (15) milyon lira avans olarak verilir. 

GEÇlCl MADDE 12. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 12-nci maddesi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — 19 ncu madde gere
ğince kuruma geçecek tesislerde çalışan personel
den kurumda hizmet alacaklar hakkında da işbu 
kanunun geçici 3, 4, 5 ve 9 ncu maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 27. — Hükümetin 29 ncu maddesi 27 
nci madde olarak ayniyle kabul edlmiştir. 

MADDE 28. — Hükümetin 30 ncu maddesi 28 
nci. madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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