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nun tasarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/374) 

13. — Hâkimler Kanunu ile bu kanunun 
bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 
3693 ve 3885 sayılı kanunların bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve Hâkimler Ka
nununun 3501 sayılı kanunla değişen 74 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka-

Sayfa 

93 

Sayfa 
mm tasarısı ve Bütçe ve Adalet Komisyon
ları raporları (1/165, 378) ' 93:100 
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1. — üanıştayda açık bulunan üyelik 
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tezkeresi ve Adalet ve İçişleri Komisyonla
rından kurulmuş Karma Komisvon raporu 
(3/269) ' " 86,100 

• 1. — ©ECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü Görev ve Kuruluş Kanunu kabul olundu. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
•son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Sivas Samsun Malatya 
»Ş. Günaltay N. Fırat l N. Bay dar 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLER 

Tasan 
1. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Mü

dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı kanuna ek kanun ta
sarısı (1/469) (Bütçe Komisyonuna) ; 

Rapor 
2. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Mü

dürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını ve
rilmesi hakkındaki 4367 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/469) 
(Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açrlma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. M. denmen 

KATİPLER : Necmeddin SaiMr Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

BALKAN — Oturum açıldı. 
ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRMAK (Kon

ya) — Efendim, bugünkü gündemin son mad
desi î§çi Sigortaları idaresi kurulmasına dair 
olan maddedir. Bu teşkilât uzunca bir müddet 
hazırlığı icap ettirdiği için bu tasarının lütfen 
ivedilikle ve yeğlikle müzakeresini istirham ede
rim. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLİJ (Ma
nisa) — Arkadaşlar, gündemde Orman Kanu

nunun bir maddesinin'tadiline ve bu kanuna ba
zı maddeler ilâvesine dair bir kanun tasarısı 
vardır. Bu tasarı, Tarım, içişleri, Adalet, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarında incelendi. Ta
sarının konusu cari orman işlerimizi de alâka
landırdığı için bunun biraneyyel çıkmasında 
fayda vardır. Bu itibarla yeğlikle ye,, ivedilikle 
müzakeresini- istirham ederim. ,, , 

BAŞKAN — Gündemin sonuncu maddesi 
hakkında Çalışma Bakanının teklifi oyunuza 

62 
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sunuyorum* 

Evvelâ ivedilikle gürüş\ümesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

Yeğlikle görüşülmesi teklifini kabul e4enr 
ler... Etmeyenler... Yeğlikle görüşülmesi .de ka
bul edilmiştir. 

Taran Bakanlığının Orman Kamuşı hakkm-
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daki aynı tekliflerini oyunuza sunuyorum: 

İvedilikle görüşülmesini oyunum sunuyorum.: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiftir, 

Yeğlikle de görüşülme» istenmektedir, oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenlere Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA STOÜŞIiABE 

i. — Saym Milletvekillerinden 
izin verilmesine dair Büyük Millet MecUsvBınş» 
kanlıçft tezkeresi. 

BAŞKAN —.Tezkereyi okutuyorum: 
6 . VII . 1945 

Kamutaya 
Aşağıda adlan, yazılı aayın üyelerin izinleri 

Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onanmasına, sunulur. 

B. M. M. Başkam 
M. A>Renda 

Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen; bir ay 
mazeretine binaen. 

Çorum Milletvekili İsmet Eker; bir ay maze
retine binaen. 

Diyarbakır Milletvekili Rüştü Bekit; on beş 
gün mazeretine binaen, i 

Erzurum Milletvekili Salim Aituf; bir- ay 
mazeretine binaen. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç; iki ây has
talığına binaen. 

Eskişehir Milletvekili îstamat özdamar; bir 
buçuk ay hastalığına binaen* 

Gazianteb Milletvekili; Dr. Abdurrahman 
Melek; bir ay hastalığma binaen. 

Gazianteb Milletvekili Şefik özdemir; on beş 
gün hastalığına binaen. 

Uümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç; 
bir ay hastalığına binaen. 

Hatay Milletvekili Abdülgani T\jrJ$men; yir* 
mi beş gün hastalığına binaen. 

-îçel Milletvekili Hafik Komitan;, yirmi.gün 
hastalığına. binaen.. 

İstanbul Milletvekili Galip Bahtiyar Gefcer; 
iki ay ka»taliğîna binaen, 

Kastamonu Milletvekili Rıza Saltuğ; bir ay 
hastalığına binaen-; 

KoeiaeliMilletveİKİiıGlL Mfirsel'Bakû-; iki ay 
hastalığma binaen;: 

Kat&hyas Milletvekili tSalââıattimKiitmftn $ bir 
ay mââeretine binaen* 

Malatya Milletvekili 'Revfik Temelli; yirmi 
gün.mazeretine binaen. 

Jtâraş Mflletvekilı Abdullah Yaycioğlu;, yir
mi gün hastalığına binaeil. 

Muğla Milleti ekili; Feridun OşmaiPL Mşnfeşe-
oglu; bir buçuk ay hastaliğina 

Niğde Milletvekili Avram Galanti Bodrumlu; 
bir ay hastalığına binâen. 

Ordu Milletvekili İsmail Çamaş;. yirmi beş 
gün mazeretine binaen. 

Rize.Milletvekili Hasan Gavit Belûl; bir bu
çuk ay hastalığına binaen. 

Samsun. Milletvekili Amiral Fahri Engin; 
yirmi bir gün hastalığına binaen. -i 

Trabzon Milletvekili Halil Nihat Boztepe; 
iki ay hastalığına binaen. 

Van ̂ Milletvekili Nihat Berker; iki ay hasta
lığına binaen. -

Van Milletvekili Münip Boya; iki ay hafta
lığına binaen. V''M 

Yozgad Milletvekili Salim Korkmaz; yirmi 
gün4 mazeretine binaen. 

Kastamonu Milletvekili Hilmi Çorak; iki 
ay hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Şimdi birer biner; okutup oyu
nuza. stoaeağım. 

A.ntalya Milletvekili Tayfur Sökmen; bir ay 
mazeretine binaen. 

BAŞKAN -^- Kabul edenler... Kaimi edil. 
mistir. 

Çorum Milletvekili İsmet Eker; bir ay maze
retine binaen. . 

BAŞKAN -;• Kabul edenler... Kabul edilr 
mistir. 

Diyarbakır Milletvekili Rüştü Bekit; on;beş 
gün mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Eımırum Milletvekili Salim, Aituğ; bir ay 
mâseretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edjL 
mistir. 

Erzurum Milletvekili Raif Üinç; ikiray has
talığına binaen, 

BAŞKAN —. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Eskişehir Milletvekili Îstamat özdamar; bir 
buçuk ay hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

•Q.azianleb Milletvekili;, Dr. Abdurşahman 
Melek; pir ay hastalığına binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Kabul edil-
miştii\ 
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Gazianteb Milletvekili Şefik özdemir; on beş 

gün hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Gümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç; 

bir ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen; yir

mi bes gün hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
içel Milletvekili Refik Koraltan; yirmi gün 

îmstalığma binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
İstanbul Milletvekili Galip Bahtiyar Göker; 

iki ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Kastamonu Milletvekili Rıza Saltuğ; bir ay 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Kocaeli Milletvekili Gl. Mürsel Baku; iki ay 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Kütahya Milletvekili Salâhattin Kutman ; bir 

ay mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. • ' ~ 
Malatya Milletvekili Tevfik Temelli; yirmi 

gün mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Maraş Milletvekili Abdullah Yaycıoğlu; yir

mi gün hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
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Muğla Milletvekili Feridun Osman Menteşe-

oğlu; bir buçuk ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Niğde Milletvekili Avram Galanti Bodrumlu; 

bir ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Ordu Milletvekili İsmail Çamaş; yirmi beş 

gün mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Rize Milletvekili Hasan Cavit Belûl; bir bu

çuk ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... Kabul edil

miştir. 
Samsun Milletvekili Amiral Fahri Engin; 

yirmi bir gün hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Trabzon Milletvekili Halil Nihat Boztepe; 

iki ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Van Milletvekili Nihat Berker; iki ay hasta

lığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Van Milletvekili Münip Boya; iki ay hasta

lığına binaen. 
BAŞKAN'— Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Yozgad Milletvekili Salim Korkmaz; yirmi 

gün mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
Kastamonu Milletvekili Hilmi Çoruk; iki 

av hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İşçi sigortaları idaresi Tcurulmamna dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/461) [1] 

BAŞKAN — Yeğlikle konuşulması kabul 
edilmiştir. Tümü hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu 

Kuruluş 
MADDE 1. — İş hayatında türlü hallere kar-

<foK 
[1] 167 sayılı basmayazı tutmağın sonunda-

şı ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak 
ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere İşçi 
Sigortaları Kurumu vücude getirilmiştir. 

Kurum bu kanun ve özel hukuk hükümleri
ne tâbidir. Malî ve idari bakımdan muhtardır ve 
tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur. 

A. R. SEVENGİL (Tokad) — İbare (bu ka
nun ve özel) şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul elilmiştir. 

MADDE 2. — İşçi Sigartaları Kurumunun 
organları şunlardır: r 

A) Genel büdürlük.kuruluşu, 
B) Yönetim kumlu, 
Ç) Genel kurul. 

64 — 
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BAŞKAN -— Söz isteyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel müdür, yardımcıları, memurlar: 

MADDE 3. — Genel müdürlük kuruluşu ge
nel müdürle iki yardımcısından ve merkez kuru
luşu ile şube ve acantalıklafdan terekküp eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kurumun Genel müdürü ile 
yardımcıları Çalışma Bakanının teklifi üzerine 
müşterek kararname ile tâyin olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştiı. 

MADDE 5. — Genel müdür kurumun bütün 
işlerini Yönetim Kurulunun: gözetmesi altında 
yürütür ve mahkemelerle adalet ve idare makam
larına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı kurumu 
temsil eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kurumun 3656 sayılı kanu
nun 2 nci maddesindeki cetvelin 6 ncı derecesine 
kadar olan memurları Genel müdürün teklifi 
üzerine Yönetim Kurulunca, bunlardan başka 
memur ve hizmetleri Genel müdür tarafından 
tâyin olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ' 7. — Kurumun memur ve hizmetli
leri Türk O z a Kanunu hükümlerine uygulan-
masınd.ı Devlet memuru sayılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi 
oyunuza sunuyorum. .Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kurumun yetkili memurları 
tarafından işçi sigortaları ile ilgili, işlerin yürü
tülmesinde ' tş ' Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. ^ 

Kurumun memurları herhangi bir işyerinin 
îş Kanununa tâbi tutulması gerektiğini! görürler
se, bu işyerinin durumunu usulünce inceliyerek 
tesbit etmeğe ve kanun çerçevesinde ayarlanması
nı sağlamaya yetkilidirler. 

BAŞKAN —- Söz istiyen yar mı? Madleyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmayenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşçi Sigortaları Kurumunda 
Bakanlar KuFu^un,$an alınacak karar üzerine 
ö'zel bağıtlarla yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. 

I BAŞKAN — Söz istiyen var rin? Madleyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etaniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 10. — Yönetim Kurulu, tabii üye 

elan Genel Müdürle birlikte yedi üyeden teşek
kül eler. Üç üye Çalışma Bakanlığı ve bir üye 
Maliye Bakanlığı teklifiyle Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunur. İşçi ve işverenleri temsil edecek 
birer üye Genel Kurula gelmiş olan işçiler ve iş
verenler temsilcileri tarafından kendi araların
dan seçilir. 

Hükümetçe tâyin edilecek dört üyeden biri
nin iş fizyolojisi veya iş hıfzıssıhhası, ortopedi 
veya cerrahlık kollarında uzman bir hekim, öte
ki üyelerden birinin sigorta uzmanı diğer üyele
rin ise iş hukuku ve sosyal ekonomi alanlarında 
yetkili kimseler ol'maları şarttır. Bu üyelerin 
görev süresi üç yıldır. 

Yönetim Kurulu, Başkanım kendi üyeleri ara
c ı d a n seçer. Genel Müdür" başkan seçilemez. 
Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Yö
netim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Madleyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Ermiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlarlır: 

A) Genel Müdürlüğün işlemelerini gözetimi 
altında tutmak; 

B) Kurumun Genel Müdürlükçe teklif edile
cek yıllık yönetim giderleri bütçesiyle memur 
ve hizmetliler kadrolarını tesbit ederek Çalışma 
Bakanlığına sunmak; 

C) İdarenin Genel Müdürlükçe hazırlanan 
bilançosunu ve yapılan işler raporunu Genel Ku
rula vermek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak; 

D) Memleketin gerekli yerlerinle İşçi Si
gortaları Kurumu şube veya acentalıklarımn ku
rulmasına yahut kaldırılmasına karar vermek; 

E) Kurumun çalışma, hesap ve alım, satım 
usullerini ve memur hizmetlilerinin görev ve yet
kilerini göstermek üzere çıkarılacak yönetmelik 
tasarılarını hazırlıyarak Çalışma Bakanlığının 
onayına- aranmak; 

F) Kurum veya şubeleri adına imza yetki
sinin kimlere verileceğini tâyin etmek; 

G) İşçi Sigortaları ile ilgili kanunların ge
rektirdiği tedaviler ve her türlü yardımlar için 
hastane ve doğumevi ve malûlleri işe alı^trrma 
yurdu gibi sağlıkla ilgili veya sosyal müessesele
rin meydana getirilmesi hakkında Genel Kurula 
tekliflerde bulunmak; 

H) İşçi Sigortalan Kurumu adına gayri
menkul mal edinilmesi ve Kurumun bütün mal-
larmıriFidare elitonesi hakkında kararlar vermek; 

1) Kurumca girişilecek her türlü ödünç al
maların ve idareye 410 000) li>ralan- çok akçalı 
sorum yükleyecek' bağıtları inceleyip onamak 
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BAŞKAN — Söz is.tiyon var mı? Madleyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel kurul 
MADDE 12. — Genel kurul: 
A) Türlü işlerin işverenleriyle bu işlerdeki 

işçiler arasından enaz on beşer kişi olmak üzere 
eşit sayılarda seçilecek üyelerden; 

B) Çalışma Bakanlığının tş Dairesi Genel 
Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
Sosyal Yardım ve Hıfzıssıhha daireleri başkan^ 
lan ile Maliye Bakanlığının Hazine Genel Müdü
ründen ve Ticaret Bakanlığının iç Ticaret Ge
nel Müdürlüğünden ve Başbakanlık Umumî Mu
rakabe Heyetinden gönderilecek bir zattan; 

C) Üniversite, Teknik Üniversite ve yüksek 
okul profesörleri 'arasından seçilecek, iş hukuku, 
sosyal ekonomi ve sigorta alanlariyle iş fiz
yolojisi veya iş hıfzıssıhhası, ortopedi yahut 
cerrahlık, mühendislik kollarında uzman bir ve
ya bir kaç kişiden teşekkül eder. 

İşveren üyeler Ticaret ve Sanayi odalarınca, 
isçi üyeler işyerlerindeki temsilci işçiler tarafın
dan seçilir. 

Nerelerdeki Ticaret ve Sanayi odalarının han
gi işlerden kaçar işveren üye seçecekleri ve işçi 
kurumları tamamlanıncaya kadar aynı yerlerde 
işçi üyeler seçiminin nasıl yapılacağı Çalışma 
Bakanlığınca belirtilir. 

Üniversitelerden ve yüksek okullardan geçe
cek üyeler Çalışma ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rı tarafından barebarce seçilir. 

Bu maddenin (A ve C) fıkralarında yazılı 
bulunan üyelerin görev süreleri üç yıldır. Sü
resini dolduran üyeler yeniden seçilebilir. 

Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimse 
Genel Kurula başkanlık eder. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Genel Kurul her yıl en geç 
Nisan sonuna kadar Çalışma Bakanının çağrısı 
üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli görür
se Kurulu olağanüstü toplantılara da çağıra
bilir. Toplantı için yetersayı, tamüye sayısının 
salt çokluğudur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı ? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

A) Kurumun bilanço ve yapılan işler rapo
ruyla denetçiler tarafından işlemlerin ve hesap
ların denetlenmesi sonuçlarını gösteren raporlar 
üzerine karar vermek, (Bilançonun ve yapılan 
işler raporunun Genel Kurulca onarimasiyle il
gililer ibra.edilmiş olurlar). 

B) Sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin 
meydana getirilmesi için yönetim kurulunca ya
yılacak teklifler üzerine kararlar vermek: 

O) İşçi sigortaları konularında kendiliğin
den veya Çalışma Bakanlığının istemi üzerine 
düşünce ve dileklerini bildirmek. 

Genel: kurulun, görevlerinden (B ve C) fık
ralarında yazılı olanlar hakkında vereceği karar
lar Çalışma Bakanlığına sunularak bu Bakanlı
ğın onmasiyle kesinleşir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Denetçiler 
MADDE, 15. — Kurumun işlerini ve hesap

larını genel kurul adına denetlemek üzere Ça» 
lışma Bakanlığı, Üniversite veya Yüksek okul 
diplomalı* ve sigorta veya hesap işlerinde yetkili 
kimselerden gereği kadar denetçi tâyin eder. 
Denetçilerin aylık- ödenekleri kurum bütçesinden 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16, — Denetçiler, tşçi Sigortaları 
Kurumunca yürütülmüş olan işler ve hesaplar 
üzerinde* ıher ay yapacakları denetlemelerin so
nuçlarını gösterir raporlarını ondan sonraki ayın 
on. beşine kadar ve bu aylık raporladan başkaca 
bir yıllık denetlemelerin sonuçlarını genel kuru
la bildirmek üzere hazırlıyacakları genel rapor
larını da her yıL Mart ayı içinde Çalışma Bakan
lığına sunarlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Aylık, ücret ve yolluklar 
MADDE. 17. — Kurum memurlariyâe yöne

tim kurulu başkan ve üyelerinin aylıkları hak
kında 3659 sayılı kanun hükümlerini uygu
lanır. Yönetim Kurulu üyelerinden 3656 
ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü
esseselerde çalışan memurlara üzerlerinde 3460 
sayılı kanunun 45 nci maddesinin son fıkrasın
da yazılı ek görevlerden biri bulunmamak şar-
tiyle ayda 100 lirayı geçmemek üzere bir ücret 
verilebilir. 

Kurumun memur ve hizmetlileri, geçici mad
deleri uygulanmamak üzere, 4222 sayılı kanun 
hükümleri gereğince emeklilik hakkından fayda
lanır. 

. BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Eemeyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 18. — Genel Kurul üyelerinden 
• 3656 ve ,3659 sayılı kanunlara tâbi olup da top
lantılara Ankara dışından geleceklere kanuni 
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yoüufelar tarafından verıür. I 

Bunların dışında kalanlara Çalışma Bakan
lığınca konulacak esaslara göre yolluk ödenir. ! 

İşçi üyei«r, ayrıca işterimien a y ^ d t k l s n , 
günden işbaşına dönmeieri gereken güne kadar 
#eçen iş günleri için, ilgili işyerlerinden kendi-
leriae ödenmemiş olan gündelikleri de Sigorta 
Kurumunca ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kurumun gelirleri 
MADDE 19. —Kurumun gelirleri .şunlardır: 
A) işçi sigortaları hakkmdaM kanunlara 

göre genel olarak işverenleri -ve bazı sigorta 
kolları için ayrıca işçi ve hizmetlilerin ödeyeeek-
leriîprhhler, 

sB) 'IşKaaıununun âO nen maddesine göre 
işçi ücretlerinden yapılan ceza kesintilerinden 
ÇSaJışma'Baiasriq^ea'Kuruma verilmesi uygun 
«rörülecek paralar; 

C) îş Kamtnnnün 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 11<9, -K20 nei maddeleriyle îş^i Sigorta
larını ilgilendiren kanunlara göre • İşverenler ve
ya işçiiçr JıaM^ıJda KükMedüecek par-a cezalan; 

D) Gerçek ?veya tüzel Mşiter tara^ndaaı' ba
ğışlanacak yahnt vasiyet «dilecek menkul ve gay-
-rfm«fik«l inallar; 

,:E) Kurumun menkûl ve gayrimenkul mal-
larmın getirdiği gelirler. 

EL R. ÖYSEEN (Bolu) — Arkaaslar, koruyu
cu tedbirleri getiren bu işçi sigortalannida işve
renden'"başka (İşitilmiyor sesleri), isgörenlerin 
d« sigortaya katılması çok yerinde otmuşfcnr. 
Yafenz maddede bazı-sgorta koUarı'için :ayrıca> 
diye gayrirauayyen oiarak if aide .edilmiştir. Aca- j 
fca > isgörenlerin katılacakları sigorta hangileri-i 
tlir? Bunların buraca açıkça belirtmesinde ne ; 
mahzur vadır? Eğer bu düşünülmüş ve belli ol
muşsa i belirtilerek yazılmasında #aycla> vardır. 

İkincisi ;î bu sigorta^Mtünlüğöıran, işçi sigor-1 
talan i prensiplerine oıyarâk işveren ve işğören-! 
(den başka Devlet yardsariyle tamamlanması ka-1 
»«atımca çok yerinde olacaktır. Bu, ^sigortanın i 
ıdayandığı mesleki rfek- kadar-eâmia-taeanüelru ba-; 
tamından da zaruridir. Hatırladığıma göre, bu j 
işçi sigortaları iki prensrpe dayanır. rBirisi mes- i 
ilfeki risk, ikincisi de camia tosastSdfüdür; Oâmaia 
tesariüdünü, Devlet kadar kuvvette ife.de eder bir> 
varlık yoktur zannediyorsam. 

Kaldı ki, analık sigortasında, çocuk doğurma, 
anâhk hali ^ibi nüfus üretimi-ve;-içtimâi siyaseti
mizi döğrwdan doğruya hedef tutan > bir maksat 
da iyice belirtildiğine g-örc ? Devlet yar ımın ın 
açık bir vazife o&ntğuntı -Ve yâddım- burumunun 
genişletilmesine tesiri olacağı #ayet: âflktr ölâuğn 
için; bu sabanın sonuna ««IJmumî«bütçeden yar-
drmlar kayâmııir» iîâyesâni '<Le< çek yerh*de huıjra-; 

İşçi şahsiyetini kurtarmak içtimai ve -ahlâkî 
bakımından da bu bütünlüğün burada bu mad
de ile s^anmasmı^çok yerinde buluyorum. 

JZ. YÖRÜK (Ankara) —Şimdi konuşma ko
nusu olan maddedeki hükümlerden birisi de 
«ı Gerçek veya tüzel ftişüer(tarafmdan bağış ve-
yahut -vasiyet edilecek menkul ve'gayrimenkul 
maUar» ... Bu prensip hakîkaten yerindedir. 
Herhangi bir şahıs tarafından bu sigorta idaresi 
lehine bağış veyahsıt vasiyet yapilmasrnı kabul 
etmemek nramkün değildir. Ancak bunun men
kul veya gayrimenkul mal olarak kayıt ve şarta 
bağlı olmasıniı bendeniz değru: görmüyorum. Çün
kü, herhangi bir alacak, menfaat veya bir hak da 
bağışlanabilir ve vasiyet edilebilir. Onun için 
eğer Komisyon muvafakat ederse bunun « gerek 
veya 'tüeel kişiler tarafından yapılacak bağışlar 
veya vasiyetler » şeklinde düzeltilmesini teklif 
ediyorum. Zannediyorum ki, gayet yerinde bir 
tekliftir, kabulünü rica ederim, 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADÎ IRMAK 
(Konya) —Burada tasarının derpiş ettiği sigor
ta yalnız meslekî riskten doğan hallere karşı ko
nulacak sigortalardır. 'Bu sebeple bu nevi sigor
taların priminin işverenlerden alınması esası ka
bul edilmiştir. Yalnız. bu kanun yapılırken şüp
hesiz istikbalde tesis etmeyi düşündüğümüz bazı 
sigortalar için de.tedbir almak icabettiği için ile
ride meslekî ı riskten mütevellit olmayan fakat iş
çinin zaruri hayat emniyetini derpiş etmek için, 
tesisi zaruri bazı sigortaların, meselâ ölüm, ihti
yarlık gibi sigortalar için sigortalılardan küçük 
bir prim payı almak lâzımdır. Bunun için de 
buraya bir fıkra eklenmiştir. 

Devlet yardımına gelince; Devlet yardımı 
bu tasarıda şimdilik iki esasta. , toplanmıştır. 
Birisi] Devletin tesis masraflarına katılması 
temin edilmiştir., İlk senenin sigorta bütçesi 
Çalışma Bakanlığı tarafmdan yapılacak ve ida
re tesaü» eder etmez bu primlerin toplanması he
men mümkün olamıyacağı için îîk masrafları 
Maliye, Devlet hazinesi üzerine alacaktır ve 
böylece Devletin yardımı kendisini meşkûr'bir 
s«a?ette hissettirecektir. Ayraca maliyemiz bir 
yardım daha yapmaktadır. O da, îdarenin lü
zum ve ihtiyacı halinde .kendisine bir milyon li
raya kadar istikraz yaspabümesinin temin edil
miş olmasıdır. 

Şimdilik Devlet maliyesinin idareye yardım
ları bu iki sefkiMerteeeHi ettiği ve bu bizi tat
min ettiği1 için başka maddeler ilâvesine lüzum 
görmedik. 

, Ârfcadaşma Zrya Yörük 'Om görüşüne komis
yon- cevap verecektir, fakat çok mâkul görül-

ImeKİödir. 
01&^eî KOMİSYON SÖZCÜSÜ H KARA-

\: ( K e s y a ) — Z i y a Yörük arkadaşımın 
teklif buyurdukları noktai nazara komisyon na
mına biz ^de iştnrtk ediyoFB^ Çünkü hakikaten 

~^î0f-
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bir menfaat ta teberru edilebilir. Bunun açık
lanmasında fayda vardır. 

Hıfzurrahman arkadaşımın mütalâasına ge
lince: Kanunun bünyesinde Hükümet yardımı 
esas olarak derpiş edilmediğinden dolayı bütçe 
formülünde böyle bir gelirin zikir ve beyanına 
komisyonumuz hacet görmemişti. Maahaza her 
ihtimale karşı bunun da maddenin (E) bendi 
olarak, genel bütçeden yapılan yardımlar, şek
linde ilâve edilmesinde komisyon bir mahzur mü
lâhaza etmiyor ve bilâkis fayda mülâhaza edi
yor. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okunacak
tır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı maddeye aşa

ğıdaki ; 
e) «Genel bütçeden yapılacak yardımlar» 

bendinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

H. R. Oymen 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazan itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti-
bare alınmıştır. 

Komisyonun, diğer bir arkadaşın da noktai 
nazarını kabul ettiğine göre, lütfen maddeyi 
ona göre hazrrlayınız. ova sunalım. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Madde şöyle ola
cak: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapı
lacak... 

BAŞKAN — Lütfen maddeyi yazıp veriniz. 
O madde gelinceye kadar diğer maddelere 

devam ediyoruz. 

MADDE 20. — tşçi Sigortaları Kurumu her 
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları aşa
ğıda yazılı şekillerde işletebilir: 

A) Millî bankalara yatırmak; 
B) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere yatırmak; 
O)' Gayrimenkul mal edinmek ve gayrimen

kul karşılığı ödünç vermek. 
O. K. ÎNOEDAYI (Sinop) — Arkadaşlar, 

bu kanun Büyük Kamutayın Türk milleti için 
arasız görmekte olduğu iyi işler silsilesinin için
de yeni bir iştir. Şimdi bu güzel ve yerinde 
olan kanunun 20 nei maddesine Komisyonumuz 
O fıkrası diye bir fıkra eklemiştir. Bunda Ko
misyonumuz diyor ki, paralarını bu idare şu şu 
şekilde kullandığı gibi bir sigorta idaresi oldu
ğuna göre, emlâk alıp işletebilip idare edebil
mesi ve ipotekli emlâk mukabili para ikraz ede
bilmesi cihetini de yapabilmesi için son bir fık
ra ekledik. Komisyon bununla iyi bir düşünce 
ve niyetle sigorta idaresinin birikmiş;'paraları
nı muhtelif ve daha geniş tarzlarda kullanmak 
imkânını temin etmek istemiştir. 

Filhakika hepimiz biliyoruz hususi sigorta 

şirketleri paralarını muhtelif mevzulara dağıtır
lar, yayarlar, bir işte toplamazlar. Bu suretle 
paranın işlemesini temin etmiş bulunurlar. Ben 
bu fıkranın, Komisyon da iştirak buyurursa, çı
karılması hususunda konuşacağım. 

Hükümet kendi tasarısında buna yalnız pa
rasını millî bankalara faiz karşılığı vermek ve 
Devletin çıkardığı veya kefili olarak, çıkan 
tahvillere yatırmak suretiyle nemalanmasını 
düşünmüştür. Bununla bir defa bu işçi sigor
tasının parasını tam teminatlı ve iyi gelirli iş
lerde kullanmayı düşünmüştür. Devlet tahvil
leri kazanç ve muamele vergisi ve saire gibi 
hertürlü kayıtlardan azade olarak % 7 faiz ver
mektedir ve bu Devletin kanunlariyle kefalet ve 
teminatı altındadır, emniyetli bir işletme yolu-

j dur. Daha çok parası olursa, millî bankalara 
| yatırarak lâzımgelen faizi alırlar. Emlâk işlet-
I meşine gelince: bu müessese o zaman kısmen de 

Emlâk Bankası gibi muamele yapacaktır. 
Böyle bir hizmeti kendi vazifeleri arasına almış 
olacaktır. Bu takdirde bu muğlâk ve mühim 

I iş için büyük bir teşkilât yapacaktır. Çünkü 
emlâk alıp işletecek, idare edecek, ipotekli 
emlâk mukabili para ikraz edecek, takip ede
cek. Bunun için yeniden bir teşkilât yapmağa 
lüzum var. Bırakın harp hallerini, normal za
manlarda da emlâk kıymetleri her memleketin 
iktisadi vaziyetine göre kıymetleri üzerinde sık 
veya seyrek büyük tahavvüller gösterir. Bun
dan başka emlâk işletmesinin ne derece gelirli 
ve zor bir iş olduğunu herkes bilir, tşletme işi
ne gelince; filhakika ipotekli smlâk karşılığı 
% 8,5 gibi bir faiz birden hatıra geliyor. Am
ma nihayet bu müessese bu işi yaptığı zaman 
muamele ve kazanç vergisi gibi Maliyeye vergi
ler verecek, bu itibarla da % 8,5 la 7 arasında
ki fark oldukça azalmış olacaktır. Bu kurum 
aynı zamanda bir nevi tekaüt sandığı demektir. 
Bu mahiyetiyle de Devletin murakabe ve temi
natı altında ve kendi bünyesine mal ettiği bir 
müessese sayılır. Devlet Demiryolları ve diğer 

.Devlet idarelerinin işçilerinin takaütlüğü, ik
ramiyesi, tazminatı için çıkardığımız kanunla
rın hiç birisine bunu koymadık ve hatta arzet-
tiğim mahzurlar ve daha diğer mah
zurları dolayısiyle bu yola gitmekten ka
çındık. Netice itibariyle bunu da bu mahi
yette bir müessese olarak sayabiliriz. Nitekim 
şimdiden düşünmekteyiz ki icabında Hükümet 
te yardımlarını genişletsin. Binaenaleyh diğer 
sigorta şirketleri mahiyetinde değildir. 

Hepimiz bilhassa bir noktayı nazarın iyi bir 
işin istihsali için çalışmaktayız ve zamanı gelin
ce bunun üzerinde mutlaka durup yapacağız. 
O da şudur: Nasıl Türk halkını topraklandır
mağı bir esas olarak ele aldıksa yine her Türkü 

| ailesini ev sahibi yapmayı ve yuvalandırmayr 
da esaslı işlerden saymaktayız. Ailenin tessüsü 

' için ucuz kredi üzerinde Kamutay uzun yıllardan 
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feriıdurroidctadır. î lk fFesatta ^lk-edinmek 
* ^ ' i k s ^ e r ^ îair fiyitla^ıaın tnöferllmesd bilim 
itfeiW* bul lar . BtP*aza^^b«tf%Bsa 

^zaman bu
tlan g^r İ '«*M^ 
l a n için tâa&a «ürâlie ve ^ftha- geniş birtakım 
iç ; itrtiteafiaı» ^ tah-v l̂iepe gîâeefcktir. Dev-
tetin MaycsindİB vesin«Bİnd«oîan"bıı gibi teşek-
küUepİR jparftlarmı teKSk«li ve masraflı tarafa 
49N8& edesfcik'olursak iştiiaai tifcekfcüllerle Dey-
iet ûre8nida'"k«rçılıklf faydalanmadan da -mah
ir*^ 4&lmif oluruz. : Tiinaenale^h'fazla izaha lü-
•atim görmüyorum. 'S** sebepler dolayısiyle "en-
^a^nJdeİBrör ê trâ esin' fıkranın çıkarıîmaşiyle 
dalha İy$3>ir iş yapjlönş olur kanaatirideyim, ka-
bkSB&trie*& ederim. 

€lB^t 'IK)MtSY©N SÖZC7ÜS& İL KARA-
ÖÜMJİÎ (Konya) — Muhterem arkalaşlarım; 20 
acı madöelde Hükümet tasarısı' olarak bu sigorta 
Inir^ıiöaH ^feoTŞariHâa bulunan yedek paraların 
yatır^te^ie^riüd*yer gösterilmişti: Birisi, mil
lî' Tmnkala^d^eri1 de Devletin bizzat çıkardığı 
veya çıkmasına' kefalet ettiği takvlferdi. Şimjdi 
bu paraya üretmek için kaytfek olarak gösterilen 
bu iki nokta' üzerinde Geçici Komisyonunuz ge
reğigibi durdu. Hakikaten müessesenin hukuk: 
hüviyeti şu îdi •' Müessese tüzel kişiliği havi bir 
vâMdçtır: Malî bünyesi bakanından muhtardı; 
parası da işgi manzumesinin, işjçi şahısların hisse-
lermdeu:ibaretîi: <5 halde bu zikredilen iki nokta 

•'. kâfi midir, dejitmî«r1 
Arkadaşlar, herşçyden evvel müsaadenizle 

belirtmekhisterim ki, hakikaten!Devletin çıkar
mış oîdşğu tahviller Jaıiii^hkîi mânaşiyle ve -bu-. 
günkü Çiziyle -en emin esaslardan birifeidir, en 
emin, yerlerden, birisidir. Bu i&rimizoe, zikredil
mem bile p a r a s ı numalandıran bir iktisadi . 
müessese, bir inalı nı$te«ses% o^aya müracaat et
meğe ..koşar. Eakat.biz bunu„k|£|,göffl»edik. Çün
kükanunun 4erpiş ettiği mehı$ uzundur. Bu ka
nunsuzun. imanlar için kaleme > alınmıştır.. Biz 

t temenni ederiz.ki/Devlet tahvilİermin fakleri 
Süssün. Çönkü her vakit muhtelif vesilelerle- söy
lendiği .gibi bu faiaLerin dü«ünaüeqegi malûmdur. 
Bir taratan elinizde mevcut olan ihtiyat para
ları bu müjess^şelerde nemalandfl^akla hecaber 
bir taraftan da bir vazife, bir ödev olarak değil 
bir yetki, bir salâhiyet olarak- bu .müessesenin 
çl̂ ni k^lpnü bagta&kmakta fayda mülâhaza et
tik. Çünkü Türk memleketinde işçi .mefhumunu 
kavrayan ve, koruyan bir kanun teşkilâtı jgeri^in-
de ctjMpl, İŞÇİ dedemiz, zaman onun yaşamasını, 
medep insan tilafak oıilann barınması için bir 

• taraftan işçi evleri, işç^ansjyonları ve yahut ta 
işçilere mahsus evlere kredi vermek suretiyle 
Ödünç ̂ para yermenin memleketin iman bakımın
dan ve işçiyi himaye bakımından fayda mülâhaza 
edilmiştir, " • * : .' * " 

Bit itibarladır ki, kanuna bu luiküm konmuş
tur. tJBİiz-şunâkaniâz1 ki, kaıruna bu hüküm kon-

il ^afâa^iasaMfemevcut olan fei^HiKbir boşlug^i 
j| €oWwrdttk. Bu, ^b i rva l ra t ö d e t i n , Baizetti-
j $£m miteesesesine pase verme rdemek sfeğildir, ıve-
\ rir/1Bli«r#flunu; bağlamak doğım değildir. îîlfea-

y&i; bu1 bugttn-için yapılacak bir iş değilcfir, usun 
J zaman yasayacak bir kanundur. Komisyonun naad-
1 4e»nin«oiı^u gibi kabulünü Yüksek Heyetinizden 

rica'ederim. 
' G. TÜZEL (Kayseri) — Hüktoetih getir

miş olâufu tasanda, işçi agört^ı idaresmin her 
sigorta'kolu iein ayıraeağıyedek akçaları?ne su-
Tetle &retifecefihakkmda bükte* teşkiefiiHTkeniki 
fikiida"bu yedek akçaîarmmiHı bankalara ya-

•\ tmUnak veyahut DeVletin çükröığı -veya ©eviç
tin kefil rotfl^u tahvillere yatrrdmak surıfc%îe 
nemalandırnacagı tasrih edilmiştir. 

Geçici komisyon buna bir fıkra daha ilâve 
ederek gayrimenkul mal e^hilebilmesini ve gay
rimenkul mukabilinde ödünç para verme şeddi
nin1 âetasarry a üâvesini muvafık görmüştür. Dev
let tahvillerinin bugünkü faizleri bu kurulun 
yedek paralarının işletilmesi için kâfi derecede 
emniyet verecek nispettedir. Ayrıca kurulun ye
dek akçalarını gayrimenkul satmateıak vşyahut 
gayrimenkul mukabili ikrazat Vapnak suretiyle 
nemalandırüacağım bu tasanda . yer alması 
doğru görülmemektedir. Gayrimenkul mal edinil
mesi mutlak olarak,bu paraların işletilmesi için -
bir emniyet faktörü olarak Mülahaza edilecek 
olursa idare heyeti spekülâîip muamelelerle 
parolasının kolay kolay realizje .eâilemi-
yen gayrimenktlllere yatırabılir^fer. Bzcüm-
İe herhangi bir gayrimenkul fiyatların 
feykallde yükseleceği düşünülerek elindeki 
ihtâyatlarmı bu gayrimenkule yatırırlar. Ve 
bunları kısa bir zaman zarf nida rçaMze etmök 
imkânını bulamaızlaf. Biz hususi sermaye ile te
şekkül eden banka ve şirketlerin yed^akparalarinı 
Devîöt tahvillerine yatırAaeağı esasini kabul eder
ken "Devlet/tekaüt sandı&nm yedek para
larını tahvillere, ; yatırılacağı Ekendi . hususi ka-
nunlanrida tasrîh e^ledururken;oyine Devlet aliy
le kurulan 'müessesenin ihtivat paralarmın 
Devlet tahvillerine. yatırılmaması, bu hususta 
k^fi bir emniyeti görülmüyormuş, gibi bir ka
naat uyandıracak bir şekilde bu paraiarm aynı 
zamarida ;g^yrimenkule yatmlması veya gay- . 
rimenkul mukabîliride ikrazat yapılmak sure
tiyle tenmiye edeceğini kaıiunda derpiş edil
mesi; yersiz i buİTOimaktâdrr. 

Çlevİet tahvillerine bugün kabul edilen; faiz-
lerle yarmbu feizler indirîlse d^hi gayrimen
kulun getireceği- f aiz (de o1 nispettç inecektir. lM-
hayet! bunların hepsi birbirine Sağlıdır. 

Devlet tahvilleri için bugün kabul edilen. 
faiz hadleri bu: paraların tenmiyesi için kâîi de
recece teminatlı olduğu ebetle (C) fıkrasının 
tasandan jçrkarömasm^^ edece
ğim. 
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Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muh- I 

terem arkadaşlar, bu (C) fıkrasının konmasına 
bendeniz âmil olduğum için, yani Komisyona 
teklifi yapan ben olduğum için müsaadenizle 
birkaç kelime de ben, fıkranm lehinde, söyliye-
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek burada din
lediğim hatiplerden ve gerek Komisyonda tekli
fimi yaptığım zaman, Hükümet namına konu
şan arkadaşlarımızdan epeyce izahat aldım. Ge
rek oradaki izahat ve gerekse burada konuşan 
iki kıymetli arkadaşımın izahatından hâlâ ben
deniz bu (C) fıkrasmm ne gibi zararlar doğu
racağını anlamış değilim. Güya sigorta idaresi- I 
niri bütün parasını büyük bir tehlikeye koymu- | 
şuz. Böyle bir kastimiz yoktur. Müsaadenizle 
kısaca bu teklifi niçin yaptığımı arzedeyim. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif memleketler- j 
deki sigorta teşkilâtını tetkik ettiğimiz zaman j 
karşımıza çıkan vaziyet; muhtelif memleket si
gortalarına ait 8 - 10 misal buldum - Almanya'
dan tutunuz da Romanya ve Çekoslovakya'ya 
kadar 'vardır - oralarda işkazaları ve içtimai si
gorta gibi teşekküller sermayelerinden bir kıs- j 
mim Devlet tahvillerine yatırmak hususuna sa- I 
lâhiyetli oldukları gibi paralarını tenmiye için 
ipotek mukabilinde para ikrazına da salahiyet
lidirler'. Tabii bıı, bizim şimdi kurduğumuz si
gortanın parasının, aynı zamanda gayrimenkule 
yatırmak için henüz kâfi olduğunu zannetmi
yorum. 

Sonra, Maliye Bakanı günün birinde bura
da faizlerin indirileceğini söylediler. Halbuki 
% 7 faizle paralarını tahvile yatırmış olan bu 
teşekküller faiz düşerse, sigorta idaresinin art
tırdığı paralar da kamilen Devlet tahvillerine 
yatırılmış olursa, hâsıl olacak neticeyi tahmin . 
etmek güç değildir. 

2 : Böyle bir ihtimal yoktur Yani Devlet 
tahvillerinin faizleri de indirilmiş değildir. Fa
kat bugün tecrübe ediniz, 'piyasada tahvil ara-
ymız, bulamazsınız. Çünkü hepsi plase edil
miştir, yatırılmıştır. Devlet yeni istikrazı dâ- j 
hilî tahvili de çıkarmış değildir. Şu halde şöyle ı 
bir vaziyet hâsıl oluyor : Elindeki ihtiyat para
yı Devlet tahviline yatıramıyacağr için uzun 
veya kısa vadeli olmak üzere 1,5 - 2,5 faizle millî 
bankalara yatırmak. Şimdi acaba böyle, Ko
misyonun kabul ettiği şekilde muhtelif nüma 
membaları arasında bir de - bendenizin rica et
tiğim ve Komisyonun kabul ettiği tarzda - gay
rimenkule yatırılırsa... Şimdi arkadaşlar, filha
kika gayrimenkullerde de bir takım dalgalanma
lar, yani fiyatlarının azalması ve çoğalması ih
timali vardır amma, Komisyonumuz demiyor ki, 
paramızı münhasıran ve mutlak olarak gayri
menkule yatırın. Kendisine salâhiyet ve mesu
liyet verdiğiniz bir idare vardır. Bu idare ver
diğiniz salâhiyet itibariyle elindeki ihtiyat ser-
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raayesini hangi taraftan fazla nema alır, kâf 
görürse oraya yatırır. Devlet tahvilinde fazla 
nema ve kâr görürse oraya yatırır, ipotekte 
fazla nema ve kâr görürse oraya yatırır, gay
rimenkul alımında, işletmesinde fazla nema ve 
kâr görürse oraya yatırır. Bendeniz bunun böy
le olmasında bir takım iyilikler görmekteyim. 
Başka memleketlerde de tatbik edilmektedir. 
Eğer aksi dâvayı iltizam eden arkadaşlarımız 
bendenizin bu teklifimin kötülüklerini burada 
lütfeder izah ederlerse, bendeniz de buna kani 
olursam, teklifin ilk sahibi olmak sıfatiyle, 
buna bendenizin de iştirak edeceğime şüphe yok
tur. Lütfen bize kanaatlerini izah buyursunlar. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Bu 20 nci 
maddenin C fıkrası, hiç bir vakit, Devlet tahvil
leri almıyaeak veya gayrimenkul daha kârlı olur, 
parasını ona yatıracak demek değildir. Bu yal-
nrz sigorta idaresi herhangi- bir gayrimenkul 
alabilir demektir. Tasavvur • buyurun, sigorta 
idaresi bir hastane açacak, veya bir hastaneyi tev
si edecek, veya başka bir yerde açacak veyahut 
bundan vazgeçip elindeki gayrimenkulu daha 
kârlı, irat getirir bir hale koyacak birçok böyle 
ihtimaller vardır. C fıkrasının kaldırmak ile 
bu ihtimalleri selbediyoruz. Çok istirham ede
rim bu madde nasıl kalkar? Sonra sigorta idare
si parasını gayrimenkule mi yatırır, Devlet tah
vili mi alır, bunlar bu kanunda tasrih edilecek 
şeyler değildir. Bunlara Bakanlar Kurulu karar 
verir. Şimdi böyle iktiza, ediyor, parayı yattırır, 
Devlet tahvilleri alır. Şüphesiz ben de Devlet 
tahvilleri alınmasına taraftarım. Kanunun bu 
maddesi Devlet tahvili almmasma mâni bir hü
küm değildir. Pekâlâ alabilir. Yalnız arkadaş
lar, bunu koymazsak herhangi bir gayrimenkul-
den gelecek 10 paralık bir geliri sigorta idaresi 
irat kaydedemez. Onun için hepinizden rica 
ederim, bu maddeyi kabul buyurun. 

O. TÜZEL (Kayseri) — Arkadaşlar, Amor
tisman sandığının çıkaracağı tahviller kanunda 
bir tahdide tâbi tutulmuş değildir. Binaenaleyh, 
bu Kurulun ihtiyat akçasını tahvile yatıramaması 
hiçbir zaman mevzuubahis olamaz. Her ne za
man kurulun elinde ihtiyat akçası vardır ve ku
rul bunu tahvile yatırmak isterse Amortisman 
Sandığının elinde daima tahvil mevcuttur, oraya 
yatırabilir. 

Sonra Rebi arkadaşınım gayrimenkul mal 
mukabilinde ödünç para verilmesi hakkındaki 
teklifine gelince; bu sadece bir salâhiyetten iba
rettir. Bunu menetmeye lüzum yoktur diyor
lar. Burada hiç bir tahdit yoktur. İhtiyat ak
çasının % 95 ini dahi bu fıkraya göre menkule 
yatırmak mümkündür. Binaenaleyh, hiçbir tah
didi tazammun etmeyen bu kayda istinaden ihti-
vat akçasının tamamını gayrimenkule yatırabilir, 
isterse beş parasını bile Devlet tahvillerine ya-
tırmazlar. Çünkü bunlara muhtelif plasmanlar 
gösteriliyor: Millî Bankalara yatırmak, Devlet 
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tahvillerine yatırmak, gayrimenkuller almak ve ı 
işletmek, ikrazat yapmak. ihtiyat akçası ne nis
petlerde bunlardan- herbirine yatırılacaktır? 
Bu maddede gösterilmemiştir, isterse ihtiyat 
akçasının % 95 i ni gayrimenkule yatırmak su
retiyle istimal mümkündür. Biz bankalar ve te-' 
kaüt sandıklarının ihtiyat akçalarını dahi Devlet 
tahvillerine yatırmalarını muhtelif kanunlarla 
sistemli bir surette kabul ederken, Devletin ken
disinin kurmuş olduğu bir müessesenin ihtiyat 
akçasrnı Devlet tahvillerine tâbi tutmaksızın bu
nun % 95 inin gayrimenkullere yatırmasını mü
sait bir şekilde maddeye kabul edemeyiz Madde
nin çıkarılması hem sisteme ve hem de diğer 
umumî ahenge uygun düşer. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) —J Tekrar ar-
zediyorum, bu, tahvil alınmryacak demek değil
dir. Bunu bu kanundan çıkarırsak gayrimenkul 
alan^az. Çünkü yukarıda yazıyoruz; sigorta ida
resinin iradı nelerdir diye kanunda tasrih yap
mışız. Maddeyi tamamen tayyedeceksek ede
lim. O başka. Fakat maddenin yukarı kısmın
da, sigorta idaresinin gelirleri nelerdir diye bi
rer birer tasrih ettik'. Bunun içinde gayrimen-
kulden gelecek gelir yok olduğuna göre bu ku
rum artık gayrimenkul edinemez., Fakat bu kay
dın kalması Devlet tahvili almağa mani değildir. 
Bakanİar Kurulunun yahud Maliye Bakanı ile 
Çalışma Bakanının sigorta idaresine verecekleri 
direktifle bunu hallederler. 

Bugün için ben de tavsiye ederim, Devlet tah
vili alsınlar. Fakat bu fıkrayı da buradan çı-
ikarmıyalım. Çünkü çıkaracak olursak hakika
ten sigorta idaresi gayrimenkulden hiçbir gelir 
kaydedemez. Ben anlayamıyorum. Niçin bu fık
ranın çıkarılması isteniyor. Tekrar arzediyorum, 
bu madde sigortanın gelir kaynaklarım gösteri
yor. Bunun içinde (C) fıkrası var gayrimen-
kulde alınacak gelirleri gösteriyor. Gayrimen
kul alamaz mı bu idare? Herhangi bir gayrimen
kulu gelir getirirse bunu irat kaydedemez mi? 
Bu fıkranın muhafazası lâzımdır. Heyeti Celi-
leden bilhassa rica ederim, bu fıkrayı çıkarma
yınız sigorta idaresi sonra çok müşkül vaziyete I 
düşer. > I 

Z. YÖRÜK (Annkara) — Arkadaşlar; işçi si
gortaları kurumunun yedek akçelerini üretmek 
için muhtelif kaynaklara sahip olması ve bun
ların başında da Devlet tahvillerinin yer al
ması gayet tabiidir ve pek yerindedir. Bir defa 
bu gibi işlerde en başta tutulacak nokta emni-' 
yetdir. Bu bakımdan Devlet tahvilleri kadar em
niyetli hiçbir kaynak olmaz. Ancak herhangi bir 
halde bu tahvillerin edinilmesi imkânı olmama
sı haline karşı da bütün kapıların kapanması 
doğru olmaz. Başka kaynakların da metinde yer 
alması, bu bakımdan uygun olur. Demin bir ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi. bu kayıt aleltflak 
konulmuş bulunduğuna göre, kurum bunlara is
tediği gibi tasarruf edecektir. Eğer komisyon | 
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razı olursa (C) bendinde yazılı yetkinin, yedek 
akçanın ;% 50 sini aşmaması tkaydiyle bağlan
masını teklif ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI Dr. S. IRBİAK (Kon
ya), — Kuruntun bazı nevi gayrimenkul tasar
rufuna salahiyetli olması zaruridir ve bu göre
ceği vazifelerin iktizasıdır. Mesela hastahane-
ler; sanatoryumlar, dinlenme yerleri ve malûlleri 
için çalıştırma müesseseleri kurulacaktır. Bun
lar kanunun ruhunda vardır. 

Bunun haricinde de nema maksadiyle gayri
menkule tasarruf hakkına malik olsun mu,,olma
sın-mı meselesi bakanlığımızla, Maliye Bakanlığı 
arasında tetkik mevzuu olmuştur. Nihayet vardı
ğımız netice, bugünkü durumda Devlet tahville
rinin haiz olduğu büyük itibar ve bizim de Dev
letten yardım görmemiz bakımından mukabele-
ten ona yardım vazifemiz olmak itibariyle ve ni
hayet Devlet tahvillerinin şimdiye kadar asla 
elde edilemiyen ölçüde gelir getirmesi hususları 
nazarı itibara alınarak Bakanlıklarımız arasın
da bu şekil tesbit edilmiş ve komisyona arzedil-
miştir. Ancak komisyonda bulunan arkadaşlar 
meseleyi yeni baştan ele aldıktan sonra bu elde 
bulunan metni meydana getirmişlerdir. 

Hükümet namına vereceğim izahat bundan 
ibarettir. Hiç şüphesiz en isabetli karar Yüksek 
Kamutayın vereceği karar olacaktır. .* 

G. K. INCEDAYI (Sinob) — Şüphesiz bütün 
mesele bu kurumun parasının iyi şekilde nema-
lanması keyfiyetidir. Bizim noktai nazarımızın 
haricinde söyliyen arkadaşlar da aynı fHürdedir
ler kurum özel bir şahsiyet olduğuna göre her 
vakit kenlisinin ihtiyacı ve yapacağı içtimai mü
esseseler için mülk olabilir. Fakat bizim bahset
tiğimiz para yatırarak, plasman suretiyle, Emlâk 
Bankası mahiyetinde emlâkçilik yapmaması ci
hetidir. Demin kısaca arzettiğim cihetlere tekrar 
dönmiyeceğim, yalnız arkadaşlarımız buyurdu
lar ki bugün tahvil almak kabil değildir. Ve 
yarın çıkarmazsa ne yapacağız? Bugün tahvil al
mak kabildir, bunu Cafer arkadaşımız izah etti
ler. Bu tahvil işi yann memleketin ve Devletin 
kalkınma işlerinin tamamlanması için bir kısmı 
kalktığı zaman diğerine teşebbüs edilecek ve bu 
temadi ettirilecektir, bu müsbet, doğru ve iyi bir 
yoldur. Sonra arzettiğim gibi geyrimenkul kar* 
şılığı ve yuva edinmek için yapılan ikraz bu yük
sek faizlerle kalamaz bu memleketin içtimai kal
kınmasına mânidir. Bu ergeç inecektir. Yani her 
cihetten Hükümet tahvili bu müessese için daima 
kazançlı teminatb, masrafsız ve kârlı, bir şey 
olacaktır. 

ikinci meseleye gelince; bugün kurulan bu si
gorta idaresi, Doğan, Millî Reassürans vesaire gibi 
herhangi bir sigorta şirketi mahiyetinde bir sigor
ta şirketi değildir. Bir bakımdan bu doğruda^ 
doğruya içtimai bir müessesedir. Tülkiye Cum
huriyeti Devletinin hayati ile başlayan sanayüeş-
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ine ve bu arada bir kısım vatandaşların işçilik I 
meslek ve sanatına intisabı dolayısiyle çoğalan 
bu insanları kanulaıla istikbalini^ • hayatını emni
yet altına almak bakımından kurulmakta olan I 
içtimai bir müessesedir. Biz bankaları ve bu gibi 
diğer muameleleri kanunlarla menederken, tama
men bir işçi yardım sigorta müessesesi halinde ol
duğu kadar bir tekaüt sandığı demek bulunan, 
bir müessese paralarını, Devletin diğer işyer
lerinin ve onlara paralarında olduğu gibi kendi
lerine de emniyetli bir şekilde, Devlete de bir nevi 
yardiîncı şekilde kullanacağız buna istisnai bir 
muamele yapmayı yerinde görmiyorum ve bu su
retle Hükümet, bu vantanlaşlarınıza bu yerinde 
olan hizmeti yaparken onların müterakim şeyin
den yine işçileri çdğaltaöak, refah-rnı artıracak 
diğer müesıseselef i yapmak • hususunda karşılıklı 
bir yar dön devrinin bu işden ayırmamak- lazrnn-
dfr. TalâKr Yüksek Heyetinizindir, bu fıkrayı 
buradan çıkarmakta^ issabet ve hayır vardır- Kana-
atmdayim. 

BAŞKAN— Efendim, gerçi söz alan iki ar
kadaş daha vardır. Fakat kifayeti müzakere için 
verilmiş bir önerge vardır. Müsaadenizle onu 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlışa 
Mesele aydınlanaöiştır. Konuşmanın yeterliği

nin karara bağlamamasını teklif ederim. 
Eskişehir Milletvekili 

Yavuz Abadan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edifkhistir. 

Dr. A. 8; DELÎLBAŞI (Kütahya) — Söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere kararı verildi. 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Aley

hinde söyliyecektim. 
BAŞKAN — Vaktiyle söz istemeliydiniz, 

önergeyi okutacağımı söyledim. 
Madde hakkında bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim- sebeplerden dolayı 19 ncu madde

nin (e) fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kayseri Milletvekili Sinob Milletvekili 
Cafer Tüzel C. K. Ihcedayı 

BAŞKAN —- Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilen şekle göre: madde tashih ed& 
le«ektir. 

Şimdi bundan evvelki 19 ncu maldenin tadil 
edilen metni hazırlanmıştır, onu evvelâ okutup 
oyunuza sunacağım: 

, Kurumun gelirleri 
MADDE 19, — Kurumun gelirleri şunlardır: 
A) İşçi sigortaları hakkındaki kânunlara 
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göre genel olarak işverenlerin • v© bazj sigorta 
kolları için ayrıca işçi ve hizmetlilerin ödeyecek
leri primler; 

• B) îş Kanununun 30 ncu maddesine göre 
işçi ücretlerinden yapılan ceza kesintilerinden 
Çalışma Bakanlığınca Kuruma verilmesi uygun 
görülecek paralar ; 

C) İş Kanununun 112, 113, 114» 1X5, 116, 
117, 118, 1J9, 120 nci maddeleriyle îşgi; Sigorta
larını ilgilendiren kanunlara göre işyejjenler ve
ya işçiler hakkında hükmedilecek para eezalari; 

D) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
yapılacak bağışlar ve vasiyetler; 

E) Kurumun menkul ve gayrimenkul mal
larının getirdiği gelirler; 

F) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 
BAŞKAN — 19 nen maddenin bu yeni oku

nan metnini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Deminki kabul ettiğiniz önergeye göre (O) 
fıkrası çıkmış olarak 20 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bil L edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 21.. — İşçi Sigortalan Kurumunun 

ticaret ve işlem ve bağıtlarından dolayı iflâs hü
kümleri yürümez. 

Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesin
de imtiyazlıdır. 

Kurumun malları Ceza Kanunu bakımından 
Devlet malı sayılır. , 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — îşçi Sigortalan Kurumu Mu-
hasebei Umumiye, Arttırma, Eksiltme ve îhale 
Kanunları hükümlerine ve Sayıştaym vize ve 
denetlerine bağlı değildir. 

BAŞKAN — Söz isteyen .var mı? Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Kurumun her türlü dâva ve 
işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ivedilikle 
sonuçlandırılır. 

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

MADDE 24. — Bu kanunun 19 ve 20 nci 
maddelerinde yazılı kaynaklardan sağlanan ge
lirler ve primlerle kurumca sigortalılara. ve si
gorta kanunlarına göre hak. sahibi sayılan kim
selere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar 
kazanç, buhran, muvazene, hava kuvvetlerine 
yardım, veraset' ve intikal vergilerinden bağı
şıktır. 

3008 sayılı îş Kanununun 105 ncinmaddesi 
hükmü ı saklıdır. 

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

- » -
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k a k m a k , i ^ ^ l ^ ^ ı . i ^ î ^ e ^ i , - , ^ işgale» 
ay^lın^^^pl^jsiylfi, ^i^eKe» .ve^işjfeı^vjk. 
kilf tarafından bozulanı^^ 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma su^yorum. 
Kabul edenler,,.. Etmiyehier^. Kabul eotlmiştir. 

MADOB^e1. ~ t^çi Sigortaları Kuruipu, Ba
kanlar- KUTUIÛ' kararma dayanarak, M$$ry%' Ba-
kariiığınjn kefilliği ile Millî Bankalardan 
(İ 0(XH< î)- Hraya kat&r Ödünç para'"alabüir. 

'BASICA — Maddeyi • oyunuza • sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyfeîîler;.. Kabul: edilmiştir. 

a ^ G t ^ M A D ^ E i ^ - îşç>uSigo»tatoıa'İ!fer^. 
aittin, kuamlffl*asında,,,; ilk yılın yönetim; * giderler 
bülsesiyJke; «!gn»u» - ^ ^ i z s ^ t ü ^ kâdjBolajjr,4©g? 
rudaa. doğruya Çal^şm^ Bakankğmea r tesbit 
edâiPL 

BAŞKAM > -~ Maddeyi o-jounuaa sunuyoranı, 
Kabul -edenler— Büıiogreidear!-.. KsbUİ edilmiştir. 

MADDE, 27. — Bu kanun 1 Ocak 194^ t̂a-
ribWei[L yürürlüce.* giçer.-

BA^ŞKAN — Caddeyi oyunjiiz.a sunuyorum. 
Kabul'edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini Ba-
kanliaıi: > Korulu yü*üiür. 

BAŞJeAİN— Maddeyi oyunuza sunayorum. 
Kabul: edenler*. Etmiyeolei^; KabiıL edilmiştir. 

laspfirâaın tümünü açık oyla oyunuza Sunu
yorum. 

MîiiLÎ^A¥üNMA BAKANI m Av R. AB-
''TOîtEKAL- (Manisa) —Sayın arkadaşlarım, bu-
güftkü^durum icabı ordU'Subâjlarr ailelerini yan-
laa^dk'buluîi^ıraaKyorlar. Bunlaa?&••• Türer er • 
t&y&M* veriyorduk; Bundan istüade edomîyor-̂  
la#]Blftaıenalfeyh, Seyyar orducSubaylâHna; k£-
zaasian* yemek ;şa*tiyîe «r tayını verilmesi için 
bir kanun teklif ; etmiştik; Ba-tasan Bttşe Ko- _ 
misyoHaıhdatı çıktı; tafly ve tevsi edildi Gündeme 
a&n&rak ivedilikle miteateeî'esim ri«a edeceğim.' 

•BAŞKAN — Bakana* teklifinin evvelâ gün
deme alınması kısmin* r oya stuauyorum;'Kabul 
e d e ^ r ;.. Etmiyenlej:.... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmelini oyunuzasunuyorum^ 
Kabttk edeö^eri.. Kabul edibnj^lr, 

2, —- Orman Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve hu kânuna bazı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasansı ve Tti'rım, İçişleri, 
Addtet/Mdlıye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(l/m) [l] . ; • • 
. B A ^ A Î ^ - ^ Daha ev^Live^likle görüşülme-: 

sİMi kabul ettiğimiz Orman;Kanununun birinci 
msödesmirı- dâğiştinlmesLae ve bu kairana bazı 

«lir, 
\X\ i£8 ,««##* Hm&yaw tutmağın smunda-

,ıtö. kik ; • 
hükiimkT ^klenmçeaıve dair olan kayıuîl tasans'ı-
iiın görüşülmesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun $alİ£*Pâ»l.; -
Ö - P O S â ^ ($^<&^^ 

kır.; önÜTHİımİH Opmaa. Kat̂ wmjuum birinci ra«d-< 
desmin değiştirilmesini ve bazı maddeler J eklen
mesini istiyen kanun k tasarısı vardır. Bu tasarı 
hakkıad^TaaittiUKomisyonu, içişleri Komisyonu, 
Adalet Komisyonu, Maliye Komisyonu ve Bütçe 
KömlsTOntf Mküt&tiht ryspınişİa.r ye'b^zırladik-
lan tasarıyı ftifzÜTunüza sumryorîaî*!; 'Btüıcfa beş 
tane komisyonun, mazbatası vardl£. JHûtırlârsı-
htz, böyle'mtite#:töi#: köuri^pîifera. giden' tasa
nlar hajıgi eneümtm bunda ̂ mütehaskr ise onun
ki müîfakere mevzuudur. BUicun için partide *• 
biv kltfar âftnmişti. Öaniö Nfea^tiâltaih 85 nci 
maddesi'Mnu âmiteEr. Binaenaleyh/ bu işte Or
man Kanunu tadilâtı mevzuubahis olduğuna*%Ö-
re ihtisas encümeni Tarım Komisyonudur. Bu-
ı^*iB%^^©«nî9y^«ıu mütehassıs' ̂ ^ i ^ i r . - Efeö-
sen BÖ«#*»wn*s^ö^-ilrtisa* I ^ n i s y ^ ^ a ^ m ^ 
yanına dâhil de ( | ^ r> feiftQCTtâlt^%, ben Dahili-
ye Ko.misypnunuu tasarısının; mevkii müzakereye 
kx)nm^HU teklif eotiypyuhj."" ̂ u hal paİiilî"Ni-. 
zamnftmeye de muvaM' düşeri 0rraİi»îann îda-

. resi îşTya idare isidir veya orman işidir. Eğer 
idare işıyşe o zaman içişleri Komisyonu raporu
nun müzakeresi" İâz^nt^tr. Orriian, işiyse, o va
kit Tarım Komisyonunun tasarısı' müzakere edil-
melidiıv. Ben buna da itiraz edeeek,o^ğilim.' An-
cak, ke^diih, leşleri komisyonunda bulundu
ğum iç^"bu:vkömisyon m^âtaMi^'müzakeresini 
teklif edeceğim. 
;; ; ^ C t r a ' A İ ^ W î t ; ( T p % ) n ) —'^fenamı, • 
şimdiye kadar! ugul olduğu ^ / 
misyönUfdân .geçen karnın tasarıları ^n; son îıan-
gi komi^îmdan .geçtmiâe; ;öriuiı ie f̂flft müâakere 
mevzuu ; eojliyor: ' ' i ^ î ı ; ; fej: elimî dejki tadarı, 
preftsîpi le1tas itibariyle İ93T 'de' vazeşdlîmiş': bir 
tasarıdırJ Yp,ni ormanın DevİjB l̂eştirilıiıestni is
tihdaf edekbir M u m vardıt. "Bu hüküm esas 
i ^ a r i j d l ^ T 1 ^ îtabül edit^ğİ gibi Anayasa
mıza d '̂hjifcmün. esası girniiştjn\ \ ŞW itibârla aM 
esas mesele, üzerinde! b'yle zaiineda^örum ki»" gö
rüşülmek bir husus yoktur. Mü^âÖit 'Eiaeü-
mıenlê dê L geçmiştir. Esasen W yeni değişiklik- -
ler gayet ̂ ktiç'Ük miktarda " ve mi^Bfetttdrr;! Bu 
ttiharla .bilhassa orman: iSstimlapriin itetrcesi ola
rak bîr' pa,ra mevzuuna.da; taHH#* etmiş olması 
it&âriyle'Ml^e ^ 
lar derecesinde bu işte aîâkfeökrdır^ * Binaenaleyh, 
şbu;îençÜJUen olân;4^u%: K^te^mttnun 'teklifi
nin ıMzak&rç̂  mevkiine konuîma^nrBtitçe Ko-
mîs^pnıf^sŞzeüât olarak; tekrar; eâryorum. 

S . . ' ^ ^ M i l i 0 r ^ ^ r - - r ; j p & d i m > bu ka
nunun farım Kö^ypuu ile. Bütçe 
fceşn^mu^arâjTOute dü1EÛ»cê  itibariyle bîr f^rit 
yftliur. .^knm Jpmjppnu a4ma ^yt'de. B&tçe 
^ıdM^9İWBİ^,^e^ 

««s. » -
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BAŞKAN — Galip PekePin bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

attB^ Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebebler dolayısiyle İçişleri Ko

misyonunun metninin müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

i •'• . • • , , ' • " ' •" • T o k a t 
G*h>Pekel 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazara itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti
bara almmıstır.. 

Şu halde Bütçe Komisyonünunun raporunu 
görüşmeye bâşUyoruz. 

Tümü hakkında söz isteyen var raıî Maldele-
rin müzakeresine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde derişiklik ya-

MADDE 1. .-j . Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte varolan gerçek veya tüzel, özel kiklere, 
vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tü
zel ki«liklerine ilişkin bütün ormanlar bu kanun 
gereğ&ce Devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiç 
bir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete 
fiflöer. 

G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş
lar, Bütçe Komisyonu birinci maddesiyle İçiş
leri komisyonu birinci maddesi arasında, şu fark 
vardır. Köy ve belediyelere ait ormanların da 
kamulaştırılmasını Bütçe Komisyonu münasip 
görüyor. Hükümetten gelen teklif de vakaa böyle 
idi. Fakat İçişleri komisyonu bunu inceledi, Ta
rım Bakanı da hazır olduğu halde. Beleüye ve 
köy ormanlannm ahşanda bırakılmasını muva
fık gördü. 

Arkadaşlar, dünyanm hiçbir tarafında bir 
hükümet yoktur ki, belediyelerdeki, kommünler-
deki ormanları Devlet nam ve hesabına alsın. 
Bütün medeni memleketlerde kommünlerin or
manları kommünlere bırakılmıştır. Belediyeleri 
ve köy idarelerini orman idaresi kadar o orman
ları muhafaza edemiyeceğini düşünmek aşla ye
rinde olmıyan bir fikirdir. Bilakis gerek köyler 
ve gerek belediyeler kendi ormanları üzerinde 
orman idaresinden çok fazla hassastırlar. %up4a 
başlıca ; düşünülmüş olan şey şudur; güya bu 
ormanlar da, Orman idaresine geçerse, orman 
kaçakçılığını . menedecek. Arkadaşlar; öfrmsn 
kaçakçılığını, bu kanundaki tedbirler menedemi-
yecektir. Orman kaçakçılığı başlıbaşma mü]ıjm 
idari bir mevzudur. Eğer hakikaten orman! ka
çakçılığını menetmek istiyorsak, hakikaten örman-
ları korumak istiyorsak, ki bunu hepimiz iste
mekteyiz. Bu tamamen başka bir şeydir. Bunda 
muvaffakiyet ancak umumi idarenin, belediye ve 

köy idarelerinin iştiraki halinde elde edilebiİih 
Köy idareleri ve belediye idareleri orman İşaçak* 
çüığmı menedici tedbirler almazlarsa ve bunda 
samimi hareket etmezlerse, orman kaçakçılığını 
menetmek imkânı kalmaz. 

Arkadaşlar; unutmrya'lım ormandan kesile
cek her ağaç mutlaka bir köye veya bir kasa
baya gidecektir. Ormandan kesüecek bir ağaç 
mutlaka bir köyde veya kasabada istihlâk edi
lecektir,. , 

işte iş, bunların mahallî istihlâki olan yer
lerde bu idareler üzerinde ve halk üzerinde mü
essir olan idareleri bununla alâkadar kılmaktır. 

Halbuki köy idarelerinin ve belediye ida
relerinin ellerindeki ormanlara da alacak olur
sak bu idarelerin samimiyetle orman kaçak
çılığına mâni olmağa çalışacaklarına ak
imiz keser mi? Bendenizin aklım kesmiyor. Bilâ
kis neme lâzım diyecektir, herbirisi* Şu halde 
elde edilmesi lâzımgelen faide yerine zarar hâsıl 
olacaktır. Onun için sizlerden rica ediyorum, 
belediyelerimizin ve köy idarelerimizin sıkıntı
dan kurtarılması için ellerindeki ormanları bı
rakalım. Onlar herhalde Orman İdaresinden 
daha hassastırlar, bu isi çok iyi başarırlar. 

Bu hususta bir önerge sunuyorum. Kabu
lünü rica ederim. . . ' • 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA S. ANAMUR 
(Trabzon) —Efendim; İçişleri Komisyonunun 
birinci maddesiyle Bütçe Komisyonunun birinci 
maddesi arasında Galip Pekel arkadaşımızın 
söylenmiş olduğu fark mevcut değildir. Bütçe 
Komisyonunda, yalınız bir (Tüzel kişilik) keli
mesi Maliye Komisyonunun metninden alınmış 
ve İçişleri Komisyonunun maddesi kabul edil
miştir. Galip Pekel arkadaşımızın söylediği 
husus ikinci maddedir. Binâenaleyh bu mevzuun 
ikinci maddede görüşülmesini rica edeceğim. 

G. PEKED (Tokad) — Pek iyi, ikinci mad
dede görüşmeyi kabul ediyorum. 

BAŞKAN —r Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

\ MADDE 2. — Aşağıda yazılı ormanlar bi
rinci madde hükmü dışındadır: 

A) Devlet ormanlarının veya bu kanunla 
Devletleştirilen ormanların içinde veya bitişi
ğinde bulunmamak şartiyle# 3116 sayılı Orman 
Kanunundaki ödevlere ve izinlere dayanılarak 
ekim veya dikim yoluyla emek harcanıp yetiş
tirilmiş ormanlar; 

B) Sahipli fistıkçamı, palamut meşesi ve 
aşısız kestane ormanları; 

C) Devlet ormanlari ye bu kanunda Devlet
leştirilen ormanların içinde olmayan topraklar
da ekimi ve dikini-yoluyla özel emekle yetişti
rilmiş kavak, söğüt, kızılağaç, akasya^ ,okaHp-
tüs ve servi ormanları; 

H. T. DAĞLIOĞIJU (Antalya) — Arkadaş* 
,1ar; Bütçe Encümeni, içişleri, Adalet ve Maliye 
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Komisyönlart tarafından kabul edilmiş olan ne- I 
ticenin (D> bendiyle buna eklenen fıkrayı kal
dırmıştır. Bu kanunun ruhuna uysun olan bir 
kaldırış delildir. Çünkü bir defa bu madde üç 
komisyon tarafından ttzun uzadıya incelendikten 
sonra kanuniyeti kabul edilmiştir. 

îkincisi. köy, belediye, özel idare ve kamu 
tüzel kişiliklerine ilişik orman ve korulukların 
muhafazası hakikaten şehirlerimizin sıhhi, iç
timai ve bedü varitti bakımmdan çok zaruri
dir. Esasen Bütçe Komisyonu 12 nci maddede 
park namı altında 3116 sayılı Orman Kanununun. 

••" kabul ettiği bes hektardan küçük olmak şartiyle 
ve nark adi altında küçük korulukları orman
lardan ayırmıştır. Malûmu âliniz park şehir 
içinde bulunan ve daha cok, çiçeklerle bezenmiş 
ol an alanlardır- Halbuki mahalli idareler, köy
ler. belediyeler ve özel idareler kendi civarla
rında bulunan anaçlıkları, korulukları muhafa
za etmek için can atarlar. Bilhassa birçok ko-
rulukTar böylece bugüne kadar yasaya erelmis-
tir. Binaenaleyh bu bes hektardan küçük olan 
yerleri Devlet işletmesine bırakmıyalım. Kal
dı ki, Tarım Bakanlığı buraları gayet sıkı de
netlemeye tabi tutacaktır. , 

Eğer hakikaten belediyeler, köyler ve tüzel 
kişilikler buna bakmazsa Tarım Bakanlığı o za
man kanunen kendisine verilmiş olan salâhi
yetleri kullanarak kanunun gerektirdiği şekilde 
bunları kendisine alabilir. Şu halde arkadaş
lar; bugibi yerlerin muhafazası için ve bilhassa 
şehirlerimizin nefes alması ve şehirlerimizin gü
zellikleri bakımından bu korulukların gerekme
dikçe. Devletleştirilme sahasında, bu kanun çer
çevesi dışında bırakılması çok iyi olur. Bunun 
için bir takrir hazırladık, takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Saym arkadaşlar, 
bu maddenin son fıkrasında, bu C fıkrasında, 
Bütçe Komisyonunun metnine göre bir takım 
ağaç isimleri zikredilmiş suretiyle bu ormanlar 
istisna ediliyor. Halbuki Adalet Komisyonunda 
(vesaire} tabiriyle buna daha şamil bir mana 
veriliyor. Bendenizce bu ağaclarm kasru tah
didi bazı mmtakalarda bazı iklimlerde başka 
çeşit ağaçlar yetiştirmek mümkün olduğuna gö
re, bu hasrı yapmasak daha iyi olmaz ini? Me
selâ muhtelif çam ağaçları ve karaağaç yetişen 
mmtakalarda kavak yetişmez. Bu ağaçları bu
rada tasrih edip te başka yerlerde yetiştirilme
si mümkün olan ağaçlan yetiştirmek arzusunda 
bulunanların bu arzularmm tahdid edilmesinde 
bir~ mâna görmüyorum.' Binaenaleyh, Adalet 
Komisyonunun tarihi gibi, «vesaire* île (C) fık-
rasınm kabulü daha muvafık olur sanıyorum. 
Başkaca, bilemediğim bir sebep varsa sözcü ar
kadaşımın tenvir buyurmalarını rica ederim. 
Şavet başkaca bir sebep yoksa bir önerge ile 
Adalet Komisyonunun teklif ettiği şekilde ka- i 
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I bulunun daha doğru olacağını zannediyor ve bu

nu teklif j$jiyorum. 
' G. PRTTRE (Tokad) -r- Muhterem arkadaşlar, 
şimdi arkadaşımın söylediği gibi fıkraya «vesai
re» kelimesinin ilâvesi çok yerinde olur. Fa
kat ben bundan başka daha nir noktayı arzet-
mek için söz aldım. Benden evvel söz alan ar
kadaşlardan birisi de söyledi. Orman Kanunu
nun birinci maddesi beş hektara kadar olan yer
leri orman dışmda bırakmaktadır. Halbuki Büt
çe Komisyonunun hazırladığı bu maddede beş 
hektara kadar olari ormanlar, hariç midir, dâhil mi
dir bu cihet anlaşılamamaktadır. Orman Kanu
nunun birinti maddesini tadil etmediğine göre 
Orman Kanununun birinci maddesi olduğu gibi 
kalıyor demektir. Tasan bugün benim dolabı
ma konmuş, öldüğü için gerekçeyi okuyamadım. 
Fakat Bütçe Komisyonu arkadaşlarımdan birine 
sordum; dedi ki, beş hektara kadar olan or
manlar da kamulaştırmaya dâhildir. Muhterem 
arkadaşlar; " memleketin orman olmayan saha
larında, bilhassa muhtelif toprak sahipleri ken
di ihtiyaçlarını tatmin için, ayrıca koru nammı 
verdikleri koruları muhafaza etmişlerdir. Bu 
korular D fıkrasının yazdığı şekle girmez. Biz 
de korular şimdiye kadar korumak suretiyle 
meydana gelmişlerdir. Herhangi bir yerdeki 
ağaçlık budanır, korunursa koru meydana ge
lir. Sahipleri bu korularda çok titiz ve muhafa
zakârdır. Şimdi herhangi bir üç, beş, on, 50 
dönümlü mevcut bulunan ormanlar tabiri içine 
girdikleri için istimlâk edileceklerdir, öyle bir 
kaza tasavvur edelim ki meselâ Trakya'dan 
Uzunköprü, Babaeski, Hayrabolu, Çorlu, Lü
leburgaz kazalarını ele alalım. Bu kazalarda 
Devlet ormanı yoktur, orman yoktur. Bunlarm 
korudukları korular vardır. Orada çiftçi ken
disine lâzım olan alât ve edevatı bu korulardan 
alır. Sırf kendi çiftçilik işini yürütmek için ko
ni korumaktadırlar. 

Memleketin öyle yerleri vardır ki orada 
' hayvanları kışm muhafaza için böyle korulara 
şiddetle ihtiyaç vardır. Bu korulan sahiplerinin 
elinden aldığımız gün o hayvanlara bakmak çok 
güç olacaktır. 

Bilirskıiz; bir çokları bu ağaçları-yaprikla-
,rı dökülmeden budarlar, dallarını yığın yapa
rak kışm hayvanlarına vefirler. 

Simdi bunlar kamulaştırılacaktır. O adamla
rın hayvanları ne olacaktır? 

Arkadaşlar, düsünebilirmisiniz ki, herhangi 
bir yerde 15 dönümlük bir koru vardır, o koruyu 
Devlet kamulaştıraeaktır, onu Orman İdaresi 
kornvabilir, bunu kabul edebijir misiniz? 15, 30, 40 
dönüm müteferrik, muhtelif yerlerde parça parça 

l koruluklan vardır, bunlar tamamiyle kamulastı-
rılırsa- Orman tdaresi bunu ne ile korur. Her 
korunun başına bir tek muhafız bırakırsa o mu
hafızın parasını o korudan çıkarmaya imkân yok-

i tur. Bütçemiz buna tahammül etmez. O halde ne 
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olacak ? Kendi başına kalacaklar. -Tahmin eder-
misiniz ki, yalnız başına bırakılan /bu otrmanlar 
bu küçük parçacıklar olduğu gibi kalacaktır, 
bunlar kamilen kesileceklerdir. Orman İdaresi 
nckadar siki tedbir alırsa alsın bunları muhafaza 
etmesine imkân yoktur. Arkadaşlar bunların 
büyük bir miktarı ormanlık olmayan sahalarda
dır. Orman olmıyan sahalardadır. Ormanla hiç
bir alâkası yoktur. Esbabı mucibe olarak ortaya 
sürülmüş olan, kaçakçılığa sebep oluyor da bun
dan dolayı istimlâk ediyoruz, demeğe de sebep ı 
yoktur. Bunları almakta Devlete bir fayda var 
mıdır? Bunların istimlâkinden memlekete bir fay
da olur mu! Onun için rica ediyorum,, ormanlara 
bitişik olmayan yerleri 50 dönüme kadar olan yer
leri istisna edelim. Umumiyetle Orman Kanunun
da olduğu gibi"bu istisna için bir takrir takdim 
ediyorum. 

'SÖZCÜ S. ANAMUR (Trabzon) — Efendim, 
ikinci maddenin evvelâ (D) fıkrası konuşulduğu 
için ona teman eleeeğim; Bütçe Komisyonunun 
tasarının ikinci maddesinin (D) fıkrasını kaldır
masının sebebini su< şekilde arzetmek isterim. 
Elimizdeki tasarı Ormanların Devletleştirilmesini 
âmir bulunuyor. Bundan maksat ta ormanların 
bakımını temin etmek ve harap olmasına mâni 
olmaktır. Bu düşünce ile bütün ormanlar Dev
lete geçer deniyor. Bu böyle iken istisnai hü
küm konularak deniliyor ki, Devlet ormanları
na bitişik olıriTyan, fakat hususi idare, beledi
ye ve saire gibi kamu kişiliklerine ait jolan or
manların hususiyeti kabul edilsin. Buna sebep 
olarak ta herhangi bir işletme isteği ileri sü
rülmüyor. Yani bu kamu kişilikleri bu orman
lardan iktisaden faydalanacak değildir. Yalnız
ca bil ormanların güzelliğinden ve bu orman
ların bahşettiği sıhhat şartlarından faydalana
caktır. Bütçe Komisyonunda dedik ki, orman
lar idarei hususiyelerden, belediyelerden Dev
lete geçmekle ne şehirlerin güzelliği bozulacak, 
ne de sıhhat şartları değişecektir; orman yerin-
dedir; binaenaleyh tasarının içinde istihdaf edi-' 
len gave, - orman, ister tüzelkişiliklerde kalsın, 
ister Devlete geçsin - yerinde kalacaktır. Kalı
yor ikinci kısım. 

Tasarının ikinci maddesi, bu husı*ssi idare
lere ve belediyelere ve saireye aşağıda ikinci. 
fıkrada gördüğünüz T*rrçok mükellefiyetler yük
lüyor. Bugünkü günde ormanlarla biraz alâ
ka dar olmuş arkadaşlarımızın hepsinin bildiği 
gibi bizim idarei hususiyelerimiz, ' belediyeleri
miz ve sairemizin ya bütçelerinde bu ormanla
ra bakabilecek paraları yoktur veyahut bu pa
raya malik iseler teknisiyenleri yoktur. Ben
deniz Heyeti Celilenizin, hepinizin bilmiş ol
duğu bir misali arzetmek isterim. îstanbulda'-
ki ada çamları. Yıllarca çeşitli muzır haşerele
rin hücumuna mâruz kaldı. v istanbul Beledi
yesi bunun önüne geçemedi. Ya para bulamadı, 
para buldu ise 'teknisiyen bulamadı ve netice

de Orman Umum Müdürlüğü kendi bütçesin
den elli bin lira harcıyarak ve kendi teknisi
yenleri n i yollayarak Ada çamlarının ıslahını ve 
hastalıktan kurtarılmasını temin etti. Bundan 
başka Bütçe Komisyonunda bu mevzu konuşu
lurken bir arkadaşımız, İstanbul'u iyi bilen bir 
arkadaşımız %'yr hususu belirtti. Bu belediyeye 
vesaireye ait olan ormanlar içinde küeük mik
tarda eslıasr hnsusiyeye ait arazi parçaları var
dır. Şimdi eşhası hnsusiyeye ait' olan orman
lar Devlete- o-a/^rken onun dış çevresinde bulu
nan kamukişiliklere ait olan ormanlar Devlete 
geçemiyor, tezatlı bir manzara teşkil ediyor. 

Bn ormanların Devletleştirilmesi kamukişi-
1 iklerinin mülkiyetinde kalmaması ve bunların 
korunma1*! Bütçe Komisyonunca yerinde görül
dü. Y?in1z bir mülâhaza âkla. geldi. Acaba 
Orman İdaresi bu ormanların kapılarını hal
ka ka^ar mı? Tarım Bakammız Eneümende 
anıkladılar ki: bu gibi ormanlar bilâkis halkın 
içten ve dıştım bu ormanların güzelliklerinden 
ve sıhhat şar'-1 arından istifade etmeleri için 
emirlerine a^k tutulacaktır Bu açıklamadan 
fK»nra Bütee 1\ omisyonupıda kamu tüzelkişilikle
rine ait. omfin'wıi). bunların mülkiyetinde kal
ması için hicbiı seben ve zaruret görmedik. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

TARTM BAKANT S. R. TTA^lPOftT/u (Mani
sa) — Arkadaslaı ; Galip Peke! arkadaşımız bu 
madde ile alâkalı olan asıl mevzuun üzerinde 
rfrrrmadı. ileride m ^vzuubahis olması muhtemel 
diğer bir maddeve lit bir unsuru bu vesile ile 
huzurunuzda söyledi Bu yüzden meseleyi anla-
vwat." biraz karışıklık olur dive, izin verirseniz 
mevzuu ikiye ayırarak, mâruzâtta bulunacağım. 

• önce sunu beMrtevim : Galin Pekel arkadaşı
mızın mevzuubahşettiği bes bektarlık ormanla
rın da alınmaması mesel (si bu madde ile ilgili 
delildir. Aşağıda Orman Kanımuinım birinci 
maddesinin tadiline ait olan madde geîdiei va
kitte bu husustaki mütalâalarını söyliyebilirler. 

Burada mevzuubah^ olan kamuya aitf yani 
köv hükmi şahıslarına, belediye ere ve bazı kasa
balara ait olan ormanların Devi-ti eştirme işi bı
rakılıp bırakılmaması meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım şu iki noktayı teba
rüz ettirerek bu husustaki mütalâamı arzede-
yim ; evvelâ memleketimizde ormanlarda Devlet 
iletmesi prensip olarak benimsenmiş ve bunun 
üzerinde de yürüyoruz. 

İkincisi; gene memleketimizde orman mülki
yetinde de prensip itibarivle, Devlet mülkiyeti 
asıl olarak alınmıştır. Bu kanun da işte bu mak
satla gelmiştir. Böyle prensipler zaviyesinden 
meseleyi mütalâa ettiğimiz takdirde, 'isletilecek, 
bakılacak, korunacak ormanların, gerek ekono
mik menfaatları bakımından servet kaynağı ola
rak gerekse umumî faydalar sağlayan millî bir 
varlık olarak ormanların hepsini I>evlet elinde 
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töplamması lâzımdır. Ân<i«k ge*efc A<îâİeti Kor I 
misyonu ve gerek leşleri1 ;X6*»<isyeiM»4a ye- Mâ
liye- KomfeyoniiR'Mİ» bta m«vztt g&üş&HSpke», a?v 
kadarlarımı* memlek^iıöizdfc' v a r o ş a şn reali
teyi ileri sürdüler, öyle kasabalarımı*; vaöPtfir M, 
babalarda ormania^dân uzak! mi&ferlt•• affielık-
lâra .mâliktir.' B<mIa^;ww^1Mi'g«2eîftî0ar sai§&»; 
i .Misalolarak affgedeyirat; Y ö z g a ^ ^ - ü f e » * ^ 

ki çamlak, Ayvalık'öı ça*aÜ£î ^öyîe^fe Ar»et*ik 
ğim giİbfc münferit vaziyst^lfcjtfimatı»btf• o*8rtfc*» | 
mkla*> kasabanın güzeili£î»i,' şeaKglsi iamtoi \ 
ettiği için bw orattaıiı {şMÖecefe-öMMarfâ^»' S®' 
viyei vebütâ inİ i ip ' içifcdea ayıracak:- ottî&rı «€&• 
ve sağlık uftsuru olarak ffafftssk-ve' bfceslârr TM* 
sabalara t^k^tmekte-b?ir faifâe va*d -̂b!**fj*r(lfcM. 
tor1. Steddîzatin-dey BStçe^ K©¥«*yo«ft «i«»»s# 
arkadaşımıti' gayet rcra&erîe* >e< «santıM-: oferftfc 
ileri sürdüğü prefK&pleF hlakitk««ew- ye*riH§e <*P 
maMlap beraber,eğer mm ve r i r sen^ &*wtftml**î> I 
mızm beldelerimizin onftflaâ»-ilgisi*^' yaşOtoıali 
için, böyle ağaçMÜarm' raufca^JÖteitti • mtâ* I 
yet altına alfrtak şar&yley o îi^liia^ı^şe«îiti ;^W 
güzelliği içirt bunlara Be^letSfeştörîBeâ*»» iMstüft' 
e tmek tebende maiîzTar: g3rm«î». 

Anfeak bu <k&> bir •'$»*# ile» ISSaliye ffbıttisy**-
nnrrrozda koTiî^ttlmı^<v»'foFm!î®e*'e4İÎÖöiş;i &ay*t* 
1 a n ve şaftları <g-ayet iyi açıklâiMmşjMuna»'be!fc 

' din ilâvesi şa^iyîev..: 
Şimdi' geliyrtyyuıri' ftösttsi om«^ia^»^ft, tör. kifc* 

mmm« Devletleştirme; dişi bırakılması m e l e s i 
ile köylere işletilecek onn«» bö«feaıap«ıe^z^*öiWt^ 

Muhterem heyetçe ormanlarda H*&vle%$ifiB 
hem işletmecilik- bateımndsar hem 4&> mülkiyet 
bakımından p»ensq» olarak- boMttLBettml|tferf Bu 
kanun üzerindfc d&- & yöftdfe* -w o r^la^işlesinatp 
tir. Prensip• hususi • ormanla*»*' îs&saaBtt» mü
sait'değildir. Galip a***a*iasiaAiz«rbttyttrdtMb 
rı gibi bir işlettneyemevzaı7 ^lte?afeor!aaB^arl,hu
susi .şahıslar elinden alırkea; hiifâs^ softalara 
işjjetm-eye yarayacak orm«n?m bftal^feisaöası^fi 
ru olmaz. Esas itibariyle muhitiöin- gü*e*li$i#i 
Ve sıhhati - saptayacak ormafilarHi- isttsöassi" ka&aî 
edilebilir. Bunun içh*^^Maiiyı&-Kibtok^(miiniWMfî  
dinin bu. maddeye ilâvesinde M^ mafcfca*/gör. 
mem. Takdir sizindir'- amma^ köy&tfin; şttbfti 
larm ihtiyaç ve is$İis»l ıaaî^fflele«^râj kar^dfer 
inak için işletilecek' orjttanUırîH* ©evişeMeştinâe 
dışı bırakılması mevzuubahis ola^ın#liÖirV' Sfcş 
hektardan; aa alan ormanlar hakkfficfcikii arka
daşımın bip diyeceği, oktrs»amaiEsfcKfchıft a§afi«L&> 
' ki madde»inde arB*depim'. Onan; içki müs»wâe 
edearlerse ve yüfeBek heyet der taswifr Hu|ri»uı*d 
Maliye K<ttaİsyorittn beödimır iîâve«î?îö, madde* 
nin ayne%lwbülünü rioar edeceğimi • 

HaıiMİiŞarian arkada^mın-müIâhazMiHta ge^ I 
linçe; arkadaşlar, karnrada. criütt*toamtf.ağarca I 
lıHarani ayn bent olarak, z&kftf edü&fcaif; iA#iale-
ketimizdeki vakıaya uyuyor. Okaliptüs,- ka
vaklık ve kızılağaç* gBiJ mfftfceanis ağaçlıklar 
ra*dm Bbo>Ö b«^te»M5isteaywç. Bttjniâluk- I 
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I fer fcâfaağâç ıresaire emeMe ytti^tiriîecek or-
I m»öhw Mev2ttîBia ^hiKPîr. Fakat buraya eğer 
I «v«siBd*«> keMm«siî» koyarsiak gayet tehlikeli ve . 
j müşevveş bir kıstak fettfikranm içiııe koyîiraş-
I oJfuroa. Oıran rçi».iî3» verirse »iz-maksatları za-
I t^*uıh)asıl ol«,yo»i ba.ilâVe yaymlaiimasm. 

M. Ö ^ S B L <t«mir^f;—Mft%# EkfeümeftMa 
: kabul (.ettHsleri .D fiftlrasrııda^ mezarî*klttrdan izâıa-
i siasıoâar^Ki beaüeıiî a#a#lar kaydın*» yeti -burası-
| mıdır? Yani ormanların DevletldgftMmleBİddleö 
ı istüiîasfa- aıü'fıkra^ft mezarlMa^daki.ağftflıkla-
| n n keıilteîeskıiii saf addediîe««İi' h*kk»ıdaki 
[ hükmün yeri bu fıkra olmasa- gerektir. «Me-
I zarlıklardan kesilen ağaçlara» mütedair olan- ke-

lîtoeîeri^ buradran çıkarmayı bakan kabul buyu-
rttrmtrf 

TARIM BAKAM Ş. R. HA^TÎPOÖLÜ (Ma
nisa) — Mfrhztrr yoktur. Elimizde bulunan Or-

l man Kaöaffrtnun hükümleri ile buna ait takiba
tı yapabiliriz. 

. M. BİRSEL (îzmir) — O halde bu fıkranın 
çıkarılması sureciyle MfeMye Komisyonu teklifi
nin kAİw»lü:dt)rğra olur. 

B^eŞHAN — önergeleri okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde-söylediğim sebepler dolayısiyle köy 

ve belediyelere ait Devlet ormanlarına bitişik 
olmıyan ormanların kamulaştırma dışında bıra
kılmasını teklife ederim.'. 

Tofcad Milletvekili 
Galip Pekel 

9 . VII . 1945 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Komisyonu tarafından, kaldırılan, bu 
kanunum ikinci maddesinin (D) bendi ve mad
denin bu bentle ilgili son fıkrasının.Maliye Kö-

• ısİBytMnınca kabföli olunduğu gibi bırakılmasını 
aşağıdaki sebeplerden ötürü arz ve •> teklif eyleriz: 

1:—îkitwî maddenin (D) bendi,ve madde ile ' 
ilgilitfdH» içişleri^. Adalet ve Maliye Komisyon
ları tarafrndan üzerinde bir hayli işLeudikten 
S6®ra aynejR iMdaedilıniştir; 

2. — Köy, belediye, özel idare, kamu tüzel ki-
şilMerine ilişkin orman ve korulukların bazı taJı* 
ditf ve takyitlerle ©«vl^eştirme dışmda bırakıl* 
iBasık bû ı gibi ospmanlaön- ve korulukların yaşama
sı, gelişmesi ve mabalK gözelliklerin belirtilmesi 
bafastönd&tt'çokfaydaâı.veı hayırk bîr iştir. 

& — • Büfcş© KööâsyoBû taa-afından ileri1 sürü
len kamu i t t tr^ i kişilikleri bu ormanlara bakaeak 
m»Ltye teknik imkftrfara malik olmaması keyfi* 
y^tiü»>gıMneeî 

Esasen tm orman; ve koraltdriarm Tarnu Bâ-
kamlığl»M^daiaöî ve âkı, Wr< denetlemeye tâbi. ol-
ı m » b«! kontuma esas' gay«si olduğuna ve bura-
lah» İmU»i»teğti» yeti«pin s^rf gü^lllğl bakımın^ 
âtffiiöl^fe»&i edilöeeğin© g ö » bu kabîl yerlerde 

1 aiaö^yeE t^fiftî i^erİB- esasta* bir rolü olnuyacağı 
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tabii ve aşikârdır. Kaldı ki, Tarım Bakanlığı 
esas ormanlarımızda olduğu gibi gerektiği takdir
de ve zaruret halinde buralarda da her türlü 
yardım ve tedbirleri alabilecektir. 

Bu gibi orman ve korulukların bugüne kadar 
varlıklarını iyi bir surette muhafaza etmiş olma
ları da bunlara son derece itina ve dikkat edil
miş olmalarının canlı bir delilidir. Esasen dün
yanın her tarafında da bu şekilde orman ve ko
ruluklar vardır. 

îzmir Milletvekili Antalya Milletvekili 
Şevket Adalan H. T. Dağlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen ikinci maddenin 

(C) bendinin Adalet Komisyonunun teklifi veç
hile oya konulmasını teklif ederim. 

Hamdı Şarlan 
Ordu 

BAŞKAN — Bunu sahibi geri alıyor. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde söylediğim sebepler dolayısiyle beş 

hektara kadar ağaçlıkların orman ana kanunun
da olduğu gibi, ormandan sayılmamasını teklif 
ederim, 

A. Galip Peke! 
Tokad 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Komisyonunun (D) fıkrasının birinci 

bendinin fıkra olarak kabulü ile alt tarafının kal
dırılmasını teklif ederim 

Sırrı tçöz 
Yozgad 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

BAŞKAN —• Buyurun önergenizi izah ediniz. 
S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Bütçe Komisyonu ra

porunda imzam vardır. Fakat ikinci maddenin 
(B) fıkrasına muteriz olduğumdan arkadaşla
rımın malûmatı vardır. 

Muhterem Vekil Bey de izah buyurmuşlardır. 
Yozgad'da bir çamlık vardır, Yozgad'in evle
rinden başlar, 150 kilometre kadar devam.' eder. 
Bu çamlık Yozgad'in mabühüliftihandır. Ya
zın, sıcak günlerde halk oraya gider, tenezzüh 
eder, teferrüç eder, döner gelir. 

Hattâ rahmetli Atatürk, eğer şehrin metha
linden itibaren asfalt yaparsanız ben buraya-bir 
köşk yaptırırım demiştir. Yozgad 'rn şerefi, ha
yatı bu çamlıktır. Bütçe Komisyonu bu fıkrayı 
kamilen kaldırıyor. Muhterem Vekil burada ta
raftar da bulundular. Yalnız meselâ Yozgad'i 
düşünüyorum. Burada güzel sular vardır. Be
lediye suları bir araya toplayıp büyük bir yapı 
yaparak, müteaddit kübik köşk yapmak suretiyle, 
otel yapmak suretiyle Yozgad'i inkişaf ettirmeyi 
düşünüyor. Bu fıkranın birinci bendinin aşağı

sı bu gibi şeylere mâni oluyor. Bendenizin ma
ruzatım Maliye Komisyonunun (D) fıkrasının 
birinci bendi olan bu bendin fıkra olarak kabulü 
ile alt tarafının tayyini teklif ediyorum. (Kâfi, 
kâfi'sesleri). 

TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar, belediyelere kasa
balara ait olan ve bulundukları yerlerin güzel
liğini, sağlığını emniyet altına alan ormanların 
Devletleştirme dışında bırakılması kararına bo
yun eğmeyorum. Ancak bunun Maliye Komisyo
nunun, bu bendin altına koyduğu kayıt ve şart
larla olmasının lâzım geldiğini arzediyorum. 
Eğer o kayıt ve şartlar çıkarılarak sadece fıkra
nın kalmasında tehlike vardır, (doğru sesleri) 
O zaman bu ormanlar suiistimale uğrar. Bunun 
bazı kayıt ve şartlara bağlaması ve Devletin kont
rol etmesi lâzımdır. Arkadaşımızın arzu- ettikle
rini yapmaya hiçbir mâni yoktur. Ancak bun
lar için Tarım Bakanlığından müsaade almak 
şartiyle. Böyle bir ormanı kayıtsız, şartsız bıraka
cak olursak, o yerleri arsa diye ormanı yok ede
rek satacaklar. Onun için Maliye Komisyonunun 
bendi altındaki kayıt ve şartlar dâhil olmak üzere 
takdir buyurursanız aynen kalsın. Yoksa Sırrı 
îçöz'ün söyledikleri, orman içinde bazı tesisat 
yapmak vesaire için Tarım Bakanlığınca, orma
nın bünyesine ve bütünlüğüne halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesi daima mümkün olan bir 
şeydir. Amma bu iş başıboş bırakıldığı takdirde 
ormanın yok olması tehlikesi vardır. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

8. ÎÇÖZ (Yozgad) — Bir soru. 
Bendin altında «tesis yapılamazı» kaydı var

dır. Soruyorum muhterem bakandan;.. 
TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma

nisa) — îzinsiz yapılamaz. 
S. ÎÇÖZ (Devamla) — Evet izinsiz. 
Soruyorum; Yozgad belediyesi - tapuludur 

orası - buradaki suları toplıyarak su tesisatı yap
mak istese müsaade edecekler midirf «Evet» der
lerse zapta geçer. Vakıa hâkim kanunun metnine 
bakar. Fakat bu zapta geçiş tefsirde işe yarar. 

Sonra Yozgad çamlığının malûm olan tarih-
tenberi çöpüne bile dokunulmamıştır. Hattâ bir 
çamı kesmek bir valinin azline bile sebeb olmuş
tur. Oraya kadar gitmiştir. Halk oraya kadar 
götürmüştür işi. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlarım; ormanı orman olarak bı
rakıyoruz. Kasabanın, beldenin güzelliği ve sağ
lığı için bırakıyoruz. Bu zaviyeden orman mah
volma tehlikesi gösterirse hiç bir tesisata müsaade 
edilmiyecektir. Ormanın, bu mahiyette varlığı 
tehlikeye girmedikçe, izin alma şartiyle, bu iş
lere müsaade edilecektir. 

BAŞKAN — iki önerge daha var okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
îki önergeye göre aşağıdaki fıkraların mad-

— T8 — 
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deye konulmasını teklif ederim.« j 

D) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan özel 
kişilere ait beş hektara kadar olan ağaçlıklar. | 

E) Köy ve belediyelere ait Devlet ormanla
rına bitişik olmıyan, ormanlar. 

G. Pekel 
Tokad 

Yüksek Başkanlığa i 
Sözle arzettiğim sebeblere binaen Maliye Ko- ı 

misyonu (D) fıkrasındaki (ve mezarlıklardan) j 
kelimelerinin çıkarılmasını teklif ederim. 

M. Birsel 

BAŞKAN — Verilen önergelerin mahiyetleri
ni hatırlayacaksınız: Beş hektara kadar olanların 
çıkarılması için istisnai fıkra istiyorlar. 

Köy ve belediyeye ait korulukların istisnai 
fıkra içine alınmasını istiyorlar. 

Maliye Komisyonunun (D) fıkrasının birinci 
bendinin, aşağıki kısmı çıkarılarak üst tarafının 
konmasını istiyorlar. Buna mukabil Bakan, (D) 
fıkrasını, aynen alırsanız daha iyi olur diyor. Bir 
arkadaşımız da (D) fıkrasından «ve mezarlıklar
dan» kelimelerinin çıkarılmasını istiyorlar. 

M. BİRSEL (İzmir) — Bakan da kabul edi
yor. 

BAŞKAN (Devamla) — Hulâsa etmek istiyo
rum, affınıza mağraren (Estağfurullah sesleri). 

Bakan, (D) bendinin olduğu gibi reye kon-
anasıinı istiyor, bu hususta takrir yoktur. Önerge- , 
leri ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. 
(Tokad Milletvekili Galip Pekel'in birinci öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi kabul elenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
(İzmir Milletvekili Şevket Adaian ve Antalya 
Milletvekili Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu) 
S. İÇÖZ (Yozgad) — Benim teklifim en çok 

tadili icabettiren bir tekliftir, tercihi lâzımdır. 
BAŞKAN — Evet, şimdi sizin önergenizi oku-: 

tuyorum: 
(Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün önergesi tek

rar okundu) . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Maliye Komisyonunun (D) bendinin.... 
M. BİRSEL (İzmir) — Usule göre bendenizin 

teklifimi reye koymak dara uygun olacaktır zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Siz (D) fıkrasının içinden «ve • 
mezarlıklardan» kelimelerinin çıkarılmasını isti
yorsunuz. Fakat (D) fıkrasının, Bütçe Komis- ' 
yonu maddesine eklenmesi reye konmuş bir hü- ' 
küm olmadığı için bir defa Maliye Komisyonunun 
(D) fıkrasının kabul edilip edilmiyeceği hususu
nu oya arzedeceğim. Ondan sonra teklif ettiği
niz ibarenin çıkarılmasını oyunuza sunarım. Şim

di sizin önergenizi oya sunmakla neyi kazahmi$, 
olacağım. Onun için evvelâ Maliye Komisyonunun 
(D) fıkrasının ikinci maddeye ilâvesini reyinize 
sunacağım. Kabul edeler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Münir Birsel'in takririni okutuyorum: 
(İzmir Milletvekili Münir Birsel'in takriri tek

rar okundu) 
H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Maliye Ko

misyonu da esasen bunu .kabul ediyor. Binaen
aleyh arkadaşlarla mutabıkız. 

BAŞKAN — Nede mutabıksınız? 
H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Mezarlık

ların çıkanlmaacnda. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 

Nazan itibara alanlar... Almayanlar... Nazarı iti
bara alınmıştır. 

Bu takdirde ikinci maddeye ilâvesi kabul edil
miş olan (D) fıkrasından (ve mezarlıklardan) 
kelimesi çıkarılacak. 
(Galip Pekel'in ikinci ve üçüncü takrirleri tekrar 

okundu) 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA.S. ANAMUR 

(Trabzon) — Efendim; burası yeri değildir, 
yeri 12 nci maddedir. 

G. PEKEL (Tokda) — Beş hektara kadar ola
nın, yeri burasıdır. 

BAŞKAN — Belki bir istisna olarak koy
mak istiyorlar. Beş hektara kadar olan orman
ların bırakılması hakkında istisnai olarak bir 
fıkra teklif ediyorlar. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şuhalde Maliye Komisyonunun (D) fıkrasın
dan «ve mezarlıklardan» kaydı çıkmak üzere, 
(D) fıkrasını ilâve etmek suretiyle ikinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devletleştirilen ormanların 
karşılığı 2901 sayılı kanun gereğince belirtilmiş 
arazi vergisine matrah olan değerdir. Şu kadar 
ki, bu karşılık hiçbir zaman aynı ormanın 1936 
bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değerinin 
iki katını geçemez. 1923 yılından sonra her ne 
suretle olursa olsun Hazinece satılmış veya tef
viz olunmuş ormanlarda Devletleştirme karşı
lığı teffiz veya; satış bedelidir. Ancak bu kar
şılık ormanın 1936 bütçe yılı arazi vergisine mat
rah olan değerinden aşağı olamaz. 

Devletleştirilen ormanın 1936 bütçe yüı ara
zi vergisine matrah tutulan değeri yoksa bu de
ğer, Arazi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği 
komisyonlar tarafından ormanın 1331 yılı rayi
cine göre takdir edilecek değerinin altı katı alın
mak suretiyle belirtilir. 2901 sayılı kanun gere
ğince belirtilmiş değeri bulunmıyan ormanlarda 
ise bu değer o çevre içerisinde 2901 sayılı ka
nuna göre yapılan genel yazımın tarihi gözönün-
de tutularak aynı kanun hükümleri gereğince 
Arazi Vergisi Kanununun yetkilendirdiği kq* 
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misyonlarca belli edilir. Böylece ormanan, bi
rinci fıkra hükümleri dairssicnde, Devletilıesliıme 
karşılığı taayyün eder. 

Bu takdirde yetkili komisyonlar en geç üq 
ay içinde karar vermek zorundadır. • Bu -süre 
içerisinde özürsüz olarak ödevini yapmayan ko
misyonların başkamı ve üyeleri hakkında kaiMinu 
gereğince kovuşturma yapılır. Yetkili komis
yonlar çalışma halinde değillerse ilgili makam
lar tarafından derhal, bu komisyonlar . toplana
rak yukarıda gösterilen ödevler yaptüniır. Hazi
ne ve ilgililerin 3692 sayılı kanun hükümleri dai
resinde itiraz hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var nu? Maddeyi 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihinden başlıyarak altı ay içinde orman
ların bağb/bulundukları'Devlet orman işletmesi 
müdürlüklerinden yazı ile sahipleri istedikleri 
takdirde Devietleştirilen ormanlardaki yapı ve 
tesislerini orman idaresi satın almak zorunda
dır. Bu yapf ve tesislerin satmalma karşılığına 
esas İ936 bütçe yılı Bina vergisine matrah olan 
safi iratlarının on katıdır. Yapı ve tesislerin 
1936 bütçe yılı Bina vergisine matrah olan safi 
iradı bulunmadığı takdirde belirtilecek miktar 
beklenilmeksizin yapı ve tesislere Orman, ida
resince el konmakla beraber bu irat 1837 sayılı 
Bina Vergisi Kanununun yetkilendirdiğf komis
yonlar tarafından çevresi içerisindeki en,yakın 
benzeri yapı ve tesisler gözönüride tutularak bel
li edilir. ' Belli edilen irat usulen kesinleştikten 
sonra on kâtı sâtmâlma : karşılığı olur. Komis
yon kafarlarina karşı Hazine ve mülk sahibinin 
3692 sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
M. BİRSEL (İzmir) — Arkadaşa*; ta'ûiad-

de ormandaki yapı ve tesislerin''beidöİMie'taa^Mk 
ediyor ve bir de altı ay içerisinde- müracaat^ede
rek satın .alimmas-ını'i talep ^.eden ; hak sahipleri 
için bir muhayyerlik hakkı veriyor. 

Maruzatımı kısa yapmak »için 'hecini tfiee bi
linmiş olmakla: beraber, tekrar olsa dfthi 'hatıra 
kabilinden Anayasanın metnini okumakla ; iktif 
ediyorum. Anyasanın 74: ncü •maddeskıi'n' ikinci 
fıkrası «Çiftçiyi toprak^ sahibi yapöiak' ve : or
manları Devletleştirmek için aknacak topsâk ve 
ormanların kamulaştırma karşılığı-ve bu'karşı
lıkların ödenmesi özel -kanunlarla gösterilir» 
şeklindedir. Anayasanın bu ıhükmime»t*vfi.fean 
Toprak'Kanununun 23 neü maddesinde kabul 
buyurduğunuz şekil5 $udur : 

«Kamulaştırılacak arazi üzeninde buJunan 
yapı ve tesislerin takdir olunacak değerleri ka-
mulaştırma-1 karşılığına esas* OMP» 

Arkadaşlar; Orman Kanunundaki yapı ve 
tesislere ait olan bu hüküm; Anayasanın, Mr 

şeyin kamulaşlırilmasmın anoak değer bahasi 
ile o ^ a ğ ı hakkındaki uauu^î-kaidesine istisna 
teşkil!©d«n-74 ncümadde ikinci fıkrasının dı-
şımiÂa ihûdtr. Çünkü ikincil fıkra münhasıran top
rak ve ormanların i kaMnilaştınİMa bedeli için 
«Özel tonanla tâyin edilecek bedel» hükmünü 
koymuştur. 

Onun dışındakiler Anayasaya göre ancak de
ğer baha- ile alınır. Orman Kanunundaki bu hü
küm, 'Toprak Kanununda yapmadığımız bir şeyi 
bu kanunda yapmak şeklindedir ve Anayasaya 
uygun değildir. 

Bu sebepledir ki, Toprak Kanunundaki hük
me tam mütenazır olacak şekilde ve Hükümet 
tasarısında orasan sahiplerine dilediği takdirde 
yapı ve tesisleri kaldırmak salâhiyetini bahşe
den bir şe-kilde bu -maddeyi değiştirmek için bir 
#nerge takdim-ediyorum, kabulünü rica ederim. 

SÖZCÜ S. ANAMUR (-Trabzon) — Efen
dim, orman içerisindeki tesisat bahsinde Or
man ' f a r e s i Devletleştirdiği herhangi bir orma
nın için'deki herhan'gi bir tesisi, kamulaştıracak 
olursa Anayasamızın hükümlerine göre muame
le yapılacaktır. Burada mevzuubahis olan ka
mulaştırma değildir. ' Orman' kamulâştırıldı, or
manın içinde bir! bina var. Bu bina Orman ida
resi için lüzumlu değil, vatandaşa tesisi Orman 

'İdaresine satabilmek için bir hak verilmesi 
bahis mevzuudur. ! Binaenaleyh vatandaş tesisi
ni' satmak isterse ' Orman ; İdaresine altı ay için
de • müracaat edecek ' ve ! Orman ! İdaresi bu bi
nayı satmalmak: mecburiyetinde kalacaktır. Büt
çe »Komisyonu bu işin idare ile mülk sahibi ara
sında bir pazarlık mevzuu yapılması yerine sa
tmalına : bedelinin • esaslarını kanun içinde tes-
bit etmiş bulunuyor. Bu esaslar da maddede ya
zılmış- olduğu şekilde • vergi kayıtları nazarı dik
kâte atenarak bir bedel verilmesinden ibarettir. 

M. BİRSEL (İzmir) — Efendim, sayın Söz
cünün yapı ve tesislerin kamulaştırlmada değer 
paha ile alınması lâzımgeleceğini kabul etmesi 
tartışmayı, mevzuunu tahdit ederek, kolaylaş
tırmıştır, kendilerine teşekkür ederim. Orman 
Kanununun birinci maddesinde orman tarif 
edilirken şöyle denmektedir : Bu kanunun uygu-
lanmasmda kendikendine yetişmiş veya emekle 
yetiştirilmiş orman hâsılatı veren ağaçların 
toplu -olanları yerleriyle (nazarı dikkatinizi cel-
böderimaarkadaşlar) yerleriyle beraber orman 

-sayılır. 
Şimdi arkadaşlar, bir yeri kamulaştırıyor-

- sunuz, cebren i istimlâk ediyorsunuz, yani rıza
sı-toLmaâaın o yeri alırkenüstündekini almıya-
«ağım diyorsunuz* Toprağın istimlâki bu mu
dur: arkadaşlar ? Toprağın üzerinde mehni, top-
E^ğar bağla.therşey >-onun;mütemmim eüzü adde
dilir ve joııa dokunulamaz. Ormanı ve toprağı 
ftiıpta âçindeki • yapı ve tesisleri almam demek 
•hiçbir suo-etle hakka ve adalete uygun değildir, 

m 



•bu hareket hakkı ısrar ölür. O ; itibarla1 bu »çlk- I 
ça, kamulaştırma dışmda ve rıza haricinde İ5İr 
almadır, $özeü * arkadaşımızın kia' kabail • buyur
duğu gibi değer prahrasmı vermek kanun^iJıak're 
adalet icabıdır. (Doğru sesleri, • alkışlar). 

TARIM BAKANI Ş. R. HATÎFOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlar, -mevzu hacim ve mahi
yeti itibariyle bu kadar ehemmiyetli gönihırü-
yor bendenizce. Amma biraz, eşeleyim. 

Münir • Birsel' • arkadaşımın dedikleri gibi, 
eğer hakikaten orman üzerindeki ağaçlan, yeri 
ve yer üzerindeki tesisleri ve mütemmim cüzü-
]eriyle beraber bir bütün addedîîirse ovak i t 
Anayasanın 74 rtcü maddesinin ikinci frkrasmrn 
bu bütüne şümulü olur. Bu takdirde bunları 
başka bedelle alabiliriz. Yani kendilerinin' bu
yurdukları telâkki tarzına göre bu yerlerin 
üzerinde bulunan yapı ve tesisleri --ormanın bü
tünü içinde addedilerek Anayasanın 74*neü' 
maddesinin ikinci fıkrasma istinaden istimlâk 

» edilecektir. Biz böyle telâkki etmedik arka
daşlar, bizim telâkkimiz şudur : Esas itibariyle 
ormanı almak elbette ağaçların ; bulunduğu ye
ri de ormanla beraber-almaktır. Amma orma
nın • içerisinde keresteden yapılmış ' barakalar, 
oturulmağa * mahsus evler vardır. 'Bunlarbize ; 

; lâzım • değildir. Bunları yerleriyle beraber' bı-. 
râkırız. istemiyoruz. 'Bımlar ormanın' 'bökesi j 
içinde dahi • •olsa • işimize • yaramaz. 'Yapı ' ve < te- ; 

sisleri 74 neü maddenin ikinci flEkrasrmâiTaJgryle M 
istimlâk etmek ''niyetinde değiliz. '''Meeşburi' is-1 
timlâk yoktur. Yâtan-da^lar isterlerse1 muhafaza ; 
etsinler. Amma • Hükümetten sevkefcTMen' tasarı-; 
da bu i Mk&mler yoktu. ' İçişleri -Komisyonutraz ; 
vatandaşlar bundan zarar görür, satamaz, Dev-1 
let taahhüt etsin, bunları' ımutl'aka "aistn "iste'di. | 
Arkadaşlar, buraya konan' bu fekra ' vfttaödaş- j 
l an ızrar etmek için değildir. 'Bilâkis 'çerden; 
çöpten olan' bu »barakaları Orman ". Umum lMü- j • 
kiftrlüğü'ne satmâ'lmak mecburiyetim yiü&iüyOT. I 
Buraya konulan hükmün mahryeti btföur. ^Yi- j 
«e vatandaş • isterse • alır ; götürür, başka yerde ı 
satar. Fakat vatandaş,; Orman ; İdaresine,* ahde- \ 

'diği zaman bunların' ştılfastMkr'dairesinfele'afen-! | 
* ması yerindedi r. Yüksek! IIeyetinize, vaziyeti -ar- j 
^ediyorum. 'Bunlar, MaMr-arkadaşımiran^söyle-; 
diği yollardan normal -şekilde•istömlâk' edilecek | 
otursa bu işin tasfiyesi nas*l kabal -dur ve1 ban- ; 

lara biçilecek bedeller me'mahiyet a k r f B u iti-; 
barla maddenin aynen olduğu gibi < kabul'tofcyu-j 
rulmasmı bilhassa istirham 'ediyorum. 

M. BÎRSEL (izmir) r - -Efendim, mükerrer 
söz alışımdan: dolayı af ftnızrıdca-e^fyorjım. îs-

! r-ar ve inat g*ibi telâkki: buynrısıyscâğiBJza- emi-' 
sıim. Yalnız: bir. noktayı 'açıklamayı vazâfe; ad
dederim. I 

Arkadaşlar, gayet güzel bir mamtftk, umriisa- I 
; ade-buyurur musunuz şu tabiri kullanayım, ^hi
lesi yapnîdı. i Bu (mantık hâlesi il©bu?i^>hftlle(^îe-
•mez. Ormanın üzerindeki< yapi > ve' *©sie4er -fcop- I 
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rak ^îiye 'vastîk.ı*dirılafflû«z v^ ı is^İe«dtrıl«*»*z. 
OMwm'»çin!Ö«fei'7âpi -*«<««i*sler'<($e &tmm-#iye 
vasıflandırılanız ve isimlendirilemez. Anma 
tsesarftif V^ı«i i idam*fc^«a^ -4>ina 

ın^*fînjmm<i«az^^W*k <tasf«îtitf «edilir. 
FAfcat bMftaniö •• *^dKiü^eyifi« a&r^inâfe , yapı 
ve tesistir, orman <&eğiiftir. 

Bu sefcepie "74 < ̂ fi**arâd<ieîihr istisna \ irakmü-
nün bunları da -şumuluûa alması noktayı naza
rı varit olamaz. 

İlimdi arkadaşlar, bir noktayı daha müsaade
nizle açiklıyayım. Benim: teklifim okunmakt ı 
içindir ki, -şayia bakan bunun tasfiyesi nasıl 
olacak buyurdular. Bendeniz gözlerimde belki 
açıklamadım. Fakat söyledim. Bendenizin, tek
lifim, "Tpprâk'^anuBfdâki arazi üzerindeki yapı 
ve'tesislerin kamulaştırılması şeklîne mütena
zırdır. Orada hatırlarsınız toprak üzerindeki 
arazi; ktyjnetimntak'dir etme şekli muayyen bir 
usûle bağlanmıştır ve onun tasfiyesi de' hiç zor 
değildir. Zor- olsa dahi, /Bevleî 'Anayasa hük
münün müMf azasını temin etmek,için, muhak
kak'ki zor olan işleride yapar. Bundan: başka 
ormandaki tesisler çerden çöpten ise; ocuları 
kaldırmak, ormandaki, yapı ve tesisleri kaldırıp 
söktürmek için mucib* bir sebep alamaz, ve' bi
na sâhiplerkıe vermek istediğim: bedel buridan 
ibarettir. Söküp ..fötürebİLirssniz denemez. 
Ojıu Anayasa Küküıftlefi. dâireMride değer» paha
sını vererek, icap.eder ve bu.daha adilâne ve 

i daha yefiride olur. 'Mâruzâtım budur. 
j TARIM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (Ma-
ifttisâ) — 3Aiı4w*yu*tun; ;$elaar-söz. jrimakta sizi 

| ÜZB&HŞ ödüyorum, Ukear İffiınızı rica; edenim. 
• Bu ev,vyapı ve>te8İ«lerin 74 neü; ma(dd«fye göte 
alınması gerek deaöedim. • Arkad^ıroan hur*daki 
ifadesine, göre bpyle telâkki- edilmetgerekir de
dim, bu tâkdir'de, de akıbet daha ba$ka türlü 
•elur, dedim. rH|^bâr zaman mantık' hilesi de 
yakmadım. 
Bizim telâkkimiz bunları - istimlâk mevzuu ad

detmiyor, bırakıyoruz vatandaşa. Eğer bu ka
nunun hükümleri içerisinde, yapı ve tesisler de 
ormanla beraber istkâlâk edilir Penseydi, M. 
BirsePin buradaki müdafaasına yer vardı. 
Kanun bu yapı Ve tesisleri istimlâk mevzuu ad
detmiyor. 

M. BİRSEL (îzmir) — Yıksın ini? 
.TARIM. BAKANI Ş., R. HATİPOĞJEiU (De

vamda)— YMabdaş .muh&laza etmek isterse 
alsın, .mohaiaaa etsin, diyoruz. Amma satmak 

. isterse'orman-idacesi' hunuıalmağa mecbur.olsun 
, »dedik. Bu • vatandaş, lehine idareye yük yüklü
yor. 

I Gelelim.; arkadaşlar Çiftçiyi < Ttopraklaödırma 
i -Kanununa. •• Oradaki,yapı ye tesisler işletmedçin 

zamiri oâan zd»aati işletmeleriıöe, ilgili yapı ve 
tesisleridir. Onları abnak umeebnridir, onun 

II için meoburi ^ istimlâk esası kabul edüm-içtir ve 

— S K L - — 
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bedel takdirine gidilmiştir. Burada ise mecbu
ri istimlâk yok, bunları vatandaşa terkediyo-
ruz. 

Zannediyorum ki mevzuu kâfi derecede ay
dınlanmıştır. Bu hüküm yapı ve tesis sahiple
rine iyilik olsun diye konmuştur. Bu esaslar 
dairesinde kabulünü dilerim. 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzedildiği veçhile, tasarının dördüncü 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde, değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

H. Ülkmen M. Münir Birsel 
İstanbul îzmir 

Madde 4. —• Devletleştirilen. ormanlardaki ya
pı ve tesisler de bu madde hükümlerine göre 
Devlete geçer. • 

Bunların takdir edilecek değerleri kamulaş
tırma karşılığına esas olur. Bu takdir işlemi, 
1837 sayılı kanunun yetkilendirdiği komisyonlar
ca yapılır. Hazine ve mülk sahiplerinin 3662 sa
yılı kanun hükümleri gereğince itiraz hakları 
saklıdır. 

Bu yapı ve tesislerin karşılığı miktarının ke
sinleşerek sahiplerine bildirilmesinden itibaren al
tı ay içinde, sahipleri, Tarım Bakanlığına veya 
ormanların bağlı bulundukları Devlet orman iş
letmeleri müdürlüklerine başvurarak istedikleri 
takdirde, yapı ve tesisleri, bu istemlerden itiba- ' 
ren altı ay içinde ormanlardan kaldırıp götüre
bilirler. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 5. — Devletleştirilen ormanların sa
hipleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden baş-
lıyarak en geç bir yıl içinde ihtiyaca-salih mülk 
edinme belgeleri ve vergi kayıtlariyle birlikte 
ve iş ilgililer arasında' ihtilaflı bir durumda ise 
mahkemede incelenmekte olduğuna dair alacak
ları belgeleriyle ormanların bağlı bulundukları 
Devlet orman İşletmesi Müdürlüğüne veya o ye
rin mülkiye üstüne başvurmak zorundadırlar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yerine getirmeyenler 
Devletleştirilen ormanın karşılığını almak hak
kını kaybederler. 

M. BİRSEL (îzmir) — Arkadaşlar; bu mad
de hükmü bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren altı ay içinde parasını istemek için mü
racaat eden mülk edinme belgeleriyle vergi ka
yıtlarını ibraz edenler için hak tanıyor. Ondan 
maadası için hak tanımıyor. Yüksek Heyetiniz
ce pekâlâ bilinen şey olmakla beraber hatırlat
mama müsaade etmenizi istirham ederim. Ka
mulaştırma kaide ve usul olarak birinci mua
mele kamulaştırılacak yerin tesbiti, ikinci mua
melede kamulaştırılacak yerin sahibinin belli 

edilmesidir. Üçüncü muamele ise kıymetinin 
belli edilmesidir. Ondan sonra kamulaştırılacak 
yerin belli edilen kıymetine sahibi "razı olmazsa 
itiraz hakkına sıra gelir. Nihayet itiraz sonun
da bu itiraz varit görülmediği takdirde bedeli ve
rilir ve kamulaştırılacak mala el konur. Hal
buki arkadaşlar kanunun birinci maddesi hük
münce kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orman 
Devletleştiriliyor. Bunun için esbabı mucibe de 
şudur: Ormanların bir hususiyeti vardır. Or
manların Devletleştirme işi yürürlüğe girer gir
mez Devletleştirme yapılmazsa ormanların hasa
ra uğramaması muhtemeldir. Onun için bu beş 
muameleden en sonra gelen Devletleştirme işini 
en başa geçirelim diyoruz. İşin icabına ve ehem
miyetine göre bunun doğru olduğunu kabul et
memek mümkün değildir. Ancak bundan sonra, 
bundan maada olan muameleleri yani 
kamulaştırmanın diğer icaplarının yani kamulaş
tırılacak yeri belli etmek, mülk sahibini belli 
etmek, kıymetini belli etmek işini de Devletin, 
kendi üzerine almasından feragat etmesini ve ya
hut bu işlemleri yapmamasını kabul etmek doğru 
değildir. Kaldı ki bu işin neticesi ne olacaktır? 
Arkadaşlar, bugün kanunun çıkmasiyle ormanlar 
Devletleştirilmektedir. Yalnız kabul buyurursu
nuz ki hiçbir yerde hususi ormanlara fiilen el 
koymağa imkân olmayacaktır. Bu ormanların sa
hipleri ve malikleri Devletin herhangi bir suretle 
müdahalesini görmedikçe elinden alınmayan bir 
malın parasını istemek hatırlarından geçmiyecek-
tir ve geçemez de. Mantık ve akıl, muamele ve 
filiyat icablan, bu insanların gelip te altı ay içe
risinde para istemelerine imkân olmalığım gös
termektedir, ve bu kanaati verecek şekildedir. 
Bilhassa bunların içerisinde anasından, babasın
dan,. dedesinden kalma hisse sahiplerinin orada 
oturmayanların, kadınların, yetimlerin ve çocuk
ların vaziyetini düşünürseniz, bunlar altı ay 
içinde parayı istemek için, müracaat etmelerinin 
bir çokları için mümkün olmayacağını kabul bu
yurursunuz. Bu suretle muayyen bir zaman için
de, yani altı ay içinde müracaat etmiyenlerin 
haklartuı düşürmek, filiyatta bir çok insanların 
parasını vermemek neticesine müncer olacaktır. 
Aynı zamanda arkadaşlar, bu zaman aşımı kayıt
ları amme intizamına taalluk eden kaidelerdir. 
Bu amme intizamına taalluk eden kaideler, muay
yen sebebler; esaslı sebepler, içtimai sebepler dü
şünülerek konmuştur. Bu gibi zaman aşımına ait 
hükümler bu suretle hiç sebebsiz ve yersiz, hattâ 
parasını, ivazını, bedelini vermeden malmı almak 
gibi bir netice verebilecek hükümleri ile zaman
aşımı kaidelerini ihlâl etmek hiç bir suretle doğru 
değildir. O itibarla benim ricam şudur. Orman
lar, kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber Dev-
letleştirilmelidir. Ancak Devlet bu ormanların sa
hipleri belli olanlarının kıymetlerini tesbit etmeli 
ve kıymetlerini ödemek için kendilerine bildir
melidir. Sahipleri belli olmıyan ormanlar için, 
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sahipleri bilinmiyen ormanlar için mal sahipleri
nin amme kaidesine tevfikan zamanaşımı olan beş 
seneye kadar, ki zaten sekizinci maddeye o su
retle müddet konmuştur, müracaat etmek hakkını 
kabul etmek esaslı kaidelere, amme nizamı kaide
lerine uygun olur ve daha âdilâne olur. Bunun 
için bir önerge hazırladım. Kabulünü rica ederim. 
(Doğru doğru sesleri). 

. SÖZCÜ S. ANAMUR (Trabzon) — Münir, 
Birsiel arkadaşım bu maddede bırakılan müddetin 
6 ay olduğunu söylediler. Evvelâ şunu tavzijh 
edeyim ki müdlet altı ay değil, bir senedir. 

M. BİRSEL (îzmir)'— Yanlış olmuş, hatınmr 
la öyle kalmış'. • 

S. ANAMUR (Devamla) — Münir Birsel ar
kadaşım müddetin azlığını ileri sürüyorlar ve di
yorlar ki, mülkiyet hududu, kıymeti tesbit edile
cek; Devlete bildirilecek. Maddenin içeririnde 
1)öyle bir şey yoktur. Madde orman sahibi olanın 
mülkiyetini tevsik eyliyecek belge ye vergi kayıt
larını Orman İdaresine tevdiine aittir. Yoksa 
göstermiş olduğu vesikanın üzerindeki dönümün 
hudutların ve vesairenin mülkün hudut ve saire-
sine uygunluğu ile mukayyet değildir. Tapu ka-. 
yıtlanmızm karşıklığı dolayısiyle bunlar biri 
birini tutmayabilir. Vermiş olduğu vesikada or
man hududu vesairesi- adamakıllı çiziİmemiştir 
diyerek idarenin yapacağı bir itiraz yoktur. Çün
kü diğer maddelerde Orman îdaresıine bu mülk 
hududunun vesairesinin nasıl tesbit edileceğine 
dair kayıtlar vardır. 

İkincisi; mülk sahibini elindeki mülkiyet bel
gesinin veya tapu dairesininden tapu heyetini 
hagi maliye dairesine vergisini veriyorsa o Maliye 
dairesinden vergi kaydını alıp Orman bir yıl 
içinde Orman İdaresine tevdiinden ibaret bir 
mükellefiyeti var. 

Buna mukabil Münir Birsel arkadaşım diyor 
ki; bu böyle olmasın. Orman İdaresine mülk'sla-
hibi müracaat etmiyerek Orman İdaresi kimin 
ormanı vardır, filân adam bu ormanın sahibi «mi
dir diye bunu tapu kayıtları ile arayacak, bula
cak, Maliyeye gidecek bu adam vergi vermiş mi
dir, vermemiş midir? Vermişse ne kadar vermiş
tir» Bunu bulacak bunu adama tebliğ edecek ve 
diyecek ki, senin bir ormanın var. Ben bunu Dev-
letleştireceğim, gel hududun budur, tapun budur. 
Maliyede de kaydı budur. Arkadaşlar," Münir 
Birsel arkadaşımızın hareket noktası mülk sahi-' 
binin bu kayıtları bulmaktaki müşkülâtıdır. Mülk 
sahibi bu kayıtlan bulmakta büyük müşkülâta 
duçar olacağı kabul edilirse, Orman İdaresinin 
bilmediği bir işte nasıl müşkülâta duçar olacağı 
açıktır. . , ' - ' • 

Nihayet bu müddetin beş seneye çıkarılmasını 
teklif ediyorlar. Müddetle mukayyet olduktan 
sonra konulmuş olan müddetin çok nakıs olduğu
nu ispat etmeden değiştirmeğe.bir sebep olamaz. 
Elimizdeki kanun bir tasfiye kanunudur. Tasfiye 
Kanununun hükümlerini umumî hükümlere uy

durmak için kendinizi zorlamakta bir zaruret gör
mediğimiz için bir yıl müddeti kâfi telâkki ettik. 
Onun için maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

Yüksek Başkalığa 
Sözle arzedilen sebeplere dayanarak, 
I - Tasarının beşinci maddesinin kaldırılması; 
I I - .Altınca madde yerine aşağıda yazılı şekil

de bir maddenin beşinci madde olarak kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

H. Ülkmen M. Birsel 
tstabnul İzmir 

MADDE.5. —.Devlet Orman İşletmeleri Mü
dürlükleri, bölgeleri içinde bu kânun gereğince 
Devletleştirilen ormanların, resmî kayıtlara gö
re belgeli olan sahiplerinin mülk edinme belge 
veya kayıtlariyle vergi kayıtlan üzerinde ve yer
lerinde gerekli incelemeleri yaptıktan snnra so
nuçlarını ve kesin olarak belli edilmiş karşılığı 
gösteren işler malî kâğıtları belgeleriyle birlikte 
Tarım Bakanlığına yollar. 

Tarım Bakanlığı gelen kâğıttan ve belgeleri 
inceleyerek oniadığı takdirde mülk sahiplerine 
ödenmek üzere ödeme emriyle ödeneklerini ilgili 
işletme müdürlüğüne -gönderir. 

Devletleştirilen ormanlardan, Orman İşletme
leri Müdürlüklerince sahipleri bilinmiyenler üze
rinde mülkiyet veya başka bir hak iddiasında bu
lunanlar sekizinci maddede gösterilen süre için
de yazı ile baş vurdukları, takdirde geçen fıkra
larda yazılı işlemler yapılır. 

İşlemlerin sonuncu sahiplerine veya baş vu
ranlara yazı ile bildirilir: Bu işlemler sahipleri 
belli olan ormanlar için kanunun yürürlüğe gir
mesinden ve geri kalanlar için baş vurma tari
hinden baslıvarak en geç bir yıl içinde bitirilir. 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlar,, müddet meselesi basit gi
bi görünüyor. Kanunun Tasfiye Kanunu ka
rakteriyle sımsıkı bağlı olduğu muhakkaktır. 
Arkadaşımız çok güzel işaret ettiler, ben. de, 
ehemmiyetli olan bir noktayı işaret edeyim: 

Arkadaşlar, biz vatandaşlara, bir yıl içinde 
bunların kendine ait olduğunu ispat • et demi
yoruz. Sadece müracaat yapmaları için müd
det veriyoruz. Bir yıl içinde bir vatandaş mü-. 
raeaatını yapmazsa, zannederim bü müddeti az 
görmek doğru olmaz!? Onun için çok rica ediyo
rum» maddenin ayıieri"kabulü muvafıktır. (Doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilme
miştir. . . . . ' ' 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. -T-' Beşinci maddede yazılı süre 
içinde yapılan başvurmalar üzerine Devlet Or-
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mm> İşlenmesi M&törliige: mSs^Btâms&e-. belge* 
siyl*^ vrecgi kaydfcffiiHr iktraaca saattir ohxp - ofanadaH 
ğmı ve* Ded:etleştiril«K • ormaaını yerimeı uyup uy* 
madiğini ve kimin olduğunu belirttikten soırra 
işlemli kâğıtlar kesin olarak belli edilmiş kar
şılığı gösteren belge ile birlikte Tarım Bakan
lığına yollar. 

Tarım Bakan-hg* gelen- • belgeleri • i teleyerek 
onadıktan sorara • nni'Htf sahipMfioe • öüenanekr üze
re ödeme emriyle- ödeneklerini ilgili işletme 
Müdürlüğüne gönderir. 

BaşyıiTmaların sonueu, başvuranlara dilek
çelerinde yazılı adrese tebîîğ» edilir. 

Bu. işlemler ilgilinin, başvurma talikinden 
başlayarak en geç bir yı l içradfr bitirilir. 

BAŞKAN — Sigorta Kânununa oy vermi-
yenler lütfen oylarını versinler. Oy toplama mu
amelesi bâtmiştir. 

Madde kakkrnda söz isteyen- var mı f Mad^ 
deyi oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 7. — DevlMeştrriien- ormanların 
karşıiıkİ'arı, Taran Bafcaîidığm^a altıncı madde 
hükümlerine göre onan^iğı tarikin-' başlamak' 
üzere altı yrlda • ve - alti eşit' taklitte- • öüemr: 

R FENMEN (Kocaeli) — Bttra^aM ay ke
limesi • fazladır,• iayyın-ı teMîf- ederim;.' 

SÖ25ütt' S< ANATOBv (TfcıiteoH?) — Tertip 
h ateşidir; • Ay fazladır: Aît iyr ldâ olacaktır.* 

BAŞKAN — Madde kab ında başka söz is
teyen var mit Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenle-r... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —Tahafckukî etnıişs olan parası*-
nı almak" üzere bı* > kanunıanj yiüa#Pİüğe< girme
sinden . başlayarak beş * yıl içinde*•• raakaüî.' mül
kiye • üstüne veya; Orman* • îştefcoaesi.r Müdürlüğü
ne • başvıarrrrayaırlar baklaı-ıradan, vazgeçmiş* sayı-
hrlaıv Böylece kaMkrr düşealer yetkili yargı 
ve idare' mıereilerine'giderek bir gûaa- kak- iste
ğinde bulunamazları 

BAŞKAN — S&z isteyeır var mı? Mtoddeyi 
oyunuza•>sunuyorum; Kabul edfcöler:.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştin 

MADDE- 9. — Bu kanuna bükümlerine göre 
Devletleştirilen. orman-lar üzerindeki. irtifak, in
tifa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri. ve 
ipotekler kendiliğinden. düşer.. 

Hak sahipleriyle-, mülk. sahiplerim arasında 
uyuşmazlrk başgösterdiğinde mülk sahiplerine 
bu kanun, bükümlerine göre; ödeneeek para^ ki
me verileceği • belli olunca- hak sahibine» ödenmek 
üzere Ziraat Bankasına yatırılır. 

BAjŞKAN — Söz isteye**» varr mu? Maddeyi 
oyonuza-s«nuyoru*n. Kabul'edenler;.. Etmiyenf 
ler... Kabul edilmiştir. 

MAıbJDE, 10;. — Dewlfl*ieşijrilteı; ormanların 
v0 derdüHcii ıaadde geite^ee^aAînaaiyıapı ımt& 

sislerin)'Hâıziaıe adına: tapuya kayıt ve tescili 
i^in ı yapılacak heri'türîüp işlemler ve verilecek ta
pu seaetlerrı.her türlü vergir resim ve karçlar-
damr ayrricl'idır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı f Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le-r.. Kab'ul edilmiştir. 

MADDE İli — Devi ekleştirilen ormanların 
ve dördüncü madde gereğince alınan yapı ve te
sislerin bu kanun hükümleri1 dairesinde ödene
cek olan karşılığı için her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesine gerekli ödenek konulur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var "mı? Maddeyi 
oyunuza • sunuyorum. Kabul edenleri.. Etmiyen-
ler.. Kabml edilmiştir. 

MADDE 12. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Bu kanunun uygulanmasında < kendi kendine 
yetişmiş- veya emekle yetiştirilmiş olupta her
hangi bir çeşit orman hasılatı veren ağaç ve 
ağaççıkların toplu halleri yerleriyle beraber or
man sayılır. 

A,) Sazlıklar, 
B) Yöresinin özelliği yüzünden, orman ya-

pılamıyan. yerler, 
C) Her çeşit dikenlikler ve fundalıklar, 
D) Parklar, 

orman sayılmaz. 
Bu hükümlere göre bir yerin orman sayılıp 

sayılmayacağını Tarım Bakanlığı belli eder. 
G> PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş

lar, hiç olmazsa bu; maddede 20 dönüme kadar 
bir kısmın (E.) fıkrası olarak, eklenmesini rica 
ederim. Bunu zaten Hükümet teklifinde getir
mişti. 

-İki kektardan aşağı olanları ormandan say
mamaktadır, . Tarım Komisyonu, ki bu işin mü
tehassıs komisyonu odur, o da iki kektara kadar 
istisna etmiştir. Onun için buraya iki kektara 
kadar olan kısmın ilâvesini rica ediyorum. 

SÖZGt! S. ANAMUR (Trabzon) — Efen
dim) bu küküm Galip Pekel arkadaşımızın demin 
mevzuubakis ettiği beş kektar büyüklüğündeki 
araziye taalluku olan bir meseledir. Prensip 
itibariyle beş kektar esası kabul edilmediği için 
ikiı kektara indirip böyle bir teklif yapmış bulu
nuyorlar. Bir şaksın elinde bu çeşit orman müU 
kiyetiî bulunmasa mahzurları demin de anlatıl
dı^. oya^ konuldu: ve reddedildi. 

Prensip itibariyle reddedilmiş olan bu tekli
fin yeniden müzakeresini usule uygun bulmuyo
rum. (Doğru sesleri). 

Yüksek; Başkanlığa 
Kürsüde söylediğim ısebebler dolayısiyle mad* 

deye:aşağjdaki fıkranın eklenmesini.rica ederim. 
H) İM • hektardan \ küçük akıp Devlet; orman-
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larma bitişik olmayan ağaçlıklar. 

A. Galip Pekel 
Tokad 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

MADDE 13. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun 54 ncü maddesiyle aynı kanunun 36 ncı mad
desine 3444 sayılı kanunun 2 nçi maddesiyle ek
lenen fıkranın üçüncü bendi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul elilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki43C)7 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/469) [1] 

BAŞKAN — İvedilikle ve yeğlikle görüşül
mesini kabul buyurduğunuz bu tasarının görü
şülmesine başlıyoruz. 

Tümü hakkında söz isteyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadro 
lamada çalışanlara birer er tayını verilmesi hak

kındaki 4367 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Seyyar ordu birlik ve müesse-
selerindeki subaylar, askerî ve sivil memurlar, 
gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar olağanüstü 
halin ve seferberliğin devamı süresince aldık
ları er tayınından başka er tabelasına ithal edil
mek suretiyle er gibi kazandan iaşe edilirler. 

Bu er istihkakı para veya yiyecek maddesi 
olarak verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... &abul edilmiştir. 

dır. 
[2] 165 sayılı basmayanı tutanağın sonunda-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Bakanlar Kurulu memurdur 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarımn tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Yalova Kaplıcaları İmletme İdaresinin 
1942 yılma ait bilançonun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/265) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletmesi İdaresinin 1942 ma
lî yılı bilançosunun onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İşletmesi 
İdaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1942 malî 
yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımında yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanlıkları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oya sunuyorum. 

5. — Antalya MiUetveküi Mesut Çankaya' ntn 
Milletvekilliği dokunmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlanndan kurulmuş Karma Ko
misyon raporu (3/250) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Komisyon raporunu oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

dır. 
I 

dır. 

[1] 159 sayüı basmayazı tutanağın somunda-

[2] 165 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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6. — Denizli Milletvekili Naili Küçüka'nın 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalaet Komisyonlarından kurulmuş Karma Ko
misyon raporu (3/251) [1] 

1. — Danıştay'da açık bulunan üyelik için se
çim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulmuş 
Karma Komisyon raporu (3/269) [2] 

BAŞKAN — Önce ayrıcı arkadaşlar iyin ad 
çekeceğim. Ziya Yürük (Ankara), Vehbi Bilgin 
(Konya), Bülent Osma (Bitlis), Bu arkadaşlar 
oylan sayacaklardır. 

Samsun seçim çevresinden itibaren oy top-
lanmıya başlıyoruz. 

Danıştay üyeliği için oy vermiyen var mı? 
Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Yalova Kaplıcaları işletmelerine dair olan ta
sarıya oy vermeyen var mı? Oy toplama işlemi 
bitmiştir. 

7. --•- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna ek 4644 sayılı kanu
na bağlı 3 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/453) [3] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (2) ve 
(3) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — 3 Ağustos 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Millî Eği
tim bakanlığı kısmından ilişik (1 sayıl cetvel
deki kadrolar kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sa
yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. 

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

MADDE 2 . - 3 Ağustos 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bu kanıma 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

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

MADDE 3. — 18 . VII . 1944 tarihli ve 4624 
sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde « Erkek sa

fi] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 161 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[3] Birinci görüşülmesi 81 nci Birleşim tuta-
nağındadır* 

lRapor okundu]. 

BAŞKAN — Okunan komisyon raporunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

nat enstitüsü ve okulları ile kız enstitüleri, kız 
sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam okulları, 
kız ve erkek gezici köy kursları » başlığı altında
ki kadrolar kaldırılmıştır. 

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

0-EÇtCl MADDE — 4644 sayılı kanunla ek 
görev tazminat kadrosu olarak değiştirilen lektör-
lük kadrolarında, üzerlerinde başka bir görev ol
maksızın, çalıştırılmakta iken sözü geçen kanu
nun yürürlüğe girmesi üzerine açıkta kalanlar
dan, bu kanunun ikinci maddesiyle kabul olunan 
lektörlük kadrolarına en çok bir ay içinde tâyin 
edileceklere son aldıkları ücretlerle bir aşağı de
rece maaşı arasındaki fark, aynı kanunun geçici 
birinci maddesine göre açık ücreti almamak şar-
tiyle, yükselme suretiyle dolduruluncıya kadar 
ücret olarak ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADE 4. — Bu kanun 1 Temmuz 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kanun kabul edil
miştir. 

8. —• Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme ve Ma
li Anlaşmalarının birer ay uzatılması hakkımla 
kanun tasarısı ve dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/433) [1] 

Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme ve Mali An
laşmalarının birer ay daha uzatılmaları hak

kında kamı n 

MADDE 1. — 3 Şubat 1940 tarihli Türk - İn
giliz Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 2 Aralık 
1940 tarihli Malî Anlaşmanın birer ay süre ile 
30 Nisan 1945 tarihine kadar uzatılmaları hak
kında ingiltere Büyük Elçiliği ile teati edilen 
mektuplar onanmıştır. 

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 81 nci Bir
leşim tutanağındadır. 

5. — SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

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

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

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyla oyunuza sunuyo
rum. 

9. — Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hak
kında kanun tasans, ve içişleri, Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları raporları (1/122) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesidir, 
birinci maddeyi okutuyorum. 

Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkında 
kanun 

Bölüm : 1 
Kuruluş 

MADDE 1. — Genel mahkemeler, idare ve 
askerlik yargı yerleri arasında hukuk işlerinden 
doğan vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeğe yetkili olmak üzere bir Uyuş
mazlık mahkemesi kurulmuştur. 

V, S. UZAY (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlar ; ötedenberi mevcut olan bir boşluğu dol
durmak için teşkil edilen bu kanunun birinci 
maddesi, bu şekilde çıkarsa, bu vasfı haiz olma
yacağından bu kanundan beklenilen boşluğu dol-
dıırmıyacaktır. 

İhtilaflı hukuk işlerinin uyuşmazlık mahke
mesine verilmesi için mevcut olan mucip sebep
ler kadar işlerindeki uyuşmazlığın da bu uyuş
mazlık mahkemesine verilmesi hakkında o ka
dar ve belki daha ziyade mucip sebepler vardır. 
Evvelâ ceza ihtilâflarının hallinin eski halinde 
kalması için mucip sebep olarak Hükümetin ta
sarısında yalnız hukuk işleri ihtilâflarının bu 
uyuşmazlık mahkemesine verilmesini ifade bu
yurdular. Halbuki gerek içişleri ve gerek Millî 
Savunma Komisyonunda Danıştay Reisi ve As
kerî Yargıtay Reisi bulunmuş ve onlar ceza 
işlerindeki uyuşmazlıkların da bu mahkemeye 
verilmesinin çok yerinde olacağını söylemişler
dir. 

İkinci sebep olarak da ceza vahdetinin bo
zulmaması matlup olduğunu beyan buyurdu
lar. Halbuki ceza ihtilâflarının hallinin de bu 
mahkemeye verilmesi kaza vahdetini bozmaz, 
belki o vahdeti teyideder. Çünkü malûmunuz 

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 81 nci Bir
leşim tutanağtndadtr. 

| olduğu üzere idare heyetleri ve Danıştay, ceza 
hükmü vermezler. Yalınız memurların mahke-
lerini icabettirecek sebepler olup olmadığını tet
kik eder, işin icabına göre ya lüzumu muhakeme, 
yahut da menimuhakeme kararı verirler. Lüzumu 
muhakeme kararı verdikleri zamanda idare he
yetleri ve Danıştay ceza hükmü vermezler işi ait 
olduğu Adliye mahkemesine gönderirler. 

Şimdi de ceza da muhakeme etmek hakkı is
tenilmiyor ki, kaza vahdetinin bozulması mev-
zuubahis olsun. Lüzumu muhakeme kararlan ar-
zettiğim gibi adliye mahkemesine gönderilmekte
dir. 

o. Gerek hukuk ve gerek ceza ihtilâflarının 
halliude yetkili olacak mahkemede düşünülecek 
ilk esas müşterek vazifeli sayılan yüksek bir 
mahkeme olmasıdır. Öyle bir mahkemede müş
terek vazifeli sayılan Yargıtay, Danıştay ve 
Askerî Yargıtay üyeleri arasından umumî heyet
lerince intihap edilecek zevattan mürekkep bir 
mahkeme olmasıdır. • 

1684 numaralı kanunla ceza ihtilâflarının hal
line yetkili Yargıtay Ceza Umumî Heyeti böyle 
muhtelif bir mahkeme değildir. Danıştay Umu
mî Heyetiyle bir sorgu hâkimi arasında bir ih
tilâf çıkabilir. 

Mesela Danıştay İkinci dairesi bir menimu--
hakeme kararı vermiştir. Danıştay Umumî He
yeti de bu kararı tasdik etmiştir. Diğer taraf
tan bir sorgu hâkimi kendisini salahiyetli gö
rerek bu kararın aksine bu işe vazıyed etmiş ola
bilir. Şimdi bir taraf Danıştay Umumî Heyeti 
diğer taraf sorgu hâkimidir. Danıştaydan daha 
yüksek olmayan ve yalnız adlî azadan terekküp 
eden Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bakılması 
kay aidi cezaiyeye uymayacağı gibi bu işin ve 
emsali ceza işleri ihtilâflarının yukarda arzet-
tiğim gibi yüksek ve müşterek salahiyetli olan 
mahkeme üyeleri arasında intihap edilmiş olan 
şimdi kurulan özel bir uyuşmazlık mahkemesin
de görülmesi yerinde olacaktır. 

4. — Dördüncü sebeb; Askeri Yargıtay ceza 
hükümleri vermektedir. Verdikleri bu cezayı adli 
ceza kanunumuza göre vermiyorlar, askerî ceza 
kanununa göre veriyorlar. 

Askerî Yargıtayla Danıştay Umumî Heyeti 
veya Yargıtay arasında ihtilâf zuhur edebilir. 
Bu ihtilâfın halli için de; o işin mütehassısı olan 
Askerî Yargıtaydan âza olmayan ve kendisi Yar
gıtay Ceza Heyeti Umumiyesinden daha yüksek 
olmayan umumî heyetinde halledilmesi muvafık 
olur mu? Bu olmaz. Eğer ihtilâfı tetkik ederek 
muta olacak bir karara bağlayacak heyetin, ihti
laflı olan her iki tarafın muhakeme etmesi şartı 
esastır. Bu sebepten Askerî Yargıtayla ihtilaflı 
olan ceza işlerinin de böyle muhtelit yüksek bir 
mahkemede halledilmesi icabeler. 

5. — Ceza ihtilâfları 1864 sayılı kanunla Yar
gıtay ceza umumî heyetine verilmesi o zaman köy-

1 le muhtelit yüksek bir uyuşmazlık mahkemesi 

-İT— 
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kurulmadığı için bir zaruretin ifadesidir. Ma
dem ki şimdi yetkili yüksek bir mahkeme kurul
maktadır. Artık yetkili olmayan 1684 sayılı ka
nunun hikmeti vücudu kalmamıştır. Bu kanu
nu bundan sonra meriyet mevkiinde bırakmak
tadır ki asıl iddia edilen vahdeti kazaya münafi 
olur. 

6. — Cezada selbî ihtilâfların mahkemeye 
gönlerümesi için vazif esizlik kararlarına bağlan
ması lâzımdır. Böyle bir vazif esizlik kararı bir 
taraftan Askerî Yargıtayca tasdik edilmiş ola
cağı gibi Yargıtay Ceza Dairesince de tasdik 
edilmiş olabilir. Şimdi bu ihtilâfları halletmek 
için ceza dairesine giderse ceza heyeti umumiyesi 
bir defada ihtilâfın halli sıfatiyle rey vermiş ola
caktır. 

7. — Böyle uyuşmazlık mahkemesi teşkil et
miş olan bütün Devletlerde hukuk işlerinin bir 
mahkemeye ceza ihtilâfı işlerinin de diğer mah
kemeye verilmesine mesağ yoktur. 

Bütün ihtilââf ların halli bir uyuşmazlık mah
kemesine verilerek vahdeti kaza temin edilmiştir. 
Ayni şeyi bizim de yapmamız kendi hukuk ve 
ceza mahkemeleri usullerimiz bakımınlan da ye
rinde olur. 

8. — Diğer mühim bir sebeb daha var. Onu 
da müsaadenizle arzedeyim. 1864 sayılı kanunun 
bu işe yetkili olmadığı muallakta olan bir çok 
işlerin vücudu ile sabittir. Bir misal: askerî ve 
idari kaza yerleri arasındaki ihtilâf 1684 sayılı 
kanunun dairei şümulünden hariç kalmaktadır. 
Çünkü ceza umumî heyetince halledilecek ihti
lâflarda taraflardan birinin herhalde adli kaza 
yeri olması şarttır. Şu halde Askerî Yargıtay 
idare heyeti veya Danıştay arasında halledilecek 
ihtilâf ların halli cihetine gidememektedir. 

Müsaadenizle 1684 sayılı tek maddeli kanunu 
aynen okuyorum: 

«Umumi mahkemeler, karar hakimleri ve mus-
tantıklarla İdare Heyetleri ve saire kaza salâ
hiyetlerini haiz makamlar arasında vazife ve se-
lahiyet sebebiyle hadis olacak ihtilafların halli 
Temyiz Mahkemesi Ceza heyeti umumiyesine 
aittir. » denilmektedir. Bir tarafı daima adli ma
kam ve heyetleridir diğer taraf ta diğerleridir 
Fakat idare heyetleriyle askerî mahkemeler 
arasındaki ihtilafları halledecek bir merci yok
tur. 

Diğer bir misal daha: Malûmu âlinizdir ki 
ceza evlerinin idaresi evvelce İçişleri Bakanlığı
na bağlı idi. Sonraları bu bakanlıktan alınarak 
Adalet Bakanlığına verildi. Cezaevlerinin ida
resi Adalet Bakanlığı tarafından yapılmakta ise 
de cezaevlerinin ve içindeki muvkuflarm mu
hafazası yine İçişleri Bakanlığına bağlı jandar
malar tarafından yapılmaktadır. Bu muhafaza 
işlerini yapmakta olan jandarmalar ve jandar
ma subayları bu işleri yaparken bir suç işlerler
se, bunların bir suçu tahakkuk ederse bunların 
muhakemeleri nasıl olacaktır ? O vakitten beri 

içişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasmda 
ihtilâf mevzu teşkil etmiştir. Adalet Bakanlığı 
diyor ki; ve hatta savcılara emir veriyor ki; 
madem ki cezayeri, şimdi Adalet Bakanlığına 
bağlıdır, orada muhafaza işleri ile meşgul olan 
jandarmaların yapmış olduğu vazife adlî bir 
vazifedir. Orada bir suç yaparlarsa, Memurin 
Muhakemât Kanununa tâbi olacak değildir, doğ
rudan doğruya mahkemeye sevkedilecektir 

içişleri Bakanlığı valiye emir veriyor ki; 
hayır; jandarma teşkilât kanunu jandarmanın 
bir çok vezaifini sayarken cezayerlerinin muha
fazası vazif esininde jandarmanın idari vazif e-
sindendir diyor. Binaenaleyh jandarma, er ve 
subayları orada idari vazifelerini yapmaktadır. 
O yüzden bir suç tahakkuk ederse kendilerinin 
muhakemeleri de Memurin Muhakemât Kanunu
na uygun olarak yapılmak lâzımdır. Onlar öyle 
diyor,- bunlar böyle diyor. O vakitten beri ih
tilâf mevzuu olmuştur, bu işler, muallakta kal
maktadır. Çok işler vardır böyle muallakta ka
lan. Nihayet bunu tefsire sevkedelim denilmiş
tir. Geçen sene merhum Adliye Vekili Fethi 
Beyin zamanında böyle bir tefsir içişleri Komis
yonuna getirilmiştir. Her iki vekil de gelmiştir. 
Tabiî her iki vekil kendi noktai nazarlarını mu
hafaza etmekte idi. En nihayet vekiller dediler 
ki, böyle her birimiz kendi noktai nazarımızı 
ileri süreceğimize nazaran iş halledilemiyecektir. 
Bu tefsiri alalım, kendi aramızda tartışmalar 
yapalım, bir noktaya bağlıyarak bunu getire
lim. Kabul edilmişti. Fakat hâlâ gelmemiştir. 
işte eski bir maddeden ibaret olan bu kanun bu 
gibi ihtilaflı işleri de halledememektedir, bu iş
ler muallâktadır. 

Arzettiğim bu bir çok sebeplerden do^yı şim
di teşkil edilmekte olan uyuşmazlık mahkemesine 
hem hukuk, hem ceza işlerinin ihtilâflarını hal
letmek için yetki verilmesi çok yerinde olacak
tır. Biz arkadaşlarımızla beraber bunun bu şe
kilde olması için, birinci maddenin tadilini tek
lif ettik. Çok yerinde olacağı ve mühim bir boş
luğu dolduracağı için bunun kabulünü rica ede
rim. 
/ ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ C. TÜ-
55EL (Kayseri) — Sayın arkadaşımız tasarının 
birinci görüşmesinde aynı fikri ileri sürmüşler 
ve uyuşmazlık mahkemesinin gerek vazife ve ge
rek hüküm uyuşmazlıklarına ait meseleleri ceza 
işlerine de salâhiyetlerin teşmil edilmesini iste
mişlerdir. Bugün kürsüde beyan buyurdukları 
noktai nazarı o zaman da izah etmişler ve ken
dilerine lâzımgelen izahatı ve cevabı komisyon 
adına vermiştik. 

Ceza işlerinde, esasen komisyonumuz bir 
kaza ayrılığı derpiş etmiş değildir ve hakikatte 
de böyle bir ayrılık yoktur. İdari merciler, suç 
sanıklarını kovuşturmak ve suçu ortaya koyacak 
delilerin başka bir yargıca verilmesi için her
hangi bir salâhiyeti haiz değildir. Nihayet hü-
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küm vermek, millet namına kaza hakkım kul
lanma salâhiyeti, umumî mahkemelere aittir. Bu 
itibarla ceza işlerinde ayrılık mevcut değildir. 
Nihayet idari mercie verilmiş olan salâhiyet kendi
sim; suç isnat edilen sanığın hakikaten suçluluğu
nu ortaya koyacak deliller mevcut olup olma
dığını araştırmak ve bunların suçluluğunu teyit 
edecek deliller mevcut ise bunlar hakkında son 
tahkikat açılmasına karar vererek suçluyu, 
umumî mahkemeye sevketmekten ibarettir. 

Ceza vermek, hükmetmek suçlu olup olma
dığını takdir etmek salâhiyeti tamamen umumî 
mahkemeye aittir. 

Askerî kaza da yine genel kaza içinde vazi
fe gören bir mercidir. Sadece bir merci ayrı
lığı vardır. Yoksa gördüğü vazife umumî ka
zaya taalluk eder, ancak askerleri ilgilendiren 
veya askerler tarafından işlenen işlere bakar. 

Bu itibarla ceza için bir tefrik yaparak işi 
uyuşmazlık mahkemesine vermeğe hiçbir sebep 
yoktur. 

Evvelce de arzettiğim gibi Komisyonumuz bu 
işin yalrnız hukuk işlerine münhasır kalmasını 
ve genel ceza ile idari veya askerî ceza arasın-, 
da çıkacak ihtilâfların gerek vazife, gerek hü
küm uyuşmazlığına taallûk etmek üzere uyuş
mazlık mahkemesinin bu hususta yetkili olma
masının doğru bulduğumuz için komisyon adına 
maddenin aynen kabulünü dilerim. 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Arkadaşlar, muh
terem sözcü buyurdular ki askerî ceza ile adlî ce
za hükümleri, cezaları, usulü birbirinin aynıdır, 
hiç ayrılık yoktur. Kendileri bendenizden çok da
ha iyi bilirler ki bu tamamen ayrı bir şeydir. 
Askerî ceza, hattâ onun sebepleri de başka başka
dır. Kendileri bunu pekala bilirler. Bendeniz 
daha bir çok sebepler gösterdim sürüncemede ka
lan işler vardır. Askerî ceza ile Danıştay arasın
daki ihtilafları neresi hallediyor? Ceza, heyeti 
Unıumiyesi hallediyor nıu? Muallâkta kalan işler
den uzun uzadıya bahsettim. Adliye Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı arasındaki ihtilafları hallede
cek merci yoktur. Her iki - üç gerek askerî, ge
rek Danıştay, gerek askerî Yargıtay arasındaki 
ihtilâflar üçü tarafından tetkik edilen ihtilâf mer
cii olabilir. Şimdiki halde kalırsa şimdiye kadar 
olduğu gibi halledilmemiş ve edilmeyen işler 
toplanır kalır, bu ihtilâfların gerek cezai ge
rek hukukî yetkili uyuşmazlık mahkemesine ve
rilmesinde hiç bir mahzur yoktur. Bilâkis fayda 
vardır. Binaenaleyh, teklifimizin kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞKAN •— Bir önerge var, okunacaktır. 

9 . VII . 1945 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle de arzettiğimiz veçhile bağlı kâğıtta ya
zılı sebeplerden dolayı Uyuşmazlık mahkemesi 
kanun tasarısındaki birinci maddenin aşağıda ya
zılı şekilde tadil edilmesini teklif ederiz. 

Birinci madde — Adlî, idari, askerî kaza makam 
ve mercileri arasında hukuk ve ceza işlerinden do
ğan vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin ola
rak çözmeğe yetkili olmak üzere bir Uyuşmazlık 
mahkemesi kurulmuştur. 
Balıkesir Milletvekili Tokad Milletvekili 

S. Uzay A. Galip Pekel 
Bursa Siird 

Âşir Atlı Behçet Türkay 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-

yenler ... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Uyuşmazlık mahkemesinin bir 

başkan ve altı üyesi vardır. 
Yargıtay ve Danıştay birinci başkanları birer 

yıl sıra ile mahkemeye başkanlık eder. Üç üye 
Yargıtay hukuk daireleri başkan ve üyeleri ve 
diğer üye Danıştay dâva daireleri başkan ve 
üyeleri arasından seçilir. 

Uyuşmazlık askerî işleri ilgilendiriyorsa bu 
mahkeme, Yargıtay ve Danıştaym en az kıdemli 
birer üyesi yerine Askerî Yargıtaydan seçilecek 
iki adlî üye alınmak suretiyle kurulur. 

BAŞKAN — Türk - İngiliz Ticaret Anlaş
masının uzatılmasına dair kanun tasarısına oy 
vermeyen varsa lütfen oylarını versinler. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 
İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

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

MADDE 3.^—Mahkemenin üye olarak Yar-
gıtaydan alınacak başkan ve üyelerini Yargı
tay Hukuk Genel Kurulu, Danıştaydan alına
cak başkan ve üyelerini Danıştay dâva dairele
ri genel kurulu ve Askerî Yargıtaydan alına
cak üyeleri Askerî Yargıtay genel kurulu seçer. 

Bu kurullar, üye eksikliğini tamamlamak 
için ayrıca ikişer yedek üye de seçerler. 

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

MADDE 4. — Başkanın bulunamadığı top
lantılarda başkanlık görevini, sıra kendisine 
gelecek olan diğer başkan görür. Onun da öz
rü olursa mahkemeye, üyelerin en yüksek de
recelisi ve aynı derecede birden fazla üye varsa 
kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde yaşlısı baş
kanlık eder. 

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

MADDE 5. — Uyuşmazlık Mahkemesinin 
üyeleri üç yıllık bir dönem için seçilirler. Dö
nem içinde asıl görevden çekinme, emekliye ay
rılma ve ölüm gibi sebeplerle üye sayısı azalır
sa yerlerine yenileri seçilir. Bunlar seçildikleri 
dönem süresini tamamlarlar. 

Yukarıda yazılı sebeplerle başkanın ayrılması 
halinde yerine yenisi gelinceye kadar başkanlık 
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görevini sıra kendisine gelecek olan diğer baş- ' 
kan görür. Dönem 6 Eylülde başlar. Görevleri j 
son bulan üyeler yeniden seçilebilirler. 

SÖZCÜ C. TÜZEL (Kayseri) — Bir tabı 
hatası vardır. Üçüncü satırda «çekinme» yazıl
mıştır, «çekilme» olacaktır. 

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

MADDE 6. — Mahkeme iki ayda bir Adalet 
Bakanlığında toplanır. Adalet Bakanı göreceği 
lüzum üzerine bu mahkemeyi daha erken de top
lantıya çağırabilir. Bu gibi hallerde toplanma 
günü ve toplanma konusu enaz üç gün evvel 
başkan tarafından üyelere ve savcıya bildirilir. 

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

MADDE 7. —• Mahkemenin toplantılarında 
ve görüşmelerde ilgisine göre Danıştay veya as
kerlik Yargıtay dairesi savcısı hazır bulunur. 
Savcılar, inceleme konusu olan iş hakkındaki 
görüşlerini ve düşüncelerini anlatırlar, oy ver
mezler. 

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

Bölüm : 2 
Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmanın yolları 

ve inceleme kurulları 
MADDE 8. — İdare veya askerlik yargı yer

leri tarafından çözülmesi gerekli bir dâvaya bak
mağı genel mahkemeler kendilerini vazifeli gör
dükleri takdirde Bakanların veya valilerin hakir 
görecekleri istekleri üzerine Danıştay Savcısı, va
zife konusunun Uyuşmazlık Mahkemesinde ince
lenmesini istiyebilir. 

Savcının bu istekte bulunabilmesi için idare
nin genel mahkemede ve en geç mahkemenin ilk 
oturumda vazife itirazında bulunmuş ve mah
kemenin vazifeli olduğuna karar vermiş olması 
şarttır. 

idare tarafından ileri sürülen vazife itirazı
nın mahkemece kabul edilerek vazifesizlik kararı 
verilmesi halinde vazife konusunun Uyuşmazlık 
mahkemesinde incelenebilmesi, Yargıtayca bu ka
rarın bozulmuş ve mahkemenin bozmağa uyarak 
vazifeli olduğuna karar vermiş bulunmasına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yukariki madde uyarınca va
zife konusunun Uyuşmazlık mahkemesince ince
lenmesini istiyen bakan ve valiler kararın veril
diği tarihten başlamak üzere on beş gün içinde 
dâva dilekçinin ve cevap lâyihalarının birer ör
neği ile mahkemenin vazife hakkındaki kararının 
bir örneğini, dâvanın idare veya askerlik yargı I 

' yerleri tarafından çözülmesini gerekli kılan se-
i bep ve delilleri de göstermek suretiyle Danıştay 
I savcısına gönderirler. Danıştay savcısı dâvayı 

gören mahkemeye bir muhtıra gönderir ve ileri 
sürülen sebepleri muhtırasında yazar. 

Mahkemece bu muhtıranın bir örneği beş gün 
içinde davacıya gönderilir. Bu muhtıra hakkın
da bir diyeceği varsa davacı bunu yedi gün için
de mahkemeye yazı ile bildirmekle ödevlidir. 

Mahkeme, verilen cevabı üç gün içinde Da
nıştay savcısına gönderir ve cevap süresi geçmiş 
olduğu halde eevap verilmemişse sürenin bitmiş 
ve cevap verilmemiş olduğunu hemen bildirir. 

Mahkemenin cevabını alan Danıştay savcısı 
işi inceledikten sonra o dâvayı çözmeğe genel 
mahkemenin vazifeli olmadığına kanaat getirirse 
yedi gün içinde vazife konusunun Uyuşmazlık 
Mahkemesinde incelenmesini istiyerek işi bu mah
kemeye verir ve bu işin Uyuşmazlık Mahkemesi
ne verilmiş olduğunu telgrafla dâvayı gören 
mahkemeye bildirir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İşin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verildiği kendisine bildirilen mahkeme, vazife 
hakkında Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar 
verilinceye kadar dâvanın görülmesini geri bıra
kır. Şu kadar ki, işin Uyuşmazlık Mahkemesine 
verildiğini bildiren telgrafın almdığı tarihten 
başlamak üzere üç ay içinde bu mahkemenin ka

rarı gelmezse yargıç dâvayı görmeğe devam eder. 
Ancak esas hakkında son kararmı vermeden 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı gelirse bu ka
rara uymakla ödevlidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Savcılar mahkemelerden her 
türlü kâğıtların onanmış örneklerini istiyebilir-
ler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 12. — Bir iş hakkında Danıştay 
savcısı tarafından vazife uyuşmazlığı ileri sü
rülerek Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmuş 
olması, dâvaya elkoyan mahkeme tarafından 
verilmiş olan ihtiyati tedbir kararını ortadan kal-
dırmıyacağı gibi Uyuşmazlık Mahkemesince ge
nel mahkemenin vazifeli olmadığına karar veril
diği takdirde de bu karar davacıya bildirildiği 
tarihten başlamak üzere vazifeli mahkeme tara
fından kaldırılmadıkça 60 gün devam eder. Dava
cı 60 gün içinde vazifeli mahkemeye başvurmaz
sa ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan 
kalkar. Mahkeme verdiği ihtiyati tedbir kararmı 

I Uyuşmazlık Mahkemesinin kararım beklemeden 

- W 
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istek üzerine her zaman geri alabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Genel mahkeme veya idare 
veya askerlik yargı yerleri, ayni konuya ve ayni 
taraflara ait olan ve aynı sebebe dayanan bir dâ
va hakkında ayrı ayrı vazifesizlik kararı verdik
leri takdirde taraflardan her biri vazife uyuşmaz
lığını ileri sürerek dâvaya bakmağa vazifeli ye
rin belli edilmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden 
isteyebilirler 

3533 sayılı kanunun yetkili kıldığı işlerde 
hakemler tarafmdan verilen vazifesizlik karar
ları hakkmda da bu hüküm uygulanır 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 14. — Vazifesizlik kararları üzerine 
uyuşmazlığın giderilmesi ve dâvaya bakmağa 
vazifeli yerin belli edilmesi isteği, vazifesizlik 
hakkındaki kararlardan sonraki kesinleştikten 
Uyuşmazlık Mahkemesine veya vazifesizlik ka
rarı veren Mahkemelerden herhangi birine di
lekçe verilmek suretiyle yapılır. Dilekçeye vazi
fesizlik kararlarının onanmış ikişer örneği ile 
bu kararların kesinleşmiş olduğu hakkındaki bel
geler bağlanır. Verilen dilekçe ile diğer kâğıt
ların örnekleri dilekçeyi alan mahkemece diğer 
tarafa beş gün içinde bildirilir. Diğer taraf yedi 
gün içinde cevap verebilir. Dilekçe doğrudan 
doğruya Uyuşmazlık Mahkemesine verilmiş de
ğilse dilekçeyi alan mahkeme, dilekçenin veril
diği ffünü belirtecek kayıt işlemini ve tebliğ işi
ni yaptırdıktan ve cevap süresi geçtikten sonra 
kâğıtları hemen Uyuşmazlık Mahkemesine gön
derir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 3 
Uyuşmazlık Mahkemesi kararları 

MADDE 15. — Uyuşmazlık mahkemesi bütün 
üyeleri bir arada olmadıkça karar veremez. Bu 
mahkemede incelemeler kâğıt üzerinde yapılır 
ve kararlar saltçoklukla verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Uyuşmazlık mahkemesi, va
zife uyuşmazlıkları hakkındaki istekleri evvelâ 
şekil ve süre bkaımından inceler, süresi içinde 
yapılmamış olan istekleri reddeder. 

Şekil eksikliği görürse işi uyuşmazlığı çıka
ran savcıya veya mahkemeye başvuran tarafa 
bildirir. 

Savcı veya taraf iş kendisine bildirildiği ta

rihten başlamak üzere otuz gün içinde yeniden 
ve usulüne uygun olarak Uyuşmazlık Mahkemesi
ne başvurabilir. 

BAŞKAN — Değitirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edeiler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. —• Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuş
mazlığı çıkaran savcının isteğini kanuna uygun 
bularak dâvaya bakan mahkemenin vazifesirli
ğine karar verirse bu karar o mahkemeye hemen 
bildirilir. Bu karan alan mahkeme vazifesklik 
kararı vermekle ödevlidir. îstek reddedilirse bu 
karar dahi dâvaya el koyan mahkemeye hemen 
bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maldeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmitir. 

MADDE 18. — 13 ncü madde uyarınca va
zife uyuşmazlığının' giderilmesi için yapılacak 
istekler üzerine Uyuşmazlık Mahkemesi, incele
me konusu olan kararlardan kanuna uygun gör
mediğini bozar ve kararında vazifeli yeri belli 
eder. îlgili mahkeme ve yargı yerleri kendile
rine bildirilecek bu karara uymakla ödevlidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Hüküm uyuşmazlığı 
MADDE 19. — 1 nci maddede yazılı mah

keme ve yargı yerlerinden veya 3533 sayılı ka
nunun vazifeli kıldığı mahkemelerden aynı ko
nu üzerinde çıkan \ e birbirine uymryan ve ke
sinleşmiş bulunan veya aslında kesin olan karar
lar olur ve bu yüzden hakkın yerine getirilmesi 
imkânsız bulunursa ortada hüküm uyuşmazlığı 
var sayılır ve bu gibi hallerde 13 ncü madde ile 
ondan sanra gelen maddelerin hükümlerine uyu
larak hüküm uyuşmazlığının giderilmesi Uyuş
mazlık Mahkemesinden istenebilir. 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ O. TÜZEL (Kay
seri) — Üçüncü satırda 3553 sayılı kanunun va
zifeli kıldığı mahkemelerden denmitir, hakemler
den olacak. Bu suretle tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — (Mahkemelerden) kelimesi (ha
kemlerden) şeklinde tashih edilmiş olarak mad'l'1-
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmitir. 

MADDE 20. — Hüküm uyuşmazlıkları hak
kındaki incelemelerde Danıştay muhakeme usu
lü uygulanır ve taraflar isterlerse dinlenir. Bu 
sribi işlerde Uyuşturma Mahkemesi anlaşmazlı
ğın esası hakkında karar verir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Uyuşmazlık Mahkemesinin 
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kararları kesin olup Resmî Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

> Türlü hükümler 
MADDE 22. — Uyuşmazlık Mahkemesinde 

görülerek işlerin raportörlüğü, ikisi Yargıtay ve 
ikisi Danıştay birinci başkanları tarafından 
Yargıtay raportör ve Danıştay muavinleri ara
sından seçilecek olan' raportörler tarafmadn ya
pılır. Başkan gelen işi, seçeceği raportörlerden 
birine verir. Raportörler, hazırlıyacaklan ra
pora netice ve karar hakkında bir düşünce kata-
mazlar. 

Başkan gerekli görürse dâva dosyasını üye
lerden birine de verebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Uyuşmazlık Mahkemesinin ya
zı işleri, Adalet ve Millî Savunma Bakanlıkları, 
Yargıtay ve Danıştay kadrosu içinden seçilecek 
4 kâtip tarafından idare olunur Adalet Bakan
lığı kâtiplerinden birini başkâtiplik işiyle vazi
felendirir 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. •— Vazife uyuşmazlığı ortaya 
çıktıktan ve uyuşmazlık mahkemesine başvurul
duktan sonra süreler işlemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanun gereğince yapıla
cak tebliğ işlerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Vazife uyuşmazlıkları hak
kında verilen dilekçeler lâyihalar ve verilecek 
belgelerden ve kararlardan hiç bir harç ve re
sim alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Başka başka mahkeme 
ve yargı yerleri veya hakemler tarafından veril
miş vazifesizlik kararları yüzünden yersiz kal
mış olan dâvaları, geçen süre ne olursa olsun bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak 
üzere bir y,ıl içinde başvurduğu takdirde Uyuş-
maazalık Mahkemesi inceleyerek karara bağlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.). Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevkii ve 
teadülü "hakkındaki 3656 sayılı kanuna "bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/455) fi] 

BAŞKAN — Tkinci görüşlüm esidir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Bağlı cetvelde ad, derece ve 
sayıları gösterilen kadrolar Devlet memurları 
ayhklaraımn tevhit ve teadülüne dair olan 365G 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kamın 31 . V . 1945 tarihin
den yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. .— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum : ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesi
ne dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Ada
let Komisyonları raporları (1/432) [2] 

BAŞKAN — tkinci görüşülmesidir. 

Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1211 sayılı Seferberlik Ka-

[1,2] Birinci müzakereleri 81 nci Birleşim tu-
tanağndadtr. 
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nununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 3. — 
1. Seferberlik icaba göre ya genel veya kıs

mî olur. 
2. Olağanüstü hallerde seferberlik ilân edil

meksizin harp ilân edildiği veya nmhasemat fiilen 
başladığı takdirde kanunlarda yazılı sefere ve se
ferberliğe ait hükümlerle yine kanunlarda harp 
hali, harp zamanı ve harp esnası gibi hallerde 
uygulanacağı yazılı hükümlerden hangilerinin, ne
relerde veya ne zaman uygulanacağı ve bunlar
dan ne suretle vazgeçileceği Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir ve ilân olunur. Bu karar Bü
yük Millet Meclisine arzolunur. 

3. Şu kadar ki, harp halinin suçun aslî un
surunu teşkil ettiği hallerde fiili muhasema-
tın başlaması ile bu hükümler salt olarak yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
vürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

±2. — Ecrimisülerin affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/374) [1] 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz is
teyen var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini oyunuza sunuyornm. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet malı gayrimenkullerin bağıtlı ve bağıtsız 
işgalinden doğan alacakların affı hakkında 

kanun 
MADDE 1. — Devlet malı gayrimenkullerin 

1 . VI . 1945 tarihine kadar kira. bağıtlarınla 
yazılı süre dışında işgaline devam edilmesinden 
doğan alacaklar afanmıyacağı gibi bağıtsız ola
rak işgalinden ötürü de ecrimisil aranmaz. 

844 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince 
Emlâk ve Eytam Bankasına devrelilen gayri-
menkullerle 1771 sayılı kanuna bağlı gayrimen
kullerin geçen fıkrada yazılı tirihe kadar ve ay
ni şekilde işgallerinden doğan alacaklar ve ecri-

[1] 163 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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[ misiller hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Gerçekleşmiş bu gibi alacaklar idarî ve adlî 
kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin edilir.. 
Tahsil edilenler geri verilmez. 

BAŞKAN — Şöz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinsi maddede sözü geçen 
gavriimenkuller üzerinde 1 . VI . 1945 tarihine 
kadar işgal edenler tarafından yapılan imar ye
nileme veya onarma için Hazineden bir şey iste
nemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kira bağıtmdan doğmuş olup ta 
1 . VI . 1945 tarihine kadar zamanaşımına uğ
ramış olan Devlet alacaklarının kaydı silinir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.v— 3780 sayılı kanun hükümleri-
I nîn vûrürlükte bulunduğu süre içinde Devlete ait 

yaylalarda otlatılan hayvanlar için bir şey alın
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
I7abul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddevi oyunuza sunuvorum. 
Kabul elenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKANT—Maddeyi oyunuza sunuvorum. 
Kabul elenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

13. —- Hâkimler Kanunu İle hu kanunun bir 
kısım maddelerini değiştiren 3501, 3693 ve 3885 
sayılı kanunların bazı 'maddelerinin değiştirilme
sine ve Hâkimler kanununun 3501 sayılı kanun^ 
la deaişen 74 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Bütçe ve Adalet Komis-

\ yonları raporları (1/165, 378) [1] 

ADALET Ko. Adına S, YARGI (Kpcaeli) — 
•Adalet Komisyonu bunun da ivedilikle görüşül-
: meşinin kabulünü teklif ediyor. . . 

I BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görüşül
mesi Komisyon namına teklif edilmektedir. Ka-

: mil edenler ... Etmiyenler ... Tasarmm ivedilik-
' le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Maddele-

[1] 166 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
l: dır. 

-~$aw 
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rîn görüşülmesine1 geçilmesinü oyunum sunu^o*-
inim. Kabul edenler ... E traıiy enierr... Kabul» edil
miştik. 

Hakimler Kanumu ile* bus kananun-. bir kreım 
madö^rdHİ d e ğ i ş t e » 3601},. 3698i VF> 388fr sayıiır 
kanunların bazı maddelerinin dBgaçtfiiriimeHjine 

dair kamat 

MAJDBSE1.. — 2556 sayılr Hâkimler Kamnnp 
nun İJ7. ve; 18* nci maddelerinde yazdı olup 3€98'-
saydı kanunuaı 1< nei> maddesiyle değiştirilmiş' 
olan 2 sayılı cetveller yerine bu kanuna bağdı? 
1 ve 2' sayılır cetvelle» konmuştur. 

AMİETC BAKANI A, W. TÜKEÜ (Konya) 
— Cetvelde bir tekerrür var, basfo h a t a : olacak
tır zannederim, bunun düzeltilmesini rica ediyo
rum. 

Yedinci derece hizasında « mahkeme üyeliği 
yargıçlık mahkeme üyeliği » denilmiştir:. Son
daki « mahkeme- üyeliği » ibaresi kalkacaktır. 

BAŞKAN — Cetvelde bu düzeltme- yapılmak 
suretiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hâkimler Kanununun 2, 17, 
18ı 33, 35, 74, 92, 94, 95, 121, 122 ve 123 neü 
maddeleri değiştirilerek yerlerine, aşağsdaisd nu
maralan karşısıada- yazılı maddeler konmuştun: . 

Madde 2. — Adaylar, yargrçlik ve savcılık 
smıf yo derecelerine dâhil' değildirler.. Bîımi&ra, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun 11 nci dere-

' ceye tahsis- ettiği aylık verilir. 
BAŞKAN —• Söz istiyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Yargıçlık meslekinin sınıfları,. 
dereceleri ve aylıkları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — SÖz istiyen var mıf Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etttniyen-
ler ... KaBuİ edilmiştir: 

Madde 18. —' Savcılık, meslekin-İHı sıaasdüarı, 
dereceleri ve aylıkları b » kanuna, bağk (2.) sayp-
lı cetvelde gösterilmiştir, 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka hal
lerde yargıçlık ve savcıM: mes lek in i olanlar 
hakkında dahi 3656: sayıfr kanımla diğer malî 
kanunlardaki hükümler uygulamr. 

B'AŞK^AN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 3D* ncut maıabiemrE Mtenü;,, yaır-
dj,»ı«jiıte,, yarg&çkk ve savcdals suffliflfadîîMdan 
Adalet Bakanlığı merkez, hizmetlerim almanlar 
hakkında üs£Le*i tara&nda» r̂e yaıCgıAacy rapor
törlüklerine alınanlar hakkında birinci başlss». j 

ile çalıştıklar dadire başkanı, taralından- uygu
lanır. 

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

Madde 35. — Yargıtay daireleri yaptıkları 
temyizr ttetkikata esnasında tek veya toplu ola-

I rak hüküm' veren* yargıçlardan herbirinin ilmî 
; liyakatlerini? teshir ederek bir not verirler. Not-
j 1ar- çok. iyi^. im-, orta ve zayıf olmak üzere dörde 
i ayniır:. Not verilirken hükmün esasında sağ

lanan: isabet ve' iltii&am! olunan kanaat ve içtiha-
f dm gerekli sebepleriyle tahlil- ve izahında gös

terilen. kud.ret ve basan gözönünde tutulmakla 
I beraber dâvajaın kanuni sebepler dışında uza

tılıp uzatılmadığı ve- mahkemenin sevk ve ida-
j resinde- ilmî' ve hukuki ha/talar bulunup bulun-
j madığıı da incelenir ve- bin cihetler de ayrıca 

derece tafedamne esas- tutulur.. 
I Hükmün onanmış veya bozulmuş olması 

mutlaka! lehe ve aleyhe not vermek için sebep 
olanım Eeh ve aleyhte kanaat istihsaline mü-

I sait olmayan kâğıtlar için not verilmez. Ancak 
j -bu zaruretle not verilmediğinin gösterilmesi ye

ter sayılir. 
î Yargıtay daireleri vermiş oldüklarr notları 

veya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeple 
not verilmediğine dair hazırladığı kâğıtları Ada-

I let Biftkanık^na gönderilmek üzere Yargıtay Bi
rinci Başkanına verirler. 

! Yargıtay Genel Heyetlerinden verileu ka-
| rarlar hakkında birinci fıkrada beyan olunan su-
j retlfe- işlem yapiıLıaaasi Yargıtay Bar inci Başka-
j nma aittior. 
' Yargıtay daireleri inceledikleri dosyalarda 
! vazife görmüş olan Cumhuriyet savcılarının du-
i ruşma esnasındaki mütalâalarını ve lâyihaları 
; münderecatmı mukayese ve tetkik ile ilmî liya-
i katlarını; tesıbit ederek yargıçlar için verilecek 
j noüaıra ait, hükümler dairesinde birer not ve-
î rirlar. 
i Cumhuriyet Başsavcısı da. dairesine gelen kâ-
! ğıtlan aynı esaslara göre tetkik etmek ve yargı-
l tay incelemeleri sonuçlarını da gözönünde bu-
! lundiırnıak suretiyle savcılar hakkında ayrıca 

not verir. Yargıtay daireleriyle Cumhuriyet baş-
; savcısının notları arasında görülecek ayrılıklar 

ayurmaı. Eöueclisuafle ve- itiraz vukuunda ayırma 
meclisi! ge»el heyetintee halledilir; 

But notlar Adalet BalfcaiîAığıaıea her altı ayda 
bin liste- halinde sıiîalatîâ'irak ilgili yargıcın sicil 
dosyasına fe<M»alur. 

©us. madkâöı Mkümkrine gjöre toplanan notlar 
iş; sayKina.' göre- kısımlara ayrılır. Bu notların kı
smalılarda. iaMgi misîpetler içicide yükselmelerde 
eaa» tıatuulaöagB ayırma. meclisi genel .heyeti ta-
rafiindıaaı hsv toplajiBş yılı başında gelecek yıl 
için geçerli olmak üzece tesbit ve ilân- olunur. 
Bfa nia^«tlerİB!L aşağı haddine: erişmemiş olanlar 

\, yükselemez. 

9*~ 
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&AŞKAîff — üafldeyi og f̂muaa >smray<Haraı. 

Kabul edenler... Etraa$«nier... <Kidbıu «âıhnaştk. 
Madde 774. — Yargıçlık ve jaavcdık .jmeslekje-

rinden veya bu meslekten sayılan £Öre^erdeJi3aa-
kanlik hizmetlerine, ceza ve .tevklîevleri .müdür
lüklerine, genel müfettişlik adli mügavlidîgi üe 
yardımcılığına Tunceli vali ve *komutarffc(gı jne-
hâkim şubesi müdür ve yardımcÜığına Alman
ların bu memuriyetlerde getirdikleri süreler 
yargıçlıkta geçmiş sayılır. 

Yayın, kağıt ve levazım "örüdÜT ve memur-
lariyle katip sınıfından tilarilar birinci fikralruTı-
münden faydalanamazlar. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
teftiş heyeti başkanı ve 'üsuncti derecede maaş 
alan genel müdürlerden maadası derece ve smrî 
yükselmelerinden ikinci *babm İkinci ve üğüneü 
bölümlerinde yazılı 'hükümlere göre anırma mec
lisi tetkikma tâbi tutulurlar. Ş̂u kadar ki, -ayır
ma meclisinin tetkikma tabi tJlaiftarm İkinoi sı
nıfa ayrilabilme'leri için İta® yıl s'üre-île' biKîil 
yargıçlık veya savcılık etmiş olmaları 'gerecidir. 

Ayırma meclisinin .tetkikma £âm'^alrajyan-
ların Hâkimler .Kanununun bir .ve riki sayılı 
cetvellerinde yazılı görevlerden'..tizine tâyinleri 
halinde bakanlık hizmetlerinde iktisap, eyledik
leri haklar -nazara alınır. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Aa^daate*, hâkim
ler.Kanununun 74rnoü .maddesi tügüaaütdeiarolftpak 
yeni bir .tadil şekli ile Iraaurıunuza fgelzniş -b;alu~ 
nuyor. 

Bu madde esas meslekleri yargıç veya^a**» 
olanların -Adalet bakanağında op&srksz rvşaaiSeterine 
alındıkları takdirde burada ^ftsİBfl«eJd«i;hizın«t-
lerin daha yarg^lıkta sgegmiş iSayriaoağı rhafclnnda 
bir hükmü tazammun etmektedir. rBiundan ,mü#-
tesna. olarak yalnız neşriyat, evrak ve levazım 
müdürlüklerinde ve Mtiplikterde .gşgirüen- -hiz
metler, yargıçlıkta ^gejsiriîmiş^^ılmıyör. Bunun 
dışındaki bütün vva-zif elerde oneîjkezde «geçirildn 
hikmetler yargıglikta gegmiş «oyîİLyor. Âdatet 
Bakanlığındaki merkez ̂ hizmetleri arasında *o Msevi 
vazifeler vardır îki, bu ^vazüelerde fgaiîşanlar Jhu-
kuk bilgilerine hiç bir #eyrkatmış. olmazlar. Mz-
cümle kalemi mahsus müdürleri» «zatişkui .müdür
leri, -şube ve muavinlikleri. .Btı >vaaifekr bir hu
kuk mezununun yargıçlık yapmış »olsa ~dahi .mes
lekî bilgilerini arttırmak .hususunda .-kendilerine 
hiçbir yardımda,bulunmaz. 

Şimdi acftk bir iki gün .hâkimlik yapmış -olan 
bir hukuk mensubu doğsata. d$ğ*uya rhusu» 
kalem müdürlüğüne, zatişleri müdürlüğüne s*eya 
bu ^müdürlüklerin «u^^irf&l#rJne-rgpetİPİlir ve 
bu vazifelerde de ,uzun yriiar hizmet gotikte» «an-
ra buralarda seğirdiği müddet .hâkimlikte «ayıla
rak kendisi ftekrar .hâkimUğe ,iaâe -edilİKse anesle-
kine hiçbir ;şey i katmaım-ş, ̂ hiçbir, -$ey w3ğsefnmeıaaiş 
olduğu halde, eansalini^rîde, bırakmak- suretiyle 
hâkimliğe atlıyarak :en yüksek -dex«<ieye sıkmak 
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imkânlftiaûi <hulaeafela«dır. 3&hay<et )bttbimWıi 
cemiyet ve adalet îbikgiöi we 'hökniîieiîja (tamamen 
hukuk bilgileriyle müoehhez kılmak darausiö'le an
cak hâkimlikte ;g$gen hiametleıaaaasari; itibara 
alarak .bunu .kıdemlerine esas tutmak ve bunun 
harisinde .bilhassa zatileri ve hususi kalemde 
gördükleri vazifelerin .hâkimlik kıdeminden sa-
yılmaması Bzjangelir. Kainiz Adalet .Bakanlığında 
Ceza İşleri Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdür
lüğü «gibi bazı vazifeler vardır ki', bu dairelerde 
çalışan hukuklular doğrudan doğruya hukukî ve 
,cezai ̂ meselelerle yakından temas .halindedirler 
ve yaptıkları tetkik ve tetebbuları kendilerinin 
hukuİû-bilgilerinin* artmasına yardım edebilir. 
-Fakat ,bunun • dışındaki vazifeler tamamen idari
dir. -Böyle yalnız, levazım neşriyat ve evrak mü-
dürlükieııini istisna edy? te bunun .dışında hu-
susLkalem ve patisleri müdürlükleri (gibi yerlerde 
çalışanların hurada geçirdikleri müddetleri 
hâkimlikte .gegiriimiş addi -dqğ*u olmaz. Bu 
itibarla maddenin tadilini teklif ,edjyorum. 

Bendeniz Adalet BakanUğı merkez hizmetle
rinden yalnız, JHukuk ve Ceza işleri şmüdürlükle-
rindeki hizmetlerindeki hâkimlikten gelmiş ol
mak partiyle çalışanların .getirdikleri jnüddetle-
rin •hâkimlikte ı^egmiş sayılması ve <fakat bunun 
haricindernasıhki tasarıda neşriyat ve,munzam 
hizmetlerinde geçen hizmetleri hâkimlikte geçmiş 
sayılmıyorsa aynı şekilde hususi .kalem müdürlü
ğünde, zatişleri müdürlüğünde geçen hizmetleri
nin de hâkimlik, kıdemine ilâve edilmemesi lâzım-
gelir. Tasavvur buyuruuz ki, bir günlü hâkimlik 
yaptıktan sonra hû idarî vazifelere tâyin edilmiş 
ve bu idari .vazifelerde dereceleri katederek hâ 
kimliğin en.yüksek derecesine gıkmı$ . olacakı .r. 
Anoak beş sene savcılık ve hâkimlik yaptikUn 
sonra Yargıtay hâkimliğine ,ge§ebilmck bilgili hâ
kimler yetiştirmek ve abunu tahakkuk ettirmek 
hususundaki dileklerimize uygun değildir. *Bu 
maksatla 'bir tadil takriri veriyorum kabulünü 
rica edenm. 

S. YA'RGl (Kocaeli) — Efendim, bu madde
nin 4a*lil seböbi, AJmuaiî müfettişlik adli-müşa-
virliklerlyle 'muavinliklerine ve Tunceli müha-
kemat 'mft&Sfrlüğüne tâyin ^edilen Adliye -mensup-
ka»mm %«-hiametlerarin -de 'hâkimlikten -sayrhni-
sıri&an ibarettir, fiükümet taraimdan %u mak-' 
satla bir Öe|?şMik teklif edilmiştir. IHğer hu-
susat, >elyevm yürüfrKitete *bû%man -hükmü hiç Öe-
ği^tiîiliöemiştir. filhakika -Oatfer Tüzel arkada
şımızın %u 4eğişir^fli -vesilesinle maddede 'başka 
bir değişiklik ^yapılmasını teklif etmeğe ,-hakkı 
•va-rdır. JSökat -bugüne fkadar yürürlükte fbulu
nan »bu rhükümler ve .evj-selee yapılan bifkaç» deği
şiklikte iAcdekt -Kamişyemmda *görü$ülmü§, »mü-, 
nalaaşafii yapılm^i <ve neticede mevcut hükmün 
isabetine kail -olarak yüksek «Heyetinize de ,arzo-
lunarak -kanuniyet iktisap etm^tir. ,Arzettjğim 
gibi-değişiklik teklif edilmesi de mümkün olaca
ğına nazaran bu cihetten şimdi yüksek .huaurrç-

—9»- . 
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nüzda bugünkü hükmün neden dolayı cari olması ı 
lâzımgeleceğini kısaca arzedebiliriz. 

Adalet Bakanlığının Umum Müdürleri ve Tef
tiş heyeti reislerinin ötedenberi orada geçirecek
leri hizmetin hâkimlik hizmeti sayılması bir esas 
olarak kabul edilmitir. Bilâhare yapılan tadilâ
ta nelerin istisna edileceği gösterilmiş, bununla 
- kendilerinin misal olarak gösterdikleri gibi -
zatişleri müdürleri ve hususi kalem müdürleri
nin o mevkilerde geçirdikleri hizmetlerin de hâ
kimlik sayılması hükmü ilâve edilmişir. Diğer I 
Bakanlıklar teşkilâtlarında da, Yüksek Heyetinizin 
malûmudur ki, henhangi bir. yerde tâyin edilecek 
bütün memurların, sicillerini, ehliyetlerini, ken
dileri hakkında gerek umumî hükümlere ve Ba
kanlık teşkilâtının koyduğu' özel hükümlere ve 
inzibati mahiyetlere göre vaziyeti takdir edip 
işlerin iyi gitmesi ve kanunların iyice uygulan
ması için meslekten yetişmiş ve meslekin en ince 
en hurda teferruatına kadar muamelâtını bilmiş 
zevattan bulunmasında isabet olduğu ileri sürül
mekte ve Büyük Mecliste bunları her vakit ka
bul etmektedir. İşte bilmem içişleri Bakanlığın
da valiliklerden gelen Umum müdürler zatişleri-
müdürlüğüne getirilmektedir. Sıhhat Bakanlığı 
ele almırsa baştan başa doktorlardan bu kabil ze
vatın bulunması hep bu düşünceden ileri gelmiş
tir. 

Hususi kalem müdürlerine gelince; hususi ka-
lem müdürü, ne eski zamanın müdürdarıdır, ne 
de mektupçusudur. Hususî kalem müdürleri, 
çalıştığı Bakanlığın esas vazifelerini müdrik ve 
o meslekten yetişmiş adamlardır ki, o Bakanın 
icraatında ve kendisine tevdi olunan işlerde ba
sarı göstermesi bakımından mühim bir rolü var
dır. 

Bu cihetle bu mülâhazalara binaen ileri sü- I 
rülmüş ve hâkimlikten gelen gerek zatişleri mü- I 
dürlerinin, gerek hususi kalem müdürlerinin bu 
vazifelerde geçen hizmetlerinin hâkimlikte geç
miş gibi sayılması esası kabul edil,nyştir. 

Arkadaşımız buyurdular ki, bunlar yüksek hâ
kimliğe geçerken, bu idari vazifelerde bulunma
ları, kendilerinin ilmî bilgilerine başkaca bir fark 
ye bir ziyadelik vermiş olmaz. Yüksek hâkimlik 

• vaziyetinde kendilerinin kabul ettikleri hukuk 
ve ceza işleri müdürlüklerinde, biraz evvel tadil 
vesilesiyle okunan maddede yazılmış olduğu gibi, 
beş yıl bilfiil yargıçlık etmiyenlerin zaten yargr-
tay üyeliklerine geçmelerine imkân yoktur. 

Binaenaleyh bu cihet de kanunen müem
mendir-. Arzettiğim gibi değişikliğin sebebi 
yalınız umumî Müfettişlik adli müşavirli-
ğİyle Tunceli Muhakemat Müdürlüğünde bu
lunanların o mevkilerde geçirdikleri müdde
tin hâkimlikte gezmiş sayılmasından ibarettir. 
Başka bir değişiklik yoktur. Bugünkü vaziyetin 
değiştirilmesine kamisyonda müzakere sırasında, i 
İştirak edilmemiştir. Mevcut hükmün muhafaza- | 
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sının muvafık olacağı düşünülmüştür. Takdir 
tabii Yüksek Heyetinizindir. 

ADALET BAKANI A. R. TÜREL (Kon
ya) — Sayın sözcü arkadaşımın mütalâalarına 
ilâveten bu işin ehemmiyeti hakkında bir iki 
cümle eklemek isterim. 

Yargıçlık; bunların statüsünü tâyin eden ka
nuna göre, öyle bir meslektir ki burada kıdem 
kazanmak ve muayyen bir maaş derecesine vara
bilmek, ancak o sahada çalışmakla mümkün olur. 
Bir müddet yargıçlık ettikten sonra, Devletin 
başka bir hizmetine geçip uzun zaman orada ça
lışarak tekrar yargıçlığa dönen bir kimse yargıçılk-
ta bıraktığı maaş derecesinden başlamağa mecbur
dur. Yani 50 lira maaş alan bir yargıç istifa edip 
yahut başka bir suretle diğer bir daireye geçe
rek orada uzun müddet çalışıp meselâ 90 lira ma
aşlı bir vazifeye yükseldikten sonra tekrar yar
gıçlığa dönmek istediği. zaman, bu zat tekrar 
50 liralık yargıçlığa tâyin edilecektir. Binaen
aleyh yargıçlık bir mesleki mahsus olarak kabul 
edildiği için, burada terakki, ancak o meslek 
içinde devamlı surette kalmakla mümkündür. 

Şimdi neden dolayı, bakanlık merkez teşkilâ
tında bulunanların yargıçlar arasından seçildiği 
meselesi mevzuubahistir. 

Yargıçlar arasından seçilen bu adamların mer
kez teşkilâtında geçirecekleri müddetler, yargıç
lıkta geçmiş sayılmıyaeak olursa, o takdirde 
bunların tekrar yargıçlığa dönmeleri halinde yar
gıçlıkta bıraktıkları maaş derecesine kadar ge
riye dönüp tekrar kıdem kazanmaları icabede-
cektir. 

Yargıçlıkla Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı 
arasında o kadar sıkı bir bağlılık vardır ki Ada
let Bakanlığı merkez teşkilâtının muayyen ma
kamlarını işgal eden, zevat yargıçlıktan alınma
dığı takdirde merkez teşkilâtı fevkalâde zayıf
lamış olacaktır. Çünkü Adalet Bakanlığının 
merkez teşkilâtı doğrudan doğruya mahkemele
rin işiyle meşgul olan bir teşkilâttır. Yalnız 
hukuk" ve ceza işleri değil, arkadaşım izah etti, 
zatişleri de böyle diğer şube müdürlükleri de 
böyledir. Adliye mesleği öyle bir meslektir ki 
burada esas olan hâkimliktir. Bir çok memleket
lerde de'bir idare teşekkülü olan Adalet Bakan
lığı ile kaza organı mahkemeler arasında daima 
bir eleman alıp verme vaziyeti vardır. Tıpkı 
Millî Eğitimde esas öğretmenlik olduğu gibi. 
Millî Eğitim Bakanlığının herhangi bürosunda 
çalışan adamın esas vasfı öğretmenliktir. Sağ
lık Bakanlığında çalışan bir adamın esas vasfı 
da doktorluktur. 

Bizde fazla olarak arzettiğim gibi hâkimliğin 
kendisine mahsus bir ilerleme şekli vardır. Eğer 
merkez teşkilâtına hâkimler arasından alınanla
rın merkez teşkilâtında geçirecekleri müddetler 
hâkimlikte geçirilmiş sayılmıyaeak olursa arzet
tiğim mahzur ortaya çıkar ve bu yargıçlardan 
hiç birisi, yargıçlık kıdemliği almıyacağma gö-
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fe merkez teşkilâtına gelmiyecektir. İstifa' eder 
ve bizde dışardan merkez teşkilatı için adam 
tedarikine mecbur kalırız. Halbuki bu bizim 
için çok mahzurludur. Çünkü bizim merksz 
teşkilatımızın mahkemelerle sıkı münasebeti ol
duğu için, bu. noktanın fevkalâde ehemmiyeti 
vardır. Merkez teşkilâtımıza lâalettâyin dışardan 
aldığımız umum müdür veya umum müdür mu
avini hâkimlikten gelmiş kimseler olmalıdır. 
Bunlar mahkemelerin nasıl çalıştığını, adli ka--
nunları ve hassaten hâkimlerin şahsını tanımak 
mecburiyetinde olacakları için dışardan alarak 
umum müdür yaptığımız zat merkezde bir zaaf 
unsuru olur, merkez teşkilâtının zayıflamasına 
sebep olur. Bundan dolayı tâ başlangıçtan beri 
çıkmış olan bütün yargıçlar kanunlarında bu 
esaslar kabul edilmiştir. Cafer Tüzel arkadaşı
mızın muhalefet şerhinde bir iki vuzuhsuz nokta 
vardır. Zihinlerde bizim bu madde ile teklif* 
ettiğimiz tadilde esaslı bir 'yenilik var gibi fikir 
hasıl ediyor. Halbuki yaptığımız tadil teklifi 
sadece, sözcü arkadaşımızın da söylediği .gibi, 
yalnız genel müfettişlik, adli müşavirlik ve 
muavinlikleri ile Tunceli mahakhn şubesi müdür 
ve muavinliklerine alınanların orada geçirecekle
ri hizmetin yargıçlıkta geçmiş sayılması hakkın
da bir değişiklikten ibarettir. Cafer Tüzel ar
kadaşımızın önergesindeki teklif 1926 danberi 
gelip geçmiş olan bütün hâkimler kanununda yer 
almış ve çok faydalan görülmüş olan bir hük
mü çıkarılması teklifidir. 766 numaralı hâkim
ler Kanununda hatta bugünkü kanundan daha 
ileri gidilmiştir. Müfettişler teftiş heyeti reisi 
ve müsteşar hâkimlerden sayılır denmiştir, 3 ve 
4 ncü maddelerinde. O kanun Adliye Vekâleti 
zatişleri hukuk ve ceza işleri müdür ve muavin-
leriyle beraber Temyiz Başmümeyyizlerinin bu 
memuriyetlerde geçirdikleri müddetlerin tamamı 
hâkimlikte geçmiş sayılır diye bir hükmü ihtiva 
etmektedir. Bundan sonra bu kanunun 6 ncı 
maddesine ek olarak çıkarılan 965 numaralı ve 
1927 tarihli bir kanunda istiklâl Mahkemesine 
alınanların bu hizmette geçecek müddetleri yar
gıçlık kıdemine zammedileceği kabul edilmiştir. 
Ondan sonra 1415 numaralı Hâkimler Kanunun
da yargıçlar arasından seçilen hususi kalem mü
dürleri, zatişleri, hukuk ve ceza işleri umum 
müdürleriyle Temyiz Mahkemesi Başmümeyyiz-
leri ve hukuk ve ceza işleri temyiz mümeyyizleri
nin bu memuriyetlerde geçirdikleri müddetin 
temamı hâkimlikte geçirilmiş sayılır, .demekte
dir. 

Ve nihayet elimizde ve yürürlükte bulunan 
2556 sayılı ve 1934 tarihli kanun, arkadaşımızın 

, dediği gibi, genişletme değil bir tahdid yapmış
tır. Hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerin
den Adliye^ müsteşarlığı, teftiş heyeti reisliği, 
umum müdürlük ve muavinleri ile, temyiz baş 
mümeyyizlikleri, hukuk ve ceza işleri mümey
yizliklerine almanlann bu memuriyetlerde geçi

recekleri müddetler hâkimlik ve müddeiumumi 
lik mesleklerinde geçmiş sayılır. Halen meri 
olan bu 2556 sayılı kanunun 74 ncü maddesini 
değiştiren 3501 sayılı kanundur ki, Evrak, leva
zım ve yayın müdürlerini bundan istisna etmiş 
ve fazla bularak yargıtay mümeyyizleri ile hu
kuk ve ceza işleri mümeyyizlerinin de bu vazi
felerde geçirecekleri müddetin hâkimlik müd
detine mahsup edilemdyeeeğini tasrih etmiştir. 

Demek ki, arkadaşımın mazbatanın sonunda 
yazdığı, muhalefet şerhinde belirttiği şekilde bir 
genişletme, yok, arzettiğim gibi sade umumî mü
fettişliklerde hâ\kim sınıfına mensup kuvvetli 
adli müşavirlerin bulundurulması zaruretinden 
doğma bir teklif vardır. Yoksa maddenin diğer 
hükümleri olduğu gibi kalmıştır. 

Arkadaşlar; bu vazifelere gelen zatlar yar
gıçlıkta çalışmış insanlardır. Yargıçlıkta Ayır
ma Meclisinin tetkikatına tâbi olmuşlardır. Bu
günkü kanunun maddesine göre umum müdür
lük maaşını bilfiil alabilecek \ vaziyete yüksel
miş kimseler de ayırma meclisinin tetkikatına 
tâbi olarak, bu vazifelere gelebilmişlerdir. Bu 
vaziyette bulunan bir yargıç, birinci sınıf bir 
hâkimdir ki, bunlar Yargıtay üyliğine namzet in
sanlardır. Bunun dışında bulunan ve Adalet Ba
kanlığı merkez teşkilâtında çalıştığı halde bura
larda geçirdikleri müddetler hâkimliğe mahsup 
edilen diğer memurlar, bakanlık hizmetinde iken 

\ de ayırma meclisinin tetkikatına tâbidir. Ar
kadaşım muhalefet şerhinin bir noktasında, an
cak bir gün yargıçlık yapmış bir hususi kalem 
müdürünün bir vazifede kazanacağı müddetlerle 
bir yargıçlık veya savcılıktan sonra ikinci sını
fa yani Yargıtaay yargıçlığına geçebilmesini 
caiz görmek doğru değildir buyuruyorlar. Hal
buki vaziyet böyle değildir. 

Hiçbir zaman bir hususi kalem müdürü cetve
limize göre 70 liradan fazla maaş alamaz ve hiçbir 
zaman bir gün hâkimlik yapan bir hususi kalem 
müdürü, hususi kalem müdürlüğünde kazanaca
ğı kıdem seneleri ile Yargıtaya namzet olamaz. 
Yargıtaya namzet olabilmek için yani birinci sı
nıfa aynlabilmek için, diğer hâkimlik sınıfların
da en aşağı 15 sene hizmet etmiş olmak lâzımdır. 
İkinci sınıfa geçmek için dört dereceyi ayırma 
meclisinin tetkikatmdan muvaffakiyetle geçerek 
katetmiş olmak ta lâzımdır ve nihayet ikinci sı
nıfta beş sene bulunmadıkça bir yargıç hiçbir za
man .birinci sınıf yargıçlığa seçilmez. Sonra, bu
yurdukları gibi Yargıtay yargıçlığı, ikinci değil, 
birinci sınıf yargıçlıktır. Görülüyor ki Hâkimler 
Kanunu gayet esaslı düşünülmüştür. Sistem bir 
taraftan merkez teşkilâtiyle mahkemeler arasın
da bir mübadele esasına dayanmakta diğer ta
raftan merkez teşkilâtında çalışanların hâkimler
den seçilmesi şekline istinat etmektedir. Bİa sis
tem bugüne kadar muvaffakiyetli bir netice ver
miştir; Eğer bunu hiç tasavvurumuzda olmayan 
bir tadille değiştirecek olursak kaniim kij Adalet 
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•Bakanlığı merkez teşkilâtı .zayıflayacaktır. 

Meukez ^teşkilâtında çalışanların müddetleri
nin Mkimlikte geçmiş ;gıbi sayılmasana mukabil 
bunların .-bir takım mahrumiyetleri de vardır. 
Bunlar idari vazifelerde çalışan memurlar telâk
ki edilmektedir. Bakanlık emrine alınabilirler, 
kendilerinin hiç mııvafakatlan alınmaksızın her
hangi bir hâkimliğe gönderilebilirler. .Kanunun 
daha buna benzer daha bazı hükümleri vardır >ki, 
bunlar yargıçlık teminatının müsaade etmediği 
hükümlerdir. Bu itibarla kanun bir muvazene 
kurmuştur. Bakanlık merkez teşkilâtında çalı
şanlara bir taraftan menfaat temin ederken diğer 
taraftan da bir takım yükler yüklenmiştir. Bun
dan Bakanlık ve binnetiee memleket istifade et
mektedir. Bu sistemin bozulmasını intaç edecek 
olan bu önergenin kabul huyurulmamasmı ve 
maddenin olduğu gibi kabulünüze mazhar olma
sını istirham ediyorum. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Sayın Adalet Baka
nının izahları kanaatimi.sarsmış değildir. B(uyur-
dular ki, Yargıçlık bir meslekî mahsustur. Hem 
öyle ki, bir yargıç yargıçlıktan ayrıldıktan ve 
başka vazifelere geçtikten sonra o vazifelerde 
ne kadar çalışmış olursa olsun ve ne kadar kıdem 
kazanırsa kazansın tekrar yargıçlığa dönmek is
tediği zaman o vazifelerde geçirdiği bütün hiz
metleri, bütün kıdemleri kaydeder. Yargıçlıktan 
hangi dereceden aynimışsa yine yargıçlık istediği 
zaman aynı derece maaşını almağa mecburdur. 
Bir misal arzetmek icabederse: Bilfarz 50 lira 
maaşlı yargıçlıktan ayrılmış olan bir hâkim, han
gi vazifelerde hizmet ederse etsin, günün birinde 
Adalet ;Bakanlığından yeni bir hâkimlik isterse 
ya yine 50 lira maaşlı dereceye veya eğer ayrıl
madan evvel müddetini doldurmuş idiyse bir üst 
derece yukarı maaşla tâyin edilir. 

Bunu biraz daha açıklayayım: Elli lira ma
aşlı bir hâkim bu vazifeden ayrıldıktan sonra 
avukatlık yapmış, doğrudan doğruya hukuk mes-
eıanm tatbikatiyle.meşgul olmuş, bilâhara Da-

ıııştaya üye seçilmiş, oraüa da deavi dairesinde 
iğnelerce vazife görmüş olsa, ondan sonra Adalet 
Bakanlığında hukuk müşavirliğine seçilse ve 
orada yıllarca uşraşsa günün birinde Adalet Ba
kanlığına döndüğü zaman yeniden aynı dereceye 
alınacaktır. Halbuki diğer taraftan Adalet Ba
kanlığı Hususî Kalem Müdürlüğünde vazife ala
rak idarî bir iş gören bir zat, hâkimlikte derece 
ve kıdem kazanacak ve arkadaşlarını geçecektir. 
Arkadaşlar, burada adalete hizmet var mıdır ri
ca ederim? (Doğru, doğru sesleri). Diyorlar ki, 
bu takdirde Zatişleri ve Kalemi Mahsus Müdür
leri bulamayız. Arkadaşlar, Kalemi Mahsus 
müdürlüğü hangi meslek bilgisini icabettiren bir 
meslektir? Diğer Bakanlıklar Kalemi mahsus 
müdürlerini nasıl buluyorlar? Sözcü arkadaşımız 
dedi kiv kalemi mahsus müdürleri eski mühürdar
lar veya mektupçular değildir. Acaba nedir? 
Bu. ciheti ı tasrih ederler mi? Hususi Kalem mü

dürleri hangi meslekî 'bilgiye ait işlerle meşgul
dürler? 

•Bir taraftan hâkimlerimizin ilmî seviyelerini 
yükseltmek -için çalışırken, diğer taraftan idarî 
vazifelerde geçen hizmetleri, 'hâkimlikte geçmiş 
suretinde 'kabul 'edersek, adalet cihazının yüksel
mesine ve ilmî bakımdan zenginleştirilmesine im
kân bulamayız. Bu sebeple bendeniz öyle zanne
diyorum ki, hiç bir sebep yokken, bu 'idari vazi
felerde çalışmaların bu vazifelerde geçirdikleri 
hikmetlerinin hâkimlikte geçmiş olması doğru de
ğildir. 

Yalnız »hukuk -ve ceza -işlerinde geçen zaman
lan hakikaten bendeniz de kabul ediyorum. -Çün
kü bu vazifeler-kanunların tatbiki ve ilmî mesai
yi istilzam -eden işlerdir. Burada geçen müd
detleri kabul'ederim. 

Neşriyat müdürünü kabul etmiyorlar. Neş
riyat müdürünün Hususi kalem müdürü ka
darda mı meslekle alâkası yoktur? Mesleke ait 
şeyleri -cem ve telfik eder. Herhalde kalemi 
mahsus müdürü kadar ve belki,de ondan daha zi
yade alâkadardır. 

• 'Evrak ve levazım müdürlüklerinde geçen müd
det Kayılmaz, 'fakat hususi -kalem müdürlüğünde 
zatişleri müdürlüğünde geçmiş hizmetler hâkim
likte .geçmiş, sayılır ve ^bunlar kendi arkadaşları
nı kt\t kat geride bırakmak suretiyle yüksek .de
recelere çıkabilirler. ;Bu hiç bir.zaman hâkimler
den beklediğimiz ilmî varlığı >temin edecek ,bir 
şey değildir. :Bu itibarla maddeden bunun, çıka
rılmadı .lâzımdır. Mâırazatım bundan ibarettir. 

ADALET BAKANI A. R. TÜREL (Kon
ya) —• lDemin arzetmeyi unuttum. Cafer- Tü
zel arkadaşım, muhalefet şerhinde'bu noktaya da 
temas etmişlerdi. Avukatlığa giderlerse, hukuk 
müşavirliğine giderlerse. 'Kanun bunları derpiş 
etmiştir. Bugünkü Hâkimler Kanununun (70 
ilâ 74 ncü .madde) hukuk dimiyle meşgul olan 
adamlara ve avukatlara hâkimlik vaziyeti bakı
mından birtakım menfaatler tanımaktadır. Mü
saade ederseniz o-maddeleri .okuyayım: 

Madde 70. — Mesleklerinde yirmi sene bilfiil 
hizmet elen avukatlardan ilmî kudret ve ahlaki 
metanetleriyle tanınmış olanlarla on beş senelik 
Hukuk Fakültelerinde, hukuk ilimlerini tedris 
etmiş olan profesörler ikinci sınıf dâhilinde 
(yani seksen, doksan lira maaşlı) bir vazifeye 
veya Temyiz Mahkemesi âzaljğına ve avukatlıkta 
en.az on sene hizmet etmiş olanlardan yukarda 
yazılı vasıfları haiz bulunanlar onuncu ve bun
lardan İngilizce, Almanca, Fransşzca lisanların
dan birini bilenler dokuzuncu derecede veya 
müddeiumumiliğe tâyin olunabilirler. 

Tâyin, ayırma meclisinin mütalâası alındık
tan sonra yapılır. 

Şimdi 71 nci maddelen okuyorum. 
O mesleklerde geçirdikleri müddetin yarısı 

hâkimlik ve müddeiumumilikte geçirmiş oldukları 

— «e 
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müddet» zam, olumu?... Adliye nreslakittde b^lu--
njıp, da» mabus intihap .edüenlörin, mebuslukta 
getirdikleri müddet kademlerine- zamıruöluûui-, 

Bu, otomatik olduğu- yani,.hj3rdkiVs6nö biı; terfii 
müddetine mahsup, edileceği* i%in» mahsup edileni 
müddet hakikatta yarıdan fazladır. Bui bakam

dan, Cafer ar-kadaşanm;, adaİ0te uygun mudur' di
ye ileri sürdüğü bu mütalâaları varit değildir.. 

Yayın Müdürlüğü hakkındaki mütalâalara 
iştirak ederim. Yüksek Mteelis- böyte bfc tadil' bu-
yurursa memnuniyetle kabul ederim». ÇUnkn ha
kikaten Adalfet Bakanlığı Yâym İşleri" yargıç 
sınıfından bir zatın elinde bulunacafe feadlar önem
li işlemdir, 

özel Kalem Müdürüne gelince.} arkadaşlar,. 
bunlar bakanın şahsma bağk olan- mem^lardır . 
Bakan ister ki yargıçlar arasında, mümtaz- ve>mah-
keme işlerine,, adalet işlerine vukufu olan- bir 
adam seçsin. Bu mülâhaza iledir ki özel kalem 
müdürlerinin de bu_ vazifede geçirecekleri müd
detin yargıçlıkta geçmiş sayılması esası kabul. 
edilmiştir. 

Eğer bu menfaat kabul edilmiyecek olursa ag--
lebi ihtimal hakimler arasında bulunan bakan-
itimadını kazanmış bir adam bu vazifeyi kabul' 
etmemek zaruretinde kalacak.. Ve- bakan bu. ada
mın yardımından mahrum kalacakta. 

Zatişleri müdürüne gelince; bugün bu Za t i 
leri müdürü hâkimler kanununun kabul ettiği 
terfi sisteminde rol oynayan Ayırma Umumî 
Heyetine dâhil bir zattır. Bugün yargıçların ter
fii ekseriyeti yargıçlardan terekküp eden bir he
yet tarafından yapılır. ZatişLeri TOdürü. de bu 
heyete, dâhildir. Binaenaleyh bu makanizma bu. 
sisteme göre hâkim sınıfından olmayanları hâ
kimlerin .mukadderatında hak sahibi yapmamak 
ve bu neticeyi karşılamak içindir ki bundan 
evvelki kanunda, da bu. esas kabul edilmişti 

BAŞKANİ — önerge var okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddede Bakanlık hizmetlerinin ce

za ve hukuk işleri müdürlüklerinde geçen hiz
metlere 'hasrını arz ve teklif ederim. 

C. Tüzel 
Kayseri 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. ' • • ; . • • ' 

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

Madde 92. — Ağır hapis, üç ay veya daha 
yukarı hapis cezalarından biriyle kesin olarak 
hüküm giymek meslekten çıkarılmayı müstel-
zimdir. 

Bu halde meslekten çrkarma işlemi doğru
dan, doğruya Bakanlıkça, yapiır . 

Üç aydan aşağı hapis ceza^ le h ü k ü ^ giy~ 
me halinde kesinleşen hükfm ilâmı inzibat mec

lisine: veriJİB:: 
Hükümlülüğü mucip olan «a? ahval: ve şera

it itibariyİB1 yargıcın vekar ve haysiyetini bozan 
ve yargaglığk olan genel hürmet ve itimadı- gi
deren mahiyette görülürse ceza miktarı, ne. olur
sa olsun hüküm giymiş* olan yargıcın meslekten. 
çıkarılmasına, karar verilir.. 

Yukanki fıkralarda yazılı hapis sürelerinin 
tâyininde esas, hükmolunan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin' mahi
yetine göre meslekten çıkarma cezasının uygu
lanması lâzımgelip gelmiyeeeğine inzibat mec
lisi karar verir. 

tnzibati cezanın uygulanmasını gerektiren 
fiil. suç teşkil etmese ye hükümlülüğü, iltfoam 
eylemese bile, yargıçlık şeref ve haysiyetini,, 
memuriyet nüfug; ve- itibarını bozaeak mahiyette 
görüldüğü takdirde inzibat meclisince meslek
ten» oıka-rılrnift- kanran verilir. 

BAŞKAN — Mütalâaı var- mı? Maddeyi oşfu* 
ııuza sunuyorum. Kabul-edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. . 

Madde 94'. — İnzibat meclisi,, enaz biri Yar
gıtay ikinci başkanlarından olmak üzere Yargı
tay ikinci başkan ve üyelerinden üç- zat ile tef
tiş, heyeti, başkanı ve ceza işleri genel müdürün
den kurulur. Bundan başka lüzumu halinde 
kurulu tamamlamak üzere- Yargıtay üyelerin-. 
den iki yedek üye de bulunur. . 

İnzibat meclisine dâhil olan Yargıtay ikinci 
başkan ve üyeleri iki yılda bir Adalet Bakamı 
tarafından seçilir. 

Süresini dolduran üyenin yeniden seçilmesi 
caizdir. 

Meclise, Yargıtay ikinci balkanlarından en 
kıdemlisi ve özürlülük.sebebiyle Yargıtay ikûfcGİ 
başkanının bulunmaması halinde Yargıtay üye
sinin en kıdemlisi başkanlık eder. 

92'ncî maddede gösterilen haller dışında fii
lin mahiyeti©© göre 86- ner maddiedte yazıJîı ce
zalardan herhangi, biri dereee düzeltilmeksizİB; 
uygulanır. • 

BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi ojpt-
miza sunuyorum. Kabul edenler... Etsıiyeökîr... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 95.. — inzibat meclisi kajariarroa il
gili yargıca tebliğinden itibaren 30- gün* içindte 
itiraz olunabilir, itiraz, Yaa?g$aıy/ birinci h i t a 
nının başkanlığı altında, Yargıtay ikinci başkan
larından birinci başkanın seçeceği altısının işti
rakiyle kurulan heyet tarafından incelenir. 
. ÜVfeslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 

itiraz yoluyla incelenmesinde savcılık görevi 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından y a p t e . İti
raz eden isterse savunmayı kendi hazır buluna
rak veya vekil göndererek yapar. 

Adalet. Şakam, inzibat Biyelisi kagraarîns bi
rinci fıkrada yazılı süre- içinde itiraz • i ^ e t t a ^ 
incelettirebilir.. 

— 99 — 
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Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın 

infazını durdurmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Madde 121. — Yargıtay Başkâtip, başkâtip 
yardımcısı, memur ve kâtipleriyle sair memur
ları, daireleri üstleri tarafından verilecek müzek
kere üzerine birinci başkan tarafından tâyin 
edilir ve Bakanlığa bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler-.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 122. — inzibati cezalar şunlardır: 
1. Tevbih; 
2. Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kes

me; 
3. Derece tenzili veva tahvil; 
4. Azil. 
Bu cezalar Adalet Komisyonları tarafından 

uygulanır. Bu kararlar aleyhine ilgili veya me
murun üstü tarafından on beş gün içinde itiraz 
olunabilir. Bu halde iş Adalet Bakanlığı mer
kez inzibat heyetince incelenir. Bu heyetçe ve
rilen kararlardan dolayı artık hiçbir yere baş
vurulamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tâyininde Me
murin Kanununun 26 ncı maddesinde sayılan fiil 
ve sebeplerle bağlı olmak şart olmadığı gibi de
rece gözetilmeksizin bu cezalardan herhangi bi
ri uygulanabilir. 

Şu kadar ki, tevbih ve aylıktan kesme ce
zalarına daireleri üstleri tarafından da karar 
verilebilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kes
me cezası alanlar on beş gün içinde bu cezayı 
veren üste başvurarak ve gerekçe göstererek ce
zaya itiraz edebilirler. İtiraz üst tarafından 
reddolunursa ceza kesinleşir ve sicile geçer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 123. — Yargıtay Başkâtip, başkâ
tip yardımcısı, memur, kâtip ve sair memurları 
hakkındaki inzibati cezalar, birinci başkanın baş
kanlığı altında Cumhuriyet Başsavcısı ile birinci 
başkanın seçeceği bir ikinci başkandan kurulan 
inzibat heyetince uygulanır 

Bu heyetin kararlan kesin olup aleyhine hiç 
bir yere başvurulamaz. 

Tevbih ve aylıktan kesme cezalarına dairele

ri üstleri tarafından da karar verilebilir. Bu 
suretle tevbih ve aylıktan kesme cezası alanlar, 
on beş gün içinde bu cezayı veren üste başvura
rak ve gerekçe göstererek cezaya itiraz edebilir
ler. itiraz üst tarafından reddolunursa ceza 
kesinleşir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapılmış olan açık oyların sonucunu arzedi
yorum : 

tşçi Sigortaları idaresi kurulmasına dair olan 
kanuna (273) oy verilmiştir. Yeterlik vardır. 
Muamele tamamdır. Kanun (275) oyla kabul 
edilmiştir 

Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1942 
yılma ait bilançonun onanması hakkındaki ka
nun tasarısına (244) oy verilmiştir. Yeterlik 
vardır. Muamele tamamdır. Kanun (244) oyla 
kabnl edilmiştir 

Türk - ingiliz Ticaret ve ödeme ve malî 
anlaşmalarının birer ay uzatılması hakkındaki 
kanım tasarısına (235) oy verilmiştir. Yeterlik 
vardır. Muamele tamamdır. Kanun, (235) oy
la kabul edilmiştir. 

Danıştay için yapılan seçime 229 zat iştirak 
etmiştir. Bunların içerisinden Fuat Erciyeş 193 
rev almıştır. Binaenaleyh gerek seçime iştirak 
edenlerin savısmdan ve e-erekse alman oyda ni
sap ve yeterlik vardır. Binaenaleyh Fuat Erci
yeş 193 oyla seçilmiştir. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle bir noktayı 
Kamutayın tasvibine arzedeceğim. Tensib buyu-
rnlduğu takdirde yarın saat onda toplanalım. 
(Muvafık muvafık sesleri). 

Yarın saat onda toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,38 

^ • ^ 

DÜZELTÎŞ 

Birleşim Sayfa Sütun Satır Yanlş Doğru 

83 54 2 38 Edilmiştir Edilmemiştir. 
Bu tutanağın sonuna bağlı olan 166 sayılı basmayazının 23 ncü sayfasında bulunan (1 ve 2 sayılı 

cetevllerde geçen (Muavin) kelimeleri (Yardımcı) olarak düzeltilmiştir. 
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tşçd Sigortaları İdaresi kurulmasına dair olan kanuna yerilen oylarm sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. ÜRAS 
A. K. YÎGtTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ ' 
B. BAYKAN 
A BAYTIN 
H. 0. BE KATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
P. ETÇÎOĞLU 1 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üyeler sayısı : 455 

Oy verenler : 275 
Kabul edenler Î 275 

Eabul etmiyenler 0 
Çekinserler : 0 

Oy» katılmıyanlar : 179 
Boşlar : 1 

[Kabul eğenler] 
1 n. KÜÇÜKLER 

II. ONAT 
31. K.ÖZALP 
P. TÎRlTOĞLU 

1 Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
P>. OSMA 

BOLU 
H- Ş. AD AL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
M. SANLI 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDÎREN 
Dr. S. KONUK | 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYHtLI 
H. ERGENELI | 

1 R. N. GÜNTEKJN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

İÇORUH 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. A T AL AY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
T. EKER 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇtÎKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
T~l- T"fc A TT T^ A "KT 

F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
ir. KIŞIOĞLU 
T. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

1 ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMIRHAN 
N. DUMLU 

1 N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
t .11. AYKURD 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E.S.TÖR 

HAKKAEI 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 
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.1945 O : 1 
trvr. 

iv M RFRKER 

tSP*T?TA 
n ÖZDAMAR 
K TURAN 

ÎSTANBUL 
Dr. O. ATAÇ 
A. BAYTNDTR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H DENÎZMEN 
Dr TT. DTKER 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
$. A. ÖOEL 
P. ÖTMEN 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

ÎZMÎR 
Ş. AD ALAN 
B. ARTMAN 
M. BÎRSEL 
E. ÇTNAR 
S. EPTKMEN 
g. TUNUS 

KARS 
E. DEMTREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAT 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COSKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F . ECEVÎT 
N. TAMAÇ 
T. TASKTRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. SATIR 
M. TANER 
ö . TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKTN 
Ş.ÖDÜL 

B : 84 9.7 
KIRŞEHİR 

F SETER 
«2 TOT?HTTT 
f. TURAN 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Af. DTKMEN 
t S. YTÖÎT 
R. FENMEN 
S. PEK 
t TOLON 
S. YARGT 

KONYA 
Y. BİLGİN 
M. A. BTNAL 
Gl. A. F . CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr. S. TRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY ' 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELTLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PE K KR 
A. TÎRlDOĞLU 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞT 
H. SAÖIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
T. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
R KAPLAN 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
F . SOYLU 

ORDU 
Dr. V. DEMÎR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
MI YARTMBTYTK 

RİZE 
Dr. S. A. DTLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DTTRUKAN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FTRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İSCEN 
C. ORAL 

SİİRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
O. K. İNOEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BELEDA 
E. DİZDAR 

Gl. ERBUĞ 
S. OÜNALTAY 
H. TSTK 
K. KÎTAPÇI ^ 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SÎRER 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELT 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEYFNOtL 

TRABZON 
S. ABANOZOGLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDTN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. STLAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. RERKER 
R. SOYER 
E. TEKELT 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KA RSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERTSÎROTL 
A. R. ÎNCEALEMDAR 
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
g. TANSAN . 
R. VARDAR 
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fc: 64 9.7.1945 0 : İ 
[Oya kahlmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETlNKAYA (î.) 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASlN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (I.) 

ANKARA 
F. R. ATAY (I.) 
M. ERİŞ 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl.R. ALPMANj 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 

* H. ÇARIKLI 
M. DEMİR (I.) 
H, KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BlLECÎK 
K. GÜLEK j 
K. SUN (I.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. Elif AN 

BOLU 
C. S. SlREN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
E. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 

ÇANKIRI 
B. BERKİN (I.) 

I A. İNAN 
ÇORUH 

A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
Dr.C.KAZANCIOGLU 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Y. BAŞKAYA 
A. EGE 
H. GUNVER 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
GL K. SEVÜKTEKIN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUG 

ELAZIĞ 
F. AGRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ (I.) 
S. SAGIROGLU 

ERZİNCAN 
I B. K. ÇAĞLAR 
I F. KALFAGIL 

ERZURUM 
S. ALTUG 
R. DİNÇ (I.) 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
Dr. M. A. AGAKAY 
Dr. A. MELEK (t.) 
Ş. ÖZDEMlR (I.) 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 
F. YÜZATL1 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
- A. Ş. DEVRİM 

B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (t.) 

İÇEL 
T. C. BERlKEft 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (I.) 
H. S. TANRIÖVER 

Gl. Ş. TURSAN 
İSPARTA 

K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (I.) 
S. CtMCOZ (I.) 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (I.) 
İ. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
H. KORTEL 
V. SARIDAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. 1 . YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRtîLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (I.) 
Z. ORBAY (I.) 
R. SALTUĞ (I.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
N. ERİM 

KONYA 
S. ARIKAN 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
T. F. S1LAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
S. KUTAMAN (I.) 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. PEKTAŞ 
T. TEMELLİ I.) 

MANİSA 
0. ERCİN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN (I.) 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZIT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU (I.) 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
F. O. MENTEŞEOĞLU 
(î.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (I.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU (I.) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (I.) 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ (I.) 
S. S. TARCAN 
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feİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL (î.) • 
K. KAMU 
F. SİKMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BlLSEL (î.) 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGlN (î.) 

SEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
S. ÇAM (I.) 

B : 84 
K. ÇELÎK 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SttRD 
A. R. ESEN 

StNOB 
î. H. SEVÜK (ö.) 

SÎVAS 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
I. M. UĞUR 

9.7.1946 0 : 1 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
F. ÖZTRAK 
G. UYBADIN 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
N. PORÛY 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE (î.) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYÎBOĞLÜ 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 

H. SAKA (Bakan) 
URFA 

H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER (I.) 
M. BOYA (I.) 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK (I.) 

Yalova Kaplıcalan işletmesi idaresinin, 1942 malî yılı bilançosunun onanması hakkındaki ka
nuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üyeler sayısı : 455 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 244 
Kabul etmiyenler : o 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 210 

Boşlar 1 

AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGIL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞlTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 

[Kabul 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLÜ 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞL10ĞLU 

AYDIN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇIOĞLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 

edenler] 
t H. UZUNÇARŞILl 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. 11. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. 03AIA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgrl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERI 
M, SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SIMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R. BULAYIRLI 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
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fc. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr.-M. CANTEKİN 
M. ÇAĞİL 

DENİZLİ 
DP. H. BERKMAN 
E. A. TOKAT 

DİYARBAKIR 
E. BEKlT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 

EDİRNE 
M. E. A'^AOGULLARl 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F, MEMlK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRA1 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK . 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARÜKAN 
1 .U. AVKÜRD 
İ. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZtANTEB . 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 

B : 84 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ *• 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. II. DİKER 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAM URSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
Dr. H. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 

9.7.1945 0 : 1 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z.AK1N 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
1. TURAN 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 

Gl. A. F. CEBESOY 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
H. SAĞIROĞLU -
K. SAYIN 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl.A.R.ARTUN-
KAL 
R. N. EDGÜER 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NIÖDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGl 
F. SOYLU 

ORDU 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARİMBIYIK 

RİZE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. OZTUZCU 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 

StlRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
B.TÜRKAY 

8İNOB 
0. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUÜOGLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F.- ERBUĞ 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
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B : 84 9 .7 . 1Ö45 0 : 1 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

TRABZON 
S. ABANOZüGLU 
M. AYDİN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYlBOĞLU 
T. GÖKSEL 

'&x-. '\-Â,".^^1....,\ «... 

AFYON KARAHlSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (I.) 
A. TAŞKAPIL1 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN (I.) 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
F. R. ATAY (I.) 
M. ERİŞ 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN (Baş-
kanvekili) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
M. DEMİR (I.) 
II. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN (I.) 

BİNGÖL 
T.BANGUOĞLU 

L. YAVUZ 
TUNCELİ 

H. ÜÇÖZ 
URFA 

K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 

YOZGAD 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOGLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

[Oya katümıyanlarj 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
C. S. SİREN 

BURSA 
A. AKGUÇ 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) .. 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
H. ERGENELİ 
R. N. GUNTEKIN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (I.) 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN ( t ) 
Dr. C. KAZAN C10ĞLU 
I. EKER (I.) 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Y. BAŞKAYA 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KUÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKlN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ (I.) 
S. SAĞ1RUĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (I.) 
R. DİNÇ (I.) 
N. ELGÜN 

GAZlANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK (I.) 
Ş. ÖZDEMlR (I.) 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 
F. YÜZATLI 

GUMUŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (I.) 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİ$İRGİL 
A. R. İNCEALEDAR-
OGLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

Gl. R. BELE (I.) 
S. CIMCOZ (I.) 
A. Ş. ESMER (I.); 
G. B. GÖKER (I.) 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
G1.K.KARABEKİR 
H, KORTEL 
V. SAR1DAL 
M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇıN (I.) 

İZMIR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. A YÜCEL (Başkan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (I.) 
Z. ORBAY (I.) 
R. SALTUĞ (I.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
Ü. TAŞÇ10ĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 
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KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. $. BÜRGE 
N. ERÎM 

KONTA 
S. ARIKAN 
M. A. BÎNAL 
F. GÖKMEN 
T. F. STLAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. 8. DELtLBAŞT 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN (I.) 
H. PTCKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (î.) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. PEKTAŞ 
T. TEMELLİ (1.) 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERCİN 
1. ERTEM 

B : 84 9 .7 
$. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
Dr. S. E. KÂATÇTLAR 
K. KARAOSMAN (1.) 
F. KURDOĞLU 
H. ŞARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCİOĞLU (1) 

MARDİN 
1. F. ALP AYA (1. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orffl. t. ÇALIŞLAR 
F.O.MENTEŞEOĞLU 

MUS 
H. KILICOĞLU (t.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU (t.) 
I Dr. R. F. TALAY (1.) 
H. TEPEYRAN (t.) 
H. ULUSOY 

ORDTT 
| Ş. AKYAZI 

.1945 O : 1 
I l.ÇAMAŞ (1.) 

S. S. TARCAN 
RİZE 

T. B. BALTA 
H. C. BELÜL (1.) 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN rBakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSEL (1.) 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 
(î.) • 
M. A. yflRÜKER 

SEYHAN 
I D. ARTKOĞLU 

S. ÇAM (1.) 
K. ÇFiLÎK 
DT. K. SATTR 
H. URAN (Bakan) 
A. M YEGENA 

StîRD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

SİNOB 
\C.K. ÎNTFDAYT 

1. H. SEVÜK (t.) 
I SİVAS 

A. ESENBEL 
Tuğamiral H. GÖKDi 
LAY 

I N. SADAK 
t.' M. UĞUR 

I TEKİRDAĞ 
-1-0. UYBADTN 

TOKAD 
H. N. KEŞMİR 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. D AY (Bakan) 
R. KARADENİZ 
H. SAKA (Bakan) 

I TUNCELİ 
I N. S. SILAN 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 
N- BERKER 
M. BOYA (1) 

YOZOAD 
M. ALLIOĞLU 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (1.) 

- A. GÜREL 
I H. A. KUYUCAK (1.) 



B : 84 9.7.1945 O : î 
Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme ve Maîî Anlaşmalarının birer ay uzatılması hakkındaki kanuna ve

rilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
M. OO-NENÇ 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARTTAN 
E. URAS 
A. K. Y Î Ğ T T O G L U 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BO^EKCI 
A. ÇITîUKCU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MTHÇIOÖLU 
M. OKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAÖLTOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE , 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
P. ETÇlOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 

Üye sayısı : 45-5 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 235 
Kabul Etmîyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 219 

Boşlar ,;- 1 

[Kabul edenler] • 
I H. ONAT 

F. TÎRÎTOGLU -
1 Y. S. UZAY 

t. H. UZUNÇARŞILT 
BİLECİK u 

M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYTrT?N 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENOÎNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. L. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GF"" ÇEKER 
Dr. R. GÜR AN 
F. GÜVENDİREN 
Gl. N. TTVAZ 

ÇANAKKALE 
R. BTTLAYIRLI 
H. ERGENELÎ 

ÇANKIRI 
Dr! A. ARKAN 
M. A. RENDA j 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 

Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER -
E. ALPSAR 

DENİZLİ 
Dr. Tl. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. I. T fiNG.OREN. 

EDİRNE 
M. E. AGAOOULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. OÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
H. KtŞtOGLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
T. ARUKAN 
î .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

1 GAZlANTEB 
0. S. BARLAS 
B. KALELİ 

GİRESUN 
[ M- AKKAYA 

1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F . ATAÇ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖ-KSIDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H, İLGAZ 
II. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERlKER 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. TT. DlKER 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 
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s. ADALAR 
B. AfüMSN 
M. BİRSEL 

E. çmm ; 
S. EPIKMEN 
§. YUNUS,:,../.;.. 
E. DEMIBEı4 
C.flURSUNOÖLU 

Dr. X,Q&TÂY 
Z. OEHON _ 

KASTAMONU 
A.BİNEAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇEfeEîL^ 
Dr. F. J&SfttT 
N.TAJP£ ; _ , ' ; 
T,T£gfiq[i|A& 

^ I ^ Ş A S I R 
M.T4NŞS 
ö.İAğçı6Ğı;ü 
N. TOB^Ş, ^ ., 

Z.AKÖT 
9. .öRffi:_ 
F. SELER 
Ş. TORQUT 
İ. T 

A^PIKMEN 
R < | ^ O î B N , 
S. YARGİ, 
1. s. Yftitr 

AFYONICARAHİBAR 
I. H. B^KA^ÎÖâLÜ 
H. ÇER£|t_ . 
A. ^ T Ö J | ^ İ { 1 . ) 
Dr. A. H. 8^Î4ÖÎL 

mi 

KONYA 
S.ARI&AJT 
V. BlL(j|N 
M. A. BlNAL 
GL A. F. ÇEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
H.\ÇA$AGÜLLE 

A. RJTpREL t 
KÜTAHYA 

B. ATAİ4AY 
H. BENLİ 
Dr. A, fy RELÎLBAŞI 
M. E$|ÇMEN 
R. p$foat_: 

JSI&ATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKEJRL^ 
Dr. C. ÖZEI#I 
M. Ş. ÖZPA&ARBAŞ1 
H. SA&IRÖGLU 
K. SAYİN 
0. TANER . 

MANİSA 
KorgL A. R. ARTUN-
KAL 
R. N. EDGÜTBR 
1. BKÇBM 

MARAS 
R. K A İ f t ^ 
A. H. T&tâfriİk 

^MARDÖT 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 

MUĞLA 
C. K A M & Ü G L A 
H. klTİLÖCI 

0 : 1 
Mtrç 

K. KOTİ^ 
NIGDE 

R. DOLUNAY 
H. MENGI 
F. SOYLIJU„ 

OR&U 
Dr. V, DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. VM MAN 

RtZE 
Dr. S,, A. DILEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. ERBAY 
I.EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
Gl. N.^ELDENIZ 
Ş. IŞCEN 
0. ORAk... 

JİÜP 
E. KILIÇÇİÖÖLU 

, , J5İNOB 
0. ATAX.... , 
0. K. İNCEDAYI 
Dr. B^KÖJKDEMÎR \ 
H. ORÜCOÂİU 

. SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Gl. F. ERBUG 
H IŞIK 
H. ETÇAPÇPL 
Amiral &, $K)KD ALAY 
R. Ş. SIRER 

Oya katılmtybrtihr 

R. R. 

M. TUGAÇ 

AMASYA 
N. A&tif 4(fc) 

^ i ı . t i . -

ANKARA 
F. R. ATAY (I.) 
M. /ŞÇfcfg. 
1. ÖföNÜ «>amhurba§i 
kanı) 

AOTAtTA 
T,;aflg5MJBL(t) 
N. R SUM1& 

AYeî* 
Dr. H, AJ4ATAŞ 
Dr. B..LŞYJŞfT 
A.MBNDHPİ 

A. YIIRDAKÖL 
TEKİRDAĞ 

E. AT&Ç_, 
F. OZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK-. 

TOIAD 
M. DEVİMİ 
R. .ERİŞKEN . 
C. KOVALI 
G. PIJKEL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLÜ 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN_ J: 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL ? \ 
L. YAVUZ 

TÜNöfeU 
N. S. SILAN 
H. Ü< )̂Z 

ÜBFA 
K. BERKER 
R. SOYBR 
E. TEKELİ 

YOZGAD 
Z.AR&ÖSf*r 

5K)NGULDAK 
E. ERlŞtRGlL 
A. R. İNCEALEM-
DAROÖLU 
Y.Z.ÖZENÇÎ y+mb 
Ş. TANSAN 
IJ. VARDAR 

O. N. BURCU 
K. GÜM£ m 
K. SUN ( t ) 

- m -
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BİNGÖL 

T.BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLÜ 
C. S. SİREN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SlMER 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL _../ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN L(İ0, 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Y. BAŞKAYA 
A. EGE 
H. GÜNVSE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ (l.)| 
S. SAĞIROGLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
S. ALTUĞ il.) 
R. DİNÇ (I.), 
M. H. GOLE 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AGAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr .M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK (1.) 
Ş. ÖZDEMlR (I.) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
1. GÜRAK 
Gl. 1. SÖKMEN (I.), 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (1.) 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE (1.) 
S. CİMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER (1.) 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
H, KORTEL 
V. SARIDAL 

M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

tZMÎR 
O. BAYAR 

Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan), 

KARS 
Gl. H. DURUDOĞAN 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (1.) 
Z. ORBAY (L)j 
R. SALTUÖ (1.) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 
(Bakan) 

KIRKLARELİ 
Korgl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
N. ERİM 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
S. PEK 
I. TOLON 

KONYA 
A. H. DİKMEN (1.) 
F. GÖKMEN 
Dr. S. İRMAK (Bakan) 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN (t), 
H. PEKCAN " 
A. TIRIDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. PEKTAŞ 
T. TEMELLİ (î.)/ 
M. N. ZABU1 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERCİN 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN (1.), 
F. KURDOGLU 
Y. ÖZEY 
H. SARKAN 
F. USLU 
S. K. YETKİN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZIT 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU (1.) 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Ü.) 
ÜL S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALİŞLAR 
F. O. MENTEŞEOĞLÜ 
(î.) 

Mug 
H. KILIÇOĞLU {t)Â 

NIGDE 
A. G. BODRUMLU (t), 
Dr. R. F. TALAY^ 
H. TEPEYRAN (1.), 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ (1.), 
S. S. TARCAN (I.) 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL (t), 
K. KAMU 
F. SİRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSEL iti 
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H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN (î.) 
M. A. YÖRÜKKIt 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLÜ 
S. ÇAM (î.) 
K. ÇELİK 
Dr. K. SATJR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEİS EN A 

SÜRD 
A. R. ESEN 
S. TUNOAT 
B. TÜRKAY 

B..: M 9 .7 
8ÎNOB 

î. H. SEVÜK ( t ) 
8tVAS 

E. DİZDAR 
A. ESKNBEL 
Tuğ Amiral H. GÖK-
DALAY 
N. SADAK 
J. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELtKKOL 

1945 O : 1 
H. N. KEŞMİR 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE ,(!.)• 
S. D AY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

ÜR*A 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER (1.) 
M. BOYA (î.) 

YOZGAD 
M. ALLIOÖLU 
C. ARAT 
S.İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOGLU 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN ( t ) 
A. GÜREL 

H. A. KUYUOâK (1.) 

—•>*- » • * < 





S, Sayısı: 158 
Orman kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Tarım, İçişleri, Adalet, Maliye ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1/438) 

r. c. 
Başbakanlık 31. V. 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik müdürlüğü ~ 

Sayı : 71/265 6-1147 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3116 sayılı Orman Kanununun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair Taran Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25, V. 1945 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu ar-
zederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

3116 sayılı Orman Kanununun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı gerekçesi 

Orman uzun zamanlar, bir tabiat varlığı sayılmıştır. Bu varlık mazbut bir şekilde benimsenme
den ve devamı düşünülmeden, gelişigüzel, herkes tarafından yağma edilmiştir. Böylece geniş or
man varlıkları bir daha ele geçemiyecek şekilde yokolmuştur. Bugün bazı yerlerde ormanın hâ
lâ bir tabiat varlığı olarak almdığı ve istenildiği gibi sömürüldüğü görülmektedir. Bunlarda da 
orman varlığının gittikçe azaldığı ve d yerlerin yavaş yavaş barınılmaz hale geldiği göze çarpar. 

Buna karşılık, medeni milletler de artık orman bir tabiat , varlığı değil, millî iktisadın bir ça
lışma alanı ve bir servet kaynağı olmuştur. Bu servet kaynağının korunması, bakılması ve güm-
rahlaştırılmaşı, Devletin, üzerinde durduğu meseleleri teşkil etmektedir. 

Gerçekten bir memlekette, millî iktisadın bütünlüğü bakımından, onun ihtiyaçlarını karşılaya
cak hertürlü orman mahsullerini, yetecek genişlikte ve iyilikte verebilecek bir orman varlığı şart
tır. Bundan, ötürü kişi menfaatlerinden önce, millî iktisadın gelişmesi ve bütünleşmesi bakımın
dan Devletin, memleket orman varlığiyle içten bir ilgisi vardır. Millî iktisadın umumî hayata 
yetecek bir gelişmeye erebilmesi için, muayyen genişlikte ve iyilikte orman varlığını sağlamak 
bugijn Devlete düşen bir iştir. 

Fakat orman, bir memlekft için, yalnız bir serveti kaynağı olarak menfaat temin etmez, aynı 
zamanda, sadece varlığı ile de türlü faydalar sağlar, feu faydalar tabii, içtimai, sıhhi ve iktisadi 
olmak üzere çeşit çeşittir ve hepsi birden, milletitı, »mumî hayatına salgındır. Bilindiği üzere or
manlar, iklim sertliklerini yumuşatmak suretiyle insan, hayvan ve nebat yaşayışı üzerinde ha
yırlı tesirler yaparlar; yağışları ve şu akışlarını denkleştirerek kurakları, selleri, taşkınları, ba
taklıkları önlerler, sağlık durnmunn iyileştirirli&r. Kısaca milletin iktisadi çalışmaları ve sağlık 
durumu orman varlığı ile iyüeşir, orman yokluğu ile kötûleşir. îşte ormanın sadece varlığı ile 
yarattığı bu umumî faydalar, belirli kişilere ̂  mahatas olmayıp, milletin hepsine şâmildir. Bundan 



ötürü de bir memleketin orman varlığını benimseme özel kişilerden ziyade Devlete düşer. 
Orman, gerek "bir servet kaynağı olarak yarattığı menfaatler, gerek varlığı ile doğurduğu fayda

lar sebebiyle bir memleketin insan barındırma kabiliyetini belli eden bir unsurdur. Gerçekten mem
leketlerin insan barındırma kabiliyetleri orman varlığının genişliği ve gümrahlığı ile artar, orman 
azlığı veya yokluğu ile eksilir veya ortadan kalkar, ilim ve teknik bakımından bir memleketin orman 
varlığı, kendi genişliğinin % 30 u nispetinde bu- lunduğu takdirde, o memleketin insan barındırma 
kabiliyeti yerinde ve elverişli demektir. Bu nispet % 20 ye" düşer;, orman azlığının tesirleri iktisadi 
ve umumî hayatta belirmeye başlar. Şayet orman varlığı nispeti % 20 den de aşağı olursa orman 
yetersizliğinin âkibetleri duraksız belirir. Hulâsa orman varlığı nispeti aşağılara indikçe memleket 
yavaş yavaş barınılır bir yurd olmaktan çıkar. 

Azlığı veya çoklusu, varlığı veya yokluğu yurdun barındırma kabiliyetini yükselten veya indiren 
ormanın, Devlet elinde olmasıdan ve Devlet elinde kalmasından daha doğru bir şey olamaz. Çünkü 
yurdun insan barındırma kabiliyetini kişilerden daha ziyade Devlet düşünür ve ona göre de orman 
varlığını koruma ve genişletme yollarını tutabilir. 

Ormanın kendi tabiatı da onu Devlet mülkiyetine daha ziyade yaraştırır. Ormancılıkta istihsal 
müddeti uzundur. Bu istihsal uzun zaman bekleyecek şekilde büyük emek ve sermaye yatırmayı şart 
koşar. Bir ormanın kurulmasından sonra, mahsulünün elde edilmesi için uzun yılların geçmesi lâzım
dır. Kısaca, ağacı dikenle kesıen ayni nesil değildir. Halbuki kişiler, iktisadi çalışmaların neticelerini 
ömürleri boyunca elde etmeye mütemayildirler. Bundan ötürü özel kişiler orman yetiştirmekten 
ziyade, var olanı sömürmeyi düşünürler. Bir işe uzun zaman beklemek üzere, kamu menfaatini gö
zeterek ancak Devlet, emek ve sermaye yaptırabilir. Böyle neticeleri güç ve geç alınabilen ormanların 
sürekli bir müessese olan Devlet elinde bulunması; bu bakımdan da yerindedir. 

Ormanın işletilmesindeki özelliklerde onun Devlet mülkiyetinde bulunmasını grekli kılar. Orman 
işletmesinde • tekniğin ve ilmin ortaya koyduğu ana prensip, devamlılık prensibidir. Yani işle
tilen ormanın harap olmadan, yok olmadan sürekli mahsul vermesini sağlamak gerektir. Bunun 
için de ormanda tahammül nisbetinde kesim yapılması, kesilenin yerine yenilerinin yetiştirilmesi, 
yetişmekte olanların korunması büyük emekler ve masraflar ister. Orman işletme tesislerinin mey
dana getirilmesi bile büyük sermayelerin ormana yatırılmasını gerektirir. Btüün bunlara kişiler 
kolay kolay katlanamaz. Kişilerin teşekkülleri bu emek ve sermaye kudretini gösterseler de, 
onun neticelerini çabucak ele geçirmek isterler. Bu da, umumî bir kaide olarak söylenebilir ki, 
orman varlığının aleyhine olur. Hususi teşebbüsün kısa zamanda fazla menfaat ele geçirmek hır
sını orman, varlığı ile öder. Şüphesiz bunun zararı sadece orman sahibine ait değil, fakat mem
lekete salgındır. Bu sebepten orman işletmeciliğinin tekniği ve umumî şartları da, ormanlarda Dev
let mülkiyetini gerektirmektedir. 

Ormanın mahiyeti, tabiatı, teknik, ekonomik özellikleri, işletme şartları ve gerekçeleri onun 
özel mülkiyetten ziyade, Devlet mülkiyetinde bulunmasını uygun göstermektedir. Türkiye için ise 
bugün bu bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Bunun sebepleri bugünkü orman varlığımızın ye
tersizliğinde ve çelimsizliğinde ve bunun elim akibetlerini milletimizin çekmekte olmasından gizli
dir. 

Bugün memleketimizde var olan ormanların genişliği on küsur milyon hektar kadar tahmin 
edilmektedir. Bunun bütün memleket genişliğine nispeti % 13 dür. Bir memleketin, insan ba-
rmdırma kabiliyetinin elverişliliği bakımından kendi genişliğinin % 30 unun ormanla kaplı olması 
şartı gözönünde tutulursa yurdumuzun ormanca ,fakirliği, bütün çıplakliği ile belirir. Sonra, Tür
kiye'de bu % 13 nispetini veren ormanların büyük bir kısmının çalılık halinde bulundukları ve bir 
kısmının harap oldukları düşünülürse. orman bakımından, umumî durum d ah a: iyi kavranır. Bu 
duruma göre memleketimizin insan barındırma kabiliyeti orman azlığı yüzünden çok düşmüştür, 
Bugün yurdumuz, yer yer ve topyekûn orman azlığının menfi tesirleri altmda bulunmaktadır. Her 
yıl bir çok yurt parçalarının uğradıkları sel baskınları, nehir taşkınları küçümsenemeyecek mal 
ve can kaybına sebep olmaktadır. Kuraklardan ve iklim aksiliklerinden doğan zararlar ise Millî 
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iktisadımızı duraksız sarsmaktadır. Nihayet ormansızlığm doğurduğu elverişsiz sağlık şartlarnm 
zararları da ölçüsüzdür. • > 

Memleketimizin orman varlığının bu halde oluşu uzun yıllar bizde de ormanın bir tabiat parçası 
sayılmasından, insafsızca yağma edilmesinden ileri gelmiştir. Bugün de halâ halkımızda orman 
yetiştirme, orman koruma ye ormanın devamını sağlama yönünde özlediğimiz anlayış ve kavrayı
şın yerleştiği iddia edilemez. 

îşte bütün bu gerçekler, yurdumuzun insan barındırma kabiliyetini yükseltmek, millet hayati
nin gelişmesini sağlamak, ve sağlık durumunu iyileştirmek için, her memleketten daha ziyade orman 
varlığımızı korumak, geliştirmek, genişletmek ve devamlılaştırmak gereği karşısında bulunuyoruz. 
Bu da bütün ormanların Devletleştirilmesiyle daha çabuk, daha kolay gerçekleştirilmiş olacaktır; 

Memleketimizde özel orman mülkiyetinin doğuşu da, bunların Devletçe satın alınmasını doğru 
göstermektedir. Çünkü, yurdumuzda Devletten başka kişilerin malı olan ormanların hemen hepsi 
de bugünkü sahipleri tarafından emek ve sermaye harcanarak yetiştirilmiş değildir. Eski zaman
larda türlü yollarla Devlet ormanlarının işgal altına alınmasiyle eld$ edilmiştir. 

Sonra, düz ticari menfaat düşüncesiyle sömürülen bu ormanların yerlerine kişiler tarafından 
'yenilerinin yetiştirildiği de görülmüş değildir. Bunu-özel ormanların harap halleri ve genişlikle
rinin geçtikçe azalması da açıklar. 

Memleketimizde, özel ormanların işletilmesinde teknik usullerin tatbik edilmesi bütün dikkat
lere rağmen son derecede güçtür. Onun için sadece özel menfaat kaygısiyle işletilmeleri yüzünden 
bu ormanların varlıkları tehlikeye düşmektedir. 

özel ormanların varlığı Devlet ormanlarına sarkıntılığa da yol vermektedir. Bu ormanlar, 
bugün, her türlü tedbirlere rağmen, Devlet ormanlarından kaçakçılığın bir çeşit yuvası haline gel
mişlerdir. 

Bugün memleketimizde 543 200 hektar özel orman bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun ile
ride Devlet ormanları aleyhine nekadar genişliye ceği de kestirilemez. Zira özel orman, mülkiyeti 
türlü yollar ile Devlet ormanları üzerinde yeni mülkiyet iddialarına çığır açmaktadır. Böylece 
Devletle kişiler uzun yıllar birbirleriyle uğraşmaktadır. Bütün bunların topdan temizlenmesi özel 
ormanların Devletçe satın alınmasına ve ormanların hep birden Devletleştirilmesine bağlıdır. Bir 
defada yapılacak olan bu işlem, idare, teknik ve ekonomi bakımlarından ormancılığımızın hızla ge
lişmesini sağlayacaktır. -

Büyük Millet Meclisi bütün bu vakıaları göz önünde tutarak daha 1937 yılında çıkardığı 3116 
sayılı Orman Kanununa «Hususi ormanların Devlet tarafından istimlâkine» ait hükümler koymuş
tur. Ancak, bunun için verilen mühlet yetmediğinden ormanların. Devletleştirilmesi prensipini ger
çekleştirememiştir. 

Bu kanun tasarısı, işte önceden benimsenmiş olan bir prensipin gerçekleştirilmesi imkânlarını 
Verecektir. 
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Sacım Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/438 
Karar No. 6 

8. VI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

3116 sayılı Orman Kanununun 1 nei madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında Tarım Bakanıığmca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunun 25 . V . 1U45-tarihli 
toplantımda Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ve Komisyonumuza gönderden kanun tasarısı 
Tarım Bakanı ve Orman Genel Müdürü ve uz
manları hazır bulundukları halde okundu ve gö
rüşüldü, 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği gibi or
manların memleket ekonomisinde, tarım, sosyal 
ve sağlık ve Milli. Savunma bakımından önemi 
büyüktür. Sel taşkınları önlemesi, ikimi -üzerine 
yaptığı f aideli tesirler, insan barındırma kabili
yetini arttırması ve hasılatı ile ormanlar bir 
memleketin maddi ve manevi zenginliğidir. Esa
sen özel bir emek mahsulü olmayıp umumiyetle 
bir tabiat vergisi sayılan ormanların özel mül
kiyetten ziyade Devlet mülkiyetinde bulunması
nın ehemmiyet ve doğruluğu da bu suretle daha 
kolay anlaşılır. Onun içindir ki, ormanların 
Devletleştirilmesi Anayasamızda, Parti progra
mımızda yeraimış ve 311b' saydı Orman Kanunu 
ile de bu esas kabul edilmştir. Ancak kanundaki 
iki senelik müddetin yetersizliği karşısında özel 
ormanlar tamamiyle Devietleştırilememıştır. Or
man işletilmesinin kamu faidesine en uygun şe
kilde ve teknik şartlar altında başarılması ancak 
bunların Devlet elinde bulunmasiyle mümkün
dür. Bu işletmelerde esas kazanç sağlamaktan 
ziyade ormanın varlığını ve devamlılığını gözö-
nünde tutan teknik, usullerin tatbikidir. Yani 
aslolan o ormanın bakımı, yenilerinin yetiştiril
mesi ve çoğaltümasıdır, ı ı 

Uzun yılların tecrübeleri ve görülen sayısız 
misaller bu iğlerin Devletten başka ellerle yapı
lamadığım göstermiştir. Ormanların bu suretle 
Devletleştirilmesi sayesinde ormancılığımızda 
görmekte olduğumuz gelişme artacağı gibi verimli 
çalışmalardan da daha ziyade fayda görülecektir. 
Komisyonumuz bu düşüncelerle tasarıyı yerinde 
görerek Hükümetin de uygun bulduğu aşağıdaki 

değişikliklerle maddeleri kabul etmiştir; 
Maddelerde yapılan ui'ak değişikliklerden baş

ka iki yeni madde eklenmiş, genel hükümlerin 
yeterliği ve yeni bir müeyyideyi taşımamasından 
8 nei madde kaldırılmış İÜ ncu maddede de mak
sada dana elverişli şekilde değiştirilmiştir. 

Esaslı değiştirilmelere gelince; Orman sayıl
mayan yerleri gösteren ikmci maddenin «üi» fık
rasında bir ağaçlığın orman sayılmaması için Or
man Kanunundaki beş hektarın bir hektara indiril
mesi Komisyonumuzun dikkat nazarını çekmiş ise 
de orman sayılmamaları dolayısiyie Devletim de
netlemesinden kurtulan bu gibi yerlerin zarara 
uğradığı ve kaçakçılığa basamak olduğu anlaşıl
mış ve bu miktarın iki hektara indirilmesi ıdtıya-
ca uygun görülmüştür. 

Devietieştirılen ormanların içindeki yapı ve 
tesisler hakkında gerektiği takdirde Orman Ka-
nıununun 14 ncü maddesine göre muamele yapıla
bilecek ise de madde metnine göre tatbikte mu
hayyer bırakılan Tarım Bakanlığının bu madde
nin tatbikına lüzum görmemesi halinde yapı ve 
tesis sahiplerinin faydalarına olarak yeniden bir 
dördüncü madde konulduğu gibi kaldırılan hü
kümler için ayrı bir maddenin bulunması lüzumu 
karşısında da 13 ncü madde olarak yeni bir madde 
hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Çanakkale 

R. Köken Y.Özey S. Batu 
Bursa Konya Sürt 
A. Duru S. Çumralt A. B. Esen 

Sivas Sivaa Denizli 
A. Esenbel L M. Uğur A. Eg* 

Bulunmadı 
Mardin Kırşehir Denizli 

L. Ülkümen L Turan E. A. Tokad 
Çoruhl 

İV. Atalay 
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îçfcitti Komisyg^ur rap«nı 

T.B.M.M. 
lçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/438 
Karar No. 33 

22 . VI .1945 

Yüksek Başkanlığa 

31İ6 sayılı Oıinan Kanununun birinci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair Tarım Bakanlığınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulu karariyle Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının 
gönderildiğini bidiren 31 Mayıs 1945 tarih ve 
71/265 sayılı Başbakanlık tezkeresi Tarım Ko
misyonu raporiyle birlikte komisyonumuza hava
le kılındığından Tarım Bakanı hazır olduğu halde 
okundu ve görüşüldü. 

Kanun tasarısına bağlı bulunan Hükümetin 
gerekçe raporunda açık bir ifade ve geniş, bir 
çerçeve içinde belirtilen sebebler yerinde görüle
rek maddeler incelendi. Şöyle ki: 

Birinci maddenin üzerinde verilen izahlara 
göre (Devletleştirmek) işleminin yalnız bir de
faya mahsus olmak üzere kanunun yürürlüğe 
konulduğu tarihte yapılacağı ve bu tarihten son
ra özel kişilerle tüzel kişilikler tarafından Orman 
kanunu şartları içinde yetiştirilecek olan orman
ların sahipleri tarafından kullanılabileceği ve 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

• izinle kesilerek taşınması tezkereye bağlanmış 
olan malları kapsamayacağı anlaşıldı. Maddenin 
son fıkrasiyle, Devletleştirme hükmünden dışarı 
bırakılmış olan ormanlar araşma bir 4 ncü ay
rıklı hüküm katılması ve bir de Devletleştirme 
dışında bırakılan kamuya ilişkin ormanları kul
lanma ve bu ormanlardan faydalanma yolları
nı gösteren bazı hükümler eklenmesi uygun gö
rüldü. Bu sebeplerle birinci madde metni iki 
kısma ayrıldı ve daha açık ifadelerle Komisyo
numuz tasarısının 1 nci ve 2 nci.»maddeleri ha
zırlandı. 

Orman Kftn^muTitıtı değiştirilmesi istenilen 
birinci maddesinin ikinci fıkrası yerine mad
denin tümünü değiştirmek usule daha uygun 
olduğundan ve orman hükümlerinden ayrıklı 
tutulan beş hektarlık- yerlerden yapılan ıhsİBâiz 
kesmeleri ve kaçırmaları ağaçlık alanını bir ve* 
ya iki hektara indirmekle bu yolsuzluğun yine 
önlenemiyeceği kanaatine varıldığından ölçümü 

ne olursa okun sahipli topraklar üzerindeki 
ağaçlarla ağaççıklar kanunun dışında bırakıldı 
v u esas kanuna yapılan ek maddeler arasından 
çıkarılarak tasarının sonuna 12 nci madde olarak 
yazıldı. 

ı Ormanları Devletleştirme karşılığı olarak 
verilecek paranın miktarı hangi değer üzerin
den hesaplanacağını gösteren üçüncü madde 
hakkında yapılan görüşme sırasında ileriye sü
rülen sebeplere göre, Hükümet tasarısındaki 
±930 bütçe yılındaki arazi vergisinin esas ola
rak kabul edilmesi sonucuna varıldı. Şu ka
dar ki orman sahiplerine verilecek ilk taksitin, 
onama tarihinden iki sene sonraya bırakılmıya-
raiL hemen tediye edilmesi ve bu hususta itiraz 
hakkı bırakılması adalete uygun görülerek Ko
misyonumuz tasarısının 3 ncü maddesi hazırlandı. 

İşgal, ihya, açma yollariyle elde edilen yer
lerin tapuya tescil edilemiyeceğine dair Hükü
met tasarısının onuncu maddesi, uygulamalar
da karışıklıklar doğurabileceği ve" umulan fay
daların elde edilemiyeceği düşünülerek kanundan 
çıkarıldı, , ^ j 

Geri kalan maddeler üzerinde küçük kelime 
değişiklikleri yapılmış ve bağlı tasan hazırlan
mıştır. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Ko. Baş. Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
İmzada bulunmadı A. Tüzün E. Ergin 

Kâtip, 
(üresun Balıkesir Balıkesir 

8. Uzay F, Tiritoğlu 
Bolü Bursa Elâzığ 

H. Ş. Adat F. Güvendiren t. Yalçın 
Erzincan Erzurum Gümüşane 

Ş. Sökmensüer . N* Elğün B. Güreli 
: İzmir Kars Kayseri 

ü. Onaran E. özağuz A. H. Kalaç 
Konya Malatya Maraş 

Ş> Erg.un E. Barkan B. Kaptan 
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Sivas 
E. Dizdar 

Trabzon 
S. Abanozoğlu 

Zonguldak 
B. Vardar 

1. Devlet ormanlarına bitişik olmıyan 
ormanlar gibi bunlara bitişik olan belediyele
re ve köylere ait ormanlarda bu idarelere bı
rakılmalıdır. Bu idareler bu ormanları her 
vakit orman idaresinden daha iyi korumuşlar 
ve korurlar. Bu ormanların Orman idaresine 
geçmesi hiçbir vakit orman kaçakçılığını ön-
liyemez. 

2. Devlet ormanlarına bitişik olmıyan 
özelkişilere ait on hektara kadar olan orman
lar bu kişilerin ellerinde bırakılmalıdır. On 
hektara kadar küçük ayrı ormanlari hiçbir va
kit Orman idaresi koruyamaz. Bunların başı
na konacak muhafaza örgüsünün masraflarını 
da bu küçük ormanlar çıkaramaz. 

Fertlerin hususi itinaları ile korunabil-
iniş olan koru adını taşıyan bu ormancıklar 
Orman idaresine geçtiği yapıldığı günden itiba
ren kökünden tahribe uğrayacaklardır ve bunu 
Orman İdaresi hiçbir zaman önliyemiyecektir. 

3. ikinci maddeden tayedilen iki hektara 
kadar olan ağaçlıkların ormandan sayılmama
sı hakkındaki (E) fıkrasının Ormanlar Ana 
Kanununda olduğu gibi beş hektara iblâğiyle 
ipkasına kati lüzum ve zaruret vardır. Bu kü
çük ormaneıklara çiftçilikte şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bunlarsız çiftçilik çok sıkılmış olacağı 
gibi bunların Devlet eline geçtiği şayi olduğu 
gün tamamen tahribe uğrayacaklardır. Bu 
tahribi Orman idaresi hiç bir zaman önlemeğe 
muvaffak olamıyacaktır. Bu fıkranın kalk-
masiyle bu iş tatbikatta o kadar genişliyecek-
tir ki, tarlaların, çayırların kenarlarındaki 

küçük ağaçlıklara da sirayet edecektir. 
Ayrıca Toprak Kanununun ağaçlık arazi 

diye yaptığı ayırmada manasız kalmaktadır. 
4. Kamulaştırma bedeli, toprak kamu

laştırmasında olduğu gibi 1944 yılı vergi kiy-
meti olmalıdır. Yıllarca Devlet vergiyi bu 
kıymet üzerinden aldıktan sonra yeri olmayan 
sebeplerle eski kıymetlere rücu etmesinden 
haklı bir sebep kabulüne imkân yoktur. 

Bu kıymetlerin bazı kimselerce fazla yaz
dırılmış olduğu iddiası bütün orman sahiple
rini böyle bir hükme tâbi tutmağa sebep ola
maz. Fazlla yazdıranlar varsa bunlar için 
ayrı tedbir alınır . 

1936 ile 1944 arasında paranın iştira kuv
vetindeki fark başlı başına 1936 kıymetini 
kabul etmemeğe yeter bir sebeptir. Nerede 
kaldı ki, o kıymetlerin az görülmesi yüzünden 
yeniden vergi yeniden vergi yazma külfeti ve 
masrafını göze aldırmış bulunmaktadır. 

5. Devletleştirilen ormanlardaki yapı ve. 
diğer tesislerin 1936 vergi kıymetleriyle alın
ması adalet ve nısfetle telifi çok mümkünsüz-
dür. Ormanlar sahipleri elinde bulunduğu 
müddetçe bu yapı ve tesislerden sahipleri ta-
mamiyle intifa etmektedirler. Bunlara satma
ğa asla temayül etmezler. Ormanları elinden 
alınmış olduğu içindir ki, bu yerleri satmağa, 

devretmeğe mecbur kalıyorlar. Bu cebir bu sa
hiplere bu yapı ve tesislerin değer bedelini ver
dirmeği âmirdir. Şehir ve kasabalarda kamulaş

tırılan binalara, diğer tesislere değer bedel peşin 
verilirken bunlara değer bedelinin verilme
mesine sebep bulunamaz. 

Tokad Milletvekili 
A. Q. Pekeî 

Adalet Komisyonu rapörü 

'T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/438 
Karar No. 39 

%7 . f i ; i m 

Yüksek Başkanlığa 

3İİ6 sayılı Örniatt kanununun birinci ttıadde-
jsinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm-1 

İer eklenmesine dair Tarım Bakanlığınca hazır* 

lanatt ve Başbakanlığın â l . V . İ945 tarih VI 
1147/6 sayılı tezkeresiyle Büyük Meclise sunu* 
lan kanun tasarısı Tarım Ve içişleri Komisyon* 
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larının raporla ı-iyle birlikte Adalet Komisyonu
na verilmekle Tarım Bakanı hazır olduğu halde 
bu tasan ve komisyonlar raporları ve sair kâğıt
lar okundu ve incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde ve Tarım Bakanı ta
rafından verilen izahlarda beyan olunduğuna 
göre memleketimizdeki ormanların mazbut bir şe
kilde benimsenmemesinden ve gelişigüzel herkes 
tarafından yağma edilircesme tahribe uğramasın
dan orman varlığımızın gittikçe azaldığı bilinir. 
bir keyfiyet olduğu ve millî iktisadın bir çalışma 
alanı.olan ve bir servet kaynağı bulunan orman
ların korunması, bakılması zaruri bir ihtiyaç 
olduğu anlaşılmış ve 1937 yılında çıkarılan 3116 
sayılı kanunla ormanlarımızın işletilmesi ve ko
runması ve bakımı fen ve teknik icaplara uydu
rulmuş olmakla beraber ormanlarımızın bir kıs
mının özel kişiler elinde ve onlarm mülkiyetleri 
altında bulunmasından ormanlarımız için düşü
nülen amacın tam olarak sağlanması mümkün 
olamamış ve gösterilen gayretlere rağmen yine 
tahriyler vukua gelmiştir. 

, 1937 yılında Anayasanın değiştirilen 74 ncü 
maddesinde ormanların Devletleştirilmesi hakkın
da bir hüküm konmuş ve bununla kamulaştırma 
hakkındaki genel usullerden başka istisnai kayıt
larda bu maddede işaret edilmiştir. 

3116 sayılı kanunun geçici maddeleriyle özel 
ormanların bazı kayıt ve şartlar altında iki yıl 
içinde kamulaştırılması hakkında Hükümete yet
ki veren bir hüküm konmuş ve buna göre otuz 
bin küsur hektar kadar hususi orman da kamu-
laştrılmışsa da. yurdumuzun en önemli servet 
kaynağı olan ormanlarımızdan beklenen fayda ve 
bunların gelişmesi yolundaki gayretin gerçekleşti
rilmesi için bütün ormanların Devletleştirilme
si esasmın kabulü bir zaruret halini almış ve 
bu maksatla teklif edilen kanun tasarısı tanzim 
edilmiştir. 

özel ormanların Devlet elindeki ormanların 
işletmeye açılması ile sağlanmak istenilen fayda
lara sdaima engel teşkil ettiği ve bilmemezlik ve 
takdirsizlik sebebiyle olsa bile köylünün gelişigü
zel ormanlardan kesim yapmaları bu özel orman
ların kaçakçılık için âdeta bir karargâh olması 
gibi istenilmez haller arzetmesi ve özel .orman
larda şahsi teşebbüslerin sermayelerini hemen 
elde etmek düşüncesi ormancılık gibi dikilen bir 
ağacm 100 ve daha fazla yıllar sonra istifada ede
bilecek uzun zamana muhtaç teknik lüzuma 

T - ~ 
ehemmiyet verilmemesi ormancılığımız hakkında 
Hükümetin çalışmasını istenilen faydaları sağ-
lryacak bir duruma düşürmüştür. 

Memleketin sıhhi ve güzellik bakımından ve 
tabiatın zararlarından korunma noktasından dai 
teknik usullerin daha itinalı olarak uygulanması' 
gerekli bulunduğundan orman işlerinin tamamiy-

»le Devlet eliyle yapılmasını bütün çıplaklığiyle* 
meydana çıkarmış bir hakikat saymak icabet-
mektedir. 

Bu tafsilâta göre Komisyonumuz tasarının 
müzakereye şayan olduğuna karar vermiş ve bu 
arada Tarım Bakanından orman içinde meskûn 

. bulunan köylüler hakkında ne işlemle bulunula
cağı ve halk ihtiyacı olan ^kereste ile yakacak 
odunun temini hususunda ne düşünüldüğü soru
suna karşı Bakan tarafından verilen cevapta or
manlar içinde yaşayan köylülerin çıkarılması dü
şünülmediğini ve işçi olarak bunlara çok lüzum 
bulunduğundan kendilerinin çalıştırılıp onlardan 
istifade olunacağı ve Toroslarda tahtacı diye anı
lan halkın bile ormanlarda iskânı ve yerleştiril
mesi düşünüldüğünü beyan etmiş ve halk ihtiya
cının ucuz olarak sağlanması için ormanlar için
de yollar açıldığı ve açılacağını ve dekovil tesi
satı vücuda getirileceği ve taşıma hususunda su
lardan da faydalanarak çok masrafı mucip olan 
nakil' işinin kolaylaştırılmasına çalışılacağını bil
dirmiş ve bu cevaplar Komisyonca tatminkâr gö
rülmüştür. 

Komisyonca maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve birinci maddede bütün ormanların Dev-
letleştirildiğine dair olan hükmün (bu kanun ge
reğince) diye bir cümle ilâvesiyle açıklandırılmadı 
tensip olunmuş ve (Türkiye'de)-diye yazılı olan 
cümle kaldırılmıştır. 

Devletleştirme dışında bırakılan ormanları 
gösteren ikinci maddenin (A) ve (C) fıkralarına 

- (ekim ve dikim voliyle) kayıtlarının ilâvesi is
tisna durumunu tespit bakımından vuzuh ifade 
etmek düşüncesiyle münasip görülmüştür. 

Tasarının üçüncü maddesi komisyonca uzun 
görüşmeyi ve tartışmayı mucip olmuştur. 

Devletleştirilen ormanların . sahiplerine veri
lecek karşılığın Anayasanın 74 ncü maddesi hük
münden faydalanarak genel usuller dışında tes-
biti için konulacak kıstas hakkında tasanda tek
lif edilen şeklin her halde değiştirilmesi lâzım 
geldiği görüşmeler sonucunda oy birliğiyle ka-
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rarlaşmış ve bunun için bugün yürürlükte bu
lunan ve arazi vergisini tâyin eden 2901 sayılı 
kanun gereğince belirtilmiş arazi vergisine mat
rah olan değerin Devletleştirilen ormanların kar
şılığına esas olması Tarım Bakanının da muta
bakatı ile kabul edilmiştir. Ancak 2901 sayılı ka
nun uygulandığı sırada 3116 sayılı Orman ka
nunu dahi yürürlüğe girdiğinden bu kanunun 
geçici maddelerine göre iki yıl içinde özel orman
ların kamulaştırılması hükmüne karşı ilgililerin. 
ilerde ormanların tümünün Devletleştirilmesi 
ihtimalini derpiş ederek tasarrufları altındaki 
ormanlardan tahripkâr surette faydalanma te
şebbüsünde bulunarak bugünkü değerinden aşırı, 
vergiye matrah olan kıymeti dolayısiyle Hükümet 
zararına fazla para almak ihtimali olduğu gibi 
bir suretle vergi kıymetini kamulaştırılma dü
şüncesiyle gerçek değerinden fazla konulması da 
muhtemel bulunduğu göze alınıp 2901 sayılı 
kanuna göre belirtilen vergiye matrah olan de
ğerin 1936 bütec yılı arazi vergisine matrah olan 
değerin iki katını geçemiyeceği üçüncü maddenin 
ikinci fıkrasında tesbit edilmiş ve bununla hem 
Hazine menfaati ve hem de fetrlerin haklan ma-
delet esasına göre korunmuştur. 

Yine üçüncü maddede 1923 yılından sonra 
Hazineden satın alınan veya tefviz olunan orman
lar için Devletleştirme karşılığının satış veya 
teffiz bedeli olması esas olarak kabul olunmuş 
ve bu hükme eklenen bir fıkra ile bu karşılığın 
Devletleştirilen ormanın 1936 bütçe yılı arazi 
vergisine matrah olan değerden aşağı olamrya-
cağı da yukarıda yazılı düşünceler gibi made-
let bakımından münasip görülmüştür. 

Devletleştirilen özel ormanlardaki yapı ve 
tesislerin orman idaresince satrnalmmasma dair 
olan dördüncü madde Komisyonca olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının beşinci maddesinde Devletleştiri
len orman sahiplerinin karşılık haklarını alma
ları için bir yıl içinde o yerin mülkiye üstüne 
veya Orman İşletmesi Müdürlüğüne başvur
maları ve aksi halde haklarını kaybedeceklerine 
dair hüküm Komisyonca da yolunda görülmüş 
ve ancak ormana sahip olduklarına dair belge
lerin verilmesi hakkındaki kayda tasarrufta bir 

ihtilâf bulunupta mahkemelerde işleri görül
mekte olan ilgililerin bu belgeyi göstermek ödev
lerini yapamıyacaklarma göre haklarının kay-
bolmamasma meydan kalmamak üzere bu kabîl 
ihtilaflı işlerinin mahkemede incelenmekte ol
duğuna dair bir belge göstermeleri karşılık 
haklarının istenmesi için yeter sayılmış ve mad-

,deye buna dair bir kayıt konmuştur. 
Altıncı maddedeki Devletleştirilen ormanlar 

için verilen belgelerin incelenirken haritasının 
da yapılacağı hakkındaki kayıt işin uzamasına 
sebep olabileceği düşüncesiyle kaldırılmış. ve 
ilgililerin başvurdukları tarihten başlıyarak iş
lemlerinin en geç bir yılda bitirilmesi ha"kkmda 
da Komisyonca maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Devletleştirilen ormanların karşılığının Ta
rım Bakanlığınca ilgilinin başvurması üzerine 
yapılacak işlemin onandıktan sonra verilecek 
emir üzerine dört yılda ve dört eşit taksitte 
ödeneceğine dair olan madde üçüncü maddenin 
değiştirilmesiyle durumda hâsıl olan değişiklik 
yüzünden bir müddet daha uzatılması zarureti 
esas itibariyle göze alınmağa değer görülmüş ve 
yapılan görüşme sonucunda bu sürenin altı yı
la ve altı taksite çıkarılması kararlaşarak madde 
bu suretle değiştirilmiştir. 

Tasarının sekizinci maddesiyle bunu takip 
eden maddeler olduğu gibi tasvip edilmiştir. 

Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul ve se
bepleri yukarıda izah edilen değişiklikler yapı
lan kanun tasarısı havalesi mucibince Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Rs. 

Kayseri 
R. özsoy 
Antalya 
N. Aksoy 
Denizli 

H. Günver 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Rize 

Bu rapor Sözcüsü 
Kocaeli 

8. Yargı 
Balıkesir 
0. N. Burcu 

Denizli 
İV. Küçüka 
İstanbul 

K. C. Berksoy 
Kayseri 
C. Tüzel 

Sinöb 
Dr. S. A. Dilenire G. Atay 

Kâtip 
Manisa 

F. Uslu 
Bursa 

A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
A, Binkaya 

Konya 
H. Karagülle 

Urfa 
K. Berker 
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Maliye Komisyonu rapora 

T.B.M.M. i 
Maliye Komisyonu \ 29 . VI . 1945 
Esas No. 1/438 , ' '. . ' : ' 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

3116 sayılı Orman kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair Tanm Bakanlığınca hazır
lanan ve Başbakanlığın 31 . V . 1945 tarih ve 
1147/6 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan ve Komisyonumuza havale Duyurulan kanun 
tasarısı ile Taran, İçişleri ve Adalet Komisyon
larının raporları Tarım Bakanı hazır olduğu hal
de incelendi. 

Hükümet gerekçesinde belirtilen sebepler .ve 
Tarım Bakanı tarafından verilen izahat yerinde 
görülerek özel ormanların Devletleştirilmesi ka
bul edilmiş ve maddelere geçilmiştir. 

Birinci maddede geçen (özel kişiler) mef
humunda gerçek ve tüzel kişiler de mündemiç 
bulunduğundan bu maksadın açıklanması için 
maddeye (gerçek veya tüzel) ibaresi eklenmiştir. 

İkinci maddenin C bendinde sayılan ağaç çe
şitlerine bir de (servi) eklenmiş ve bunlardan 
başka ağaçlarm, intifaları çok uzun bir zamana 
ihtiyaç hissettirdiğinden, özel emekle yetiştiril
meleri varit görülmemiş olmakla bu bentteki (ve
saire) ibaresi çıkartılmıştır. 

Tasarmın birinci maddesinde köy, belediye, 
özel idare, kamu tüzel kişiliklerine ilişkin ormanT 
lar kaydı bulunduğundan ikinci maddenin D ben
dinde geçen (kamuya ait ormanlar) ibaresi de 
buna mütenazır olarak değiştirilmiştir. 

Yine ikinci maddenin son fıkrasında kamuya 
ait ormanların satılması menedilmekte ise de yal
nız satmak tâbiri maksada yeter görülmediğinT 
den bunun yerine (Bunlar üzerinde herhangi bir 
temliki tasarrufta bulunmak veya bunları ayni 
haklarla, takyit. etmek) ibaresi konulmuş ve bu
nu takip eden hükme (mezarlıklar) da eklen
mek suretiyle mezarlıklardan izinsiz ağaç kesil
mesi yasak edilmiştir. 

Devletleştirüen ormanların karşılıkları hak

kındaki üçüncü maddede Adalet Komisyonunca 
yapılan değiştirme, Komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. Ancak verilen izahattan bu de
ğişme ile Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
bu maksatla ödenecek paranın bir kat daha arta
cağı anlaşılmış ve bu halin Devlet Orman İşlet
melerinin ormanların imarı, korunması, yeniden 
ormanlama gibi asli görevlerine geciktirici bir 
tesir yapacağı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla 
Hazinenin ormanların Devletleştirme karşılığının 
ödenmesinde imkân nispetinde yardımda bulu
nulması Komisyonumuzca temenniye şayan gö
rülmüştür. • ; • ( . ! 

Beşinci maddede yazılı bir yıllık müracaat 
müddetini özürlerinden dolayı geçirenlerin umu
mî hükümler dairesinde mahkemelere müracaat 
haklan saklı bulunduğundan bu cihetin maddede 
ayrıca tasrihine lüzum görülmemiştir. 

Koru ve baltalığın birer orman işletme şekli 
olduğu ve bunlarm (orman) tâbir ve mefhumu
na dâhil bulunduğu verilen izahattan anlaşılın rş 
olmakla 12 nci maddenin 3 ncü fıkrasının (B) 
bendindeki (koru ve baltalık) tâbirleri kaldırrla-
rak yerine (orman) kelimesi konulmuştur. 

Diğer maddelerin bir kısmmda kelime deği
şiklikleri yapılmış ve geriye kalanlar olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul İzmir 

A. Bayındır Ş. Aadalcm 
Kâtip 1 

Ankara Afyon K. Antalya 
M. AksoUy t. H. Baltactoğlu H. T. Dağlıoğlu 

Antalya Kastamonu Tekirdağ 
Dr. O. Kahraman H. Çelen E. Ataç 
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Btttçr Komisyonuraporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/438 
Karar No. 107 

4; vu. im 

Yüksek Başkanlığa 

3116 sayılı Orman Kanununa bazı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunun 1 nci maddesinde 
değişiklik yaprlmasma dair Tarım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Başbakanlığın 31 . V . 1945 ta-
rih ve 6/1147 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Tarım, İçişleri, Adalet 
ve Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte 
Komisyonumuza gönderilmiş olmakla Tarım Ba
kanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldtı-
ğu halde incelendi. 

Kanun tasarısının : 
a) Ormanların mahiyeti ve tabiatı itibariyle 

Devlet mülkiyetine daha uygun düştüğü; 
b) özel ormanların bakımsız'kaldığı, harap 

olanlarının yerine yenilerinin yetiştirildiğinin gö
rülmediğini; 

(rözönünde tutarak özel emekle yetiştirilme
miş ormanların kamulaştırılmasını hedef tuttuğu 
anlaşıldı. 

Maksat uygun görülerek maddelerin konuşul
masına geçildi ve aşağrda ki değişiklikler ya
pıldı : 

Birinci madde : Maliye Komisyonunun kabul 
ettiği birinci madde İçişleri ve Adalet Komis
yonlarınca bu maddeye konmuş olan iki kaydın 
ilâvesi suretiyle daha ziyade açıklanarak kabul 
edilmiştir. 

Bunlardan birincisi, kanunun hedefi yürür
lüğe girdiği tarihte mevcut olan ormanların Dev
letleştirilmesi olduğuna göre bunu iyice anlat
mak üzere «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te» ibaresinden sonra cümleye «var olan» iba
resinin eklenmiş olmasıdır. , 

İkincisi «bütün ormanlar Devletleştirilmiş
tir» ibaresi Adalet Komisyonunun mütalâam 
dairesinde '«bütün ormanlar bu kanun .gereğince 
Devletleştirilmiştir» şekline sökulmaştur. 

İkinci maddenin (a) ve (c) bentlerindeki «ve
ya yetiştirilecek olan» ibareleri bu. kanun hü
kümlerinin esasen yetiştirilecek ormanların Dev
letleştirilmesini hedef tutmadığı gözönünde tu

tularak metinden çıkarılmıştır, 
İkinic maddenin (b) bendindeki kestane ke

limesine aşısız kelimesi ilâve edilmiş ve bu iba-
bendin sonuna getirilmiştir. Değişiklik, re 

kestane kelimesinden aşılı kestane ağacı anlaşı
larak sair meyvelerinden istifade edilen ağaçla
rın kamulaştırılacağı gibi bir düşünceye mahal 
vermemek için yapılmıştır. 

İkinci maddenin (d) bendi ve maddenin bu 
bentle ilgili son fıkrası kaldırılmıştır. Devlet 
Ormanlarına bitişik omadığı ve çevresinin güzel
liğini sağladığı Tarım Bakanlığınca belli edile
cek köy, belediye özel idare kamu tüzel kişilik
lerine ilişkin ormanların bazı tahdit ve takyit
lerle Devletleştirme dışında bırakılmasına mü
tedair olan yukarıda ki bent ve fıkranın çıkarıl
ması sebepleri şunlardır : 

a) Bu ormanların Devletleştirilmesi orman 
yerinde kaldığına göre çevrenin güzelliğine ha
lel getirecek mahiye t te değildir. Bu itibarla 
çevrenin güzelliğini temin istisna için bir sebep 
olarak gösterilemez; 

b) Sözü geçen kamu tüzel kişilikleri bu or
manlara bakacak malî ve teknik imkânlara ma
lik değildir. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasına göre Dev
letleştirilecek ormanların bedeli 1936 bütçe yılı 
arazi vergisine matrah olan değerinin iki katı
nı geçmemek üzere 2901 sayılı kanun gereğince 
belirtilmiş arazi vergisine matrah olan değerdir. 

Buna göre Devletleştirilecek ormanlarm 1936 büt
çe yılı arazi vergisi matrahiyle 2901 sayılı kanun 
gereğince belirtilmiş arazi vergisi matrahının bi
linmesi icabedecektir. Bu itibarla bu matrahla
rın bulunmadığı ahvalde ne suretle hareket edi
leceğini derpiş etmek lâzımdır. 

Maliye Komisyonundan gelen tasarının üçün
cü maddesinin ikinci fıkrasında bu iki değerin 
Devletleştirilecek ormana en yakm benzeri or
man gözönünde tutularak Arazi Vergisi Kanu-

( S . Sayısı : 138) 



imnumın yetkilendirdiği komisyonlarca belli edi
leceği yazıladır. 

Komisyonumuz, bedel tesbitindemümkûa.ol
duğu kadar benzerliği ve aynı esaslara uymağı 
tercih ettiğinden Devletleştirilecek ormanın 
1936 yılı acazi vergisi matrahı yoksa bunun ye
rine 3116 sayılı Orman Kanununun muvakkat 
ikinci maddesiyle evvelce kabul edilmiş oldu
ğu veçhile o ormanm 1331 yılı arazi vergisine 
matrah tutulan kıymetin altı katının almmasını 
uygun görmüştür. 

Devletteştirileeeki ormanm 2901 sayılı ka
nun gereğince belirtilmiş arazi vergisi matrahı 
bilinmiyorsa o orman değerinin o çevrede 2901 
sayılı kanuna göre yapılan genel yazımın tarihi 
gözönünde tutularak aynı kanun hükümleri ge
reğince Arazi Vergisi Kanununun yetkilendir
diği komisyonlarca belli edilmesi muvafık bu
lunmuştur. Bu itibaırla &<ncü maddenin 2,nci 
fıkrası onai göre değiştiıaiffijiştir. 

Altıncı maddenin ikinci ûkrasmm.altma Ta
rım Bakaiölığının:.k»^arı müsbet veya menfi ne 
ohırsa olsun: bu. sonucun başvuranların dik^kçe-
Jerindeki adreslere bildirilmesini sağlayacak bir 
fıkra eklenmesi kişimin durumlarından haber
dar •olmaları ve haklarını zamanında, arayabil
meleri için iaideli telâkki edilmiştir. 

Dokuzuncu maddede:.'hak. sahibine ödenmek 
üzere Ziraat Bankasına yatırılan Devletleştirme 
karşılığını Bankanın doğrudan doğxuya hak sa
hibine vermesini sağalmak ve i Bakanlığın bir 
daha paranın ödenmesi işiyle uğraşmasını, önle
mek ve bu konuda borçlar ve ticaret kanunla
rındaki hükümlerle ahengi temin etmek amaçla-
riyle bir değişiklik yapılmıştır. 

Beş hektara kadar ormanlar 3116 sayılı ka
nun hükümleri dışmda bırakılmış olduğu halde 
bu defa bu kaydın, ormanların korunması mü-
lâhazasiyle, kaldırıl maama Komisyonıımvızea 
da. muvafakat edilmiş ise de .bu takdirde -memle
ketimizin : bazı yerleifinin ^hususiyetleri doiapa#le 
bir takım özel müMer: içinde bulunup koru^ve 
bahçe namlariyle anılan i çeşitli ağaç toplulukla
rının da orman mefhumu. içine alınabilmesi ; en
dişesi hâsıl. olmakla Tavım. Bakanı, bu gibi yer* 
lere dokunmak» mevzüubahs. olmadığını ve ka
nunda parkların orman addedihniyeceği yazıl
mak suretiyle' bu mahsurun -bertaraf edildiğini 
beyan eylemiş ve bu suretle-tasarmın 12 nci mad-
desinin görüşülmesi, sırasında park .kelimesinden 

anlaşılan mânau. üaermde durulmuştur, karini 
Bakanından ataan izahata göre park gerçek ve 
tüzel özel kişiliklerle ıkamu tüzel kişiliklere ait 
olabilir. Süs veya orman ağaçlarını ihtiva ede
bilir. Bunları ormandan ayıran vasıf kuruluş 
ve kullanışlarondaki gayedir. 

Parkta orman mahsullerinden faydalanma gi-
... bi bir iktisadi gaye takip edilmez. Bulunduğu 

yerin güzelliğini ve ilgililerin güzellik ihtiyaçla
rını ve dinlenme imkânlarını sağlamayı hedef tu
tar. 

Bu izaha komisyanca tasavvur olunan mah
surları bertaraf eder mahiyette görülerek madde 
kabul edilmiştir. 

Bu husus bu şekilde belirtildikten sonra bu 
kanunun uygulanması için yapılacak Tüzükte 
bu esasların kesin ve aydınlık olarak belirtilme
sini komisyonumuz temenni etmektedir. 

Tasarının 13 ncü maddesiyle kaldırılması der
piş edilen 3.116 sayılı' kanunun 59 ncu maddesi 

. ımıuma. nıahaus ormanların Bakanlar Kurulu 
izniyle, ..satılabileceğini âmirdir. Tasarınm birinci 
vei.ikinci i maddelerine,, göre bundan sonra da 
umuma .mahsus ormanlar olabileceği cihetle bu 
ormanların, satılabilmeğinin yukarıdaki şartlara 
bağlı .kalmasının maslahata daha uygun olacağı 
düşünülerek 59 ncu maddenin ilga edilmeyerek 
13 ncü maddeden. çıkarılması tensip edilmiştir. 

. Kamutaya araedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunuldu. 

Başkan Başkan V. Bu. rapor sözcüsü 
Kastamonu Edime Trabzon 
T.Coşkan M. N. Gündüzalp M. S. Anamur 

Kâtip 
İstanbul Aydın Bitlis 

F. öymen Gl. R.Alpman B. üsma 
Giresun ' Giresun İstanbul 

M. Akkaya A. Sayar H. Kortel 
- Kütahya Manisa Samsun 
HiPekcam, F. Kurdoğlu M. A. Yörüker 

•Tokad Urfa Yozgad 
> RnA^Sercngil E. Tekeli . S. Içöz 

• Zonguldak ;^j 
< JB. Erişirgü \ 

1.— Anayasanın 74 ncü maddesindeki is
tisnai hüküm toprak ve. ormanlara münhasır 
okingaaöihetle, yapı ve tesislerin Toprak.Ka
nununda lolduğu gibi değer baha karşılığında 

: kamulaştırılması gerektiği mütalâasmdayız, , 



2. — Ormanların korunması zarureti ile 
kamulaştırma işlemi yapılmadan ve bedel ve
rilmeden ormanların Devlet mülküne geçmesine 
mutabıkız. Ancak bu istisnai hüküm, kamulaş
tırmanın diğer icaplarını yapmaktan Devleti 
vareste kılmamalıdır. Beşinci maddenin bir 

yıl içinde mülkiyet belgesini ve vergi kıymeti
ni ibraz etmiyenlerin haklarının düşüceği yo
lundaki hükmünü bu esasa uygun bulmamak
tayız. 

istanbul İzmir 
/. Hakkı Ülkmen Münir Birsel 

*mm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3116 sayılı Orman Kanununun 
birinci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hüküm

ler eklenmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye'de bu
lunan özel, vakıf ve kamuya 
ait bütün ormanlar Devletleşti
rilmiştir; 

Bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle hiçbir işlem ve bildiri-
ğe lüzum kalmaksızın birinci 
fıkrada yazılı ormanlar Devlete 
geçer. 

3116 sayılı Orman Kanunun
daki ödevlere ve izinlere daya
nılarak yetiştirilmiş olan or
manlar, sahipli fıstık çamı ve 
palamut meşesi ormanları, özel 
emekle yetiştirilmiş veya yetiş
tirilecek olan kavak, söğüt, kı
zılağaç, akasya ve okaliptüs or
manları bu hüküm dışındadır. 

MADDE 2. — 3116 sayılı Or
man Kanununun 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

a) Sazlıklar; 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den koru ve baltalık yaprlamı-
yan yerler ; • • 

c) Her çeşit dikenlikler ve 
fundalıklar; 

d) Parklar; 
w) Ormanlara bitişik olnlı-

TARIM KOMİSYONUNUN DE-
ĞIŞTİBİŞİ 

3116 sayılı Orman Kanununun 
birinci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Türkiyede bu
lunan özel, vakıf ve kamuya 
ait bütün ormanlar Devletleşti
rilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle hiçbir işlem ve büdiriğe 
lüzum kalmaksızın birinci fık
rada yazılı ormanlar Devlete ge-

3116 sayılı orman kanunun
daki ödevlere ve izinlere daya
nılarak yetiştirilmiş ve yetiştiri
lecek olan ormanlar, sahipli 
fıstık çamı ve palamut meşesi 
ormanları, özel emekle yetişti
rilmiş veya yetiştirilecek olan 
kavak, söğüt, kızılağaç, ak
asya ve okaliptüs ormanları bu 
hüküm dışındadır. 

MADDE 2. — 3116 sayılı Or
man Kanununun 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

a) Sazlıklar; 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den koru ve baltalık yapılama
yan yerler; 

c) Her çeşit dikenlikler ve 
fundalıklar; 

d) Parklar; 
e) Ormanlara bitişik olma-

İÇİŞLEBİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3116 sayılı Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı! 

MADDE 1. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte Türki
ye'de var olan özel kişilere, Va
kıflara ve köy, belediye, özel 
idare kamu tüzel kişiliklerine 
ilişkin bütün ormanlar Devlet
leştirilmiştir. 

Bu ormanlar hiçbir işlem ve 
bildirime lüzum olmaksızın Dev
lete geçer. 

MADDE 2. — a) Devlet or
manların veya bu kanunla Dev-
letleştirilen ormanların içinde ve
ya bitişiğinde bulunmak şartiy-
le 3116 sayılı Orman Kanunun
daki ödevlere ve izinlere daya
nılarak yetiştirilmiş veya yetiş-
rilecek olan ormanlar; 

b) Sahipli fıstık çamı, kesta
ne "ve palamut meşesi orman
ları; 

c) Dsvlet ormanları ve bu 

(S . Sayısı : 158) 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTiRİŞl 

3116 sayüi Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADE 1. — Bu kanunun yü-
yürürlüğe girdiği tarihte var
olan özel kişilere, vakıflara ve 
köy, belediye, özel idare kamu 
tüzel kişiliklerine ilişkin bütün 
Ormanlar bu Kanun gereğince 
Devletieştrilmiştir. 

Bu ormanlar hiç bir işlem ve 
bildirime lüzum olmaksızın Dev
lete geçer. 

MADDE 2. — a) Devlet or
manlarının veya bu kanunla 
Devletleştirilen ormanların için
de veya bitişiğinde bulunmamak 
şartiyle 3116 sayılı Orman Ka
nunundaki Ödevlere ve izinlere 
dayanılarak ekim veya dikim 
yolu ile emek harcanıp yetişti
rilmiş veya yetiştirilecek olan 
ormanlar; 

b) Sahipli fıstık çamı, kes
tane ve palamut meşesi orman-

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3116 sayılı Orman Kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve bu 
kanunun birinci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

tasan» 

MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte gerçek 
veya tüzel özel kişilere, vakıfla
ra ve köy, belediye, özel idare 
kamu tüzel kişiliklerine ilişkin 
bütün ormanlar Devletleştiril
miştir. Bu ormanlar hiç bir iş
lem ve bildirime lüzum olmak
sızın Devlete geçer. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı 
ormanlar birinci madde hükmü 
dışındadır: a) Devlet ormanla
rının veya bu kanunla Devlet-
leştirilen oımanların içinde veya 
bitişiğinde bulunmamak şartiyle 
3116 sayılı Orman kanununda
ki ödevlere ve izinlere dayanıla
rak ekim veya dikim yoliyle emek 
harcanıp yetiştirilmiş veya ye
tiştirilecek olan ormanlar; 

b) Sahipli fıstıkçamı, kes-

(S . Sayısı: 158 ). 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Orman Kanununa bazı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunun 
birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına* dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte varo
lan gerçek veya tüzel özel kişi
lere, vakıflara ve köy, belediye, 
özel idare kamu tüzel kişilik
lerine ilişkin bütün ormanlar bu 
kanun gereğince Devletleştiril
miştir. Bu ormanlar hiçbir iş
lem ve bildirime lüzum olmaksı
zın Devlete geçer. 

MADDE 2. —• Aşağıda yazılı 
ormanlar birinci madde hükmü 
dışındadır: 

a) Devlet ormanlarının ve
ya bu kanunla Devletleştirilen 
ormanların içinde veya bitişi
ğinde bulunmamak şartiyle 3116 
sayılı Orman Kanunundaki 
ödevlere ve izinlere dayanıla
rak ekim veya dikim yoluyla 
emek harcanıp yetiştirilmiş or
manlar; 



m. 
yân ve ölçülmesi sonunda yüzü 
iki hektardan az çıkan sahipli 
topraklar üzerindeki ağaçlar ve 
ağaççıklar orman sayılmaz. 

Bu hükümlere göre bir yerin 
orman sayılıp sayılmayacağını 
Tarım Bakanlığı belli eder. 

Ta. K. 

yan ve ölçülmesi sonunda yüzü 
iki hektardan az çıkan sahipli 
topraklar üzerindeki ağaçlar ve 
ağaççıklar orman sayılmaz. 

Bu hükümlere göre bir yerin 
orman sayılıp sayılamryacağmı 
Tarım Bakanlığı belli eder. 

kanunla Devletleştirilen orman
ların içinde olmıyan topraklarda 
özel emekb yetiştirilmiş veya ye
tiştirilecek olan kavak, söğüt, 
kızılağaç, akasya, okaliptüs ve
saire ormanları; 

d) Devlet ormanlarına veya 
bu kanunla Devletleştirilen or-
mamlai'i bitişik olmadığı ve çev
resinin güzelliğini sakladığı Ta
rım Bakanlığınca belli edilecek 
olan kamuya ait ormanlar, lâ-
yikiyle korunup bakılmak şar-
tiyle, birinci madde hükmü dı
şındadır. 

Devletleştirme dışında bıra
kılan kamuya ait ormanların 
alanını herhangi bir suretle da
raltmak, başkalarına satmak ve
ya arsa haline sokmak ve Tarım 
Bakanlığının izni olmadan iç
lerinde tesisler meydana getir
mek ve her çeşit faydalanma
larda bulunmak yasaktır. Bu 
ormanlardan izinsiz olarak ke
silen ağaçlar ve bunlardan imal 
edilen mallar ve çıkarılan her 
türlü ürünler suçluları kim 
olursa olsun, doğrudan doğru
ya Orman idaresince müsadere 
edilir. Suçlular hakkında ay
rıca 3116 sayılı Orman Kanu
nu hükümlerine göre kovuştur
ma yapılır. Kesimler sonucunda 
bu ormanlarda açılan boşlukları 
ilgilileri yeni ağaçlamalarla 
doldurmak zorundadırlar. Ak
si halde bu ormanlar Devletleş-
tirilir. 

XSi4fitojp«t:-168l 



Ari. K. 

lau; 
c> Devlet ormanları ve bu 

kanunla »Devletieatrüen, orman
ların içinde olmıyan topraklarda 
ekim ve dikim yoin ile öael emek
le yetiştirilmiş veya yetiştirilen 
cek olan: kavak, söğüt, k u ü * ^ , 
akasya, okaliptüs ve saire or
manları; 

d) - Devlet ormanlarına veya 
bu kanunla Devletleştirilen or
manlara bitişik olmadığı ve çev
resinin .güzelliğini sağladığı Ta
rım Bakanlığınca belli edilecek 
olan kamuya ait ormanlar, lâ-
yikiyle korunup bakılmak sar-

Birinci madde hükmü dışın
dadır. 

De vletîestrime dışında bıra-
kdan kamuya ait ormanların ala
nım herhangi bir suretle da
raltmak,-başkatermasattmak ve
ya arsa haline sokmak ve Ta
rım Bekanlığmın izni olmadan 
içlerimde tesisler meydana ge
tirmek ve her çeşit faydalanma
larda bülnîmjak yasaktır. 

Bu ormanlardan izinsiz olarak 
kesilen ağaçlar ve bunlardan 
imal edilen mallar ve çıkarılan 
her türlü ürünler suçluları kim 
olursa olsun, doğrudan doğru
ya Orman İdaresince zaptedi-
lir. Suçlular hakkında ayrıca 
3116 sayılı Orman Kanunu hü
kümlerine göre kovuşturma ya
pılır. Kesimler sonucunda bu 
ormanlarda açılan boşlukları 
ilgilileri yeni ağaçlamalarla dol
durmak zorundadırlar. Aksi 
halde bu Ormanlar da Devletleş-
tirilir. 

i Mal.K. 

tan»Te jalatmıt n»s^*»nttsn-
hfeı; 

o) Devlet ormanları ve bu 
kanunla Devletleştirmen orman
ların içinde olmıyftnıtoptfdJÖaSda 

I ekim ve >âıkkn<yriteş$A 3ml*mâk-
I leıyttiştiîâlıniç.veyay^stirileisk 

olan kavak,, söğüt, kızılağaç 
akasya, okaliptüs ve ser«h orman
ları; ' 

d) Devlet ormankarroâ  vey* 
bu ̂ kananla : Devletleştirilen OF-
manlara bitişik olmadığı ve 
çevresinin ,gîbeBiğin3|% sağladığı 
Tarım Bakanlığında belli ediler 
cek olan koy, belediye, Ssel idare 
kamu tüzel kişiliklerine ilişkin • 
oımanUr, lâyJkâyleTkoTunapbar 
kılmak şartiyle; 

Devletleştirilme- dışında bi-
rakılank^, belediye,'özel ide> 
re kamu tüzel. kişUikierine iliş
kin ormanlacm alanmı herlıangi 

\ bir • suretle daraltmak, bunlar 
üzerinde herhangi bir temliki ta
sarrufta bulunmak ve bunları 
aynı haklarla takyit etmek veya 
arsa haline sokmak ve Tarım Ba
kanlığının izni olmadan içlerin
de tesisler meydana getirmek ve 
her çeşit faydalanmalarda bu-

I lunmak yasaktır. Bu ormanlar-
| dan ve mezarlıklardan izinsiz 

olarak kesilen ağaçlar ve bun
lardan imal edilen mallar ve çı
kardan her türlü ürünler, suç
luları kim olursa olsun, doğru
dan doğruya orman idaresince 
zorla alınır. Suçlular hakkın
da ayrıca 3116 saydı Orman 
kanunu hükümlerine göre ko
vuşturma yapılır. Kesimler so
nucunda bu ormanlarda açılan 
boşlukları ilgilileri yeni ağaçla
malarla doldurmak zorundadır
lar. Aksi halde bu ormanlar da 
Devletleetrüilir. 

(S/Sayı*^ 1*B>) 

b) .Ss&^rfjsi^ 
laiiiüt meeeei ve «şıaız- kestane 
ormaalasii! 

c) Devlet ennanfejn ve *bu 
kömuria D«»leÖeşörH*» ?ortûan-
laıtn içindk olmadan toprak
larda: Zekîmi, ve «dikim 'yoluyla 
özekemekle yötiştirilm^ kavak, 
söğüt, -kıaılat*çv aka*^ okalip-
üs ve setıvi onaHHiîalPir 



Hü. 

MADDE 3. — Devletleştirilen 
ormanların kamulaştırma karşı
lığı 1936 bütçe yılı arazi vergi
sine matrah olan değerdir. 

Kamulaştırılacak ormanın 1936 
yılı arazi vergisine matrah itti
haz edilen değeri belli değilse 
çevresi içerisindeki en yakın 
benzeri orman gözönünde tutu
larak Arazi Vergisi Kanununun 
yetkilendirdiği komisyonlarca 
yukarıdaki fıkraya göre belli 
edilmiş değerleridir. Bu tak
dirde yetkili komisyonlar en geç 
üç. ay içinde karar vermek, zo
rundadır. Bu süre içerisinde 
kusursuz olarak ödevini yap
mayan komisyonların başkan ve 
üyeleri hakkında kanunu gere
ğince takibat yapılır. Yetkili 
komisyonlar faaliyette değiller
se ilgili makamlar tarafından 
derhal bu komisyonlar toplana
rak yukarıda gösterilen ödev
ler yaptırılır. 

— 16 — 
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MADDE 3. — Devletleştirilen 
ormanların karşılığı lı936 büt
çe yılı arazi vergisine matrah 
olan değerdir. 

Devletleştirilen ormanın 1936 
bütçe yılı arazi vergisine mat
rah ittihaz edilen değeri belli 
değilse bedeli, çevresi içerisin
deki en yakın benzeri orman 
gözönünde tutularak arazi ver
gisi kanunun yetkilendirdiği ko
misyonlarca yukarıdaki fık
raya göre belli edilmiş değerdir. 
Bu takdirde yetkili komisyonlar 
en geç üç ay içinde karar ver
mek zorundadır. Bu süre içe
risinde özürsüz olarak ödevini 
yapmayan komisyonların baş
kan ve üyeleri hakkında ka
nunu gereğince takibat yapı
lır. Yetkili komisyonlar faali
yette değillerse ilgili makamlar 
tarafından derhal bu komisyon
lar toplanarak yukarıda göste
rilen ödevler yaptırılır. 

MADDE 3. — Devletleştirilen 
ormanların karşılığı 1936 bütçe 
yılı arazi vergisine matrah olan 
değerdir. -

Devletleştirilen ormanm 1936 
bütçe yılı arazi vergisine mat
rah tutulan değeri belli değilse 
karşılığı çevresi içerisindeki 
en yakm benzeri orman gözö
nünde tutularak Arazi Vergisi 
Kanununun yetkilendirdiği ko
misyonlarca yukarıdaki fıkra
ya göre belli edilmiş değerdir. 
Bu takdirde yetkili komisyon
lar en geç üç ay içinde karar 
vermek zorundadır. Bu süre 
çeri sinde özürsüz olarak ödevi
ni yapmayan komisyonların baş
kan ve üyeleri hakkında kanu
nu gereğince kovuşturma yapı
lır. Yetkili komisyonlar çalış
ma halinde değillerse ilgili ma
kamlar tarafından derhal bu 
komisyonlar toplanarak yukarı
da gösterilen ödevler yaptırılır. 

Hazine ve ilgililerin 3692 sa
yılı kanun hükümleri dairesin
de itiraz hakları saklıdır. 

(S. Sayısı; 158) 
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MADDE 3. — Devletleştirilen 
ormanların karşılığı 2901 sayılı 
kanun gereğince belirtilmiş ara
zi vergisine matrah olan de
ğerdir. Şu kadar ki bu karşı
lık hiç bir zaman ayni ormanın 
1936 bütçe yılı arazi vergisine 
matrah olan değerinin iki katım 
geçemez. 1923 yılmdan sonra 
her ne suretle olursa olsun ha
zineden satın alınmış veya tef-
fiz olunmuş ormanlarda Dev
letleştirme karşılığı satış veya 
teffiz bedelidir. Ancak bn kar
şılık aynı ormanm 1936 bütçe 
yılı arazi vergisine matrah olan 
değerden aşağı olamaz. 

Devletleştirilen ormanın 2901 j 
sayılı kanun gereğince belirtil
miş ve 1936 bütçe yılı arazi yer
gisine matrah tutulan değeri 
yoksa çevresi içerisindeki en ya
kın benzeri orman gözönünde 
tutularak bu değerler arazi ver
gisi kanununun yetkilendireceği 
komisyonlarca belli edilir. Böy
lece ormanın birinci fıkra hü
kümleri dairesinde Devletleştir
me karşılığı tayyün eder. 

Bu takdirde yetkili komisyon
lar en geç üç ay içinde karar 
vermek zorundadır. Bu süre 
içerisinde özürsüz olarak ödevi
ni yapmayan komisyonların baş
kan ve üyeleri hakkında kanu
nu gereğince kovuşturma yapı
lır. Yetkili Komisyonlar çalış
ma halinde değillerse ilgili ma
kamlar tarafından derhal bu 1 
komisyonlar taplanarak yukarı
da gösterilen 5devler yaptırılır. 
Hazine ve ilgililerin 3692 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde iti
raz haklan saklıdır. 

Mal. K, 

MADDE 3. — Devletleştrilen 
ormanların karşılığı 2901 sayılı 
kanun gereğince belirtilmiş ara
zi vergisine matrah olan değer
dir.* Şu kadar ki, bu karşılık hiç 
bir zaman aynı ormanın 1936 
Bütçe yılı arazi vergisine mat
rah olan değerinin iki katmı 
geçemez. 1923 yılından sonra 
her ne suretle olursa olsun Ha
zinece satılmış veya teffiz olun
muş ormanlarda Devletleştirme 
karşılığı teffiz veya satış bedeli 
dir. Ancak bu karşılık ormanın 
1936 bütçe yılı arazi vergisine 
matrah olan değerden aşağı ola
maz. 

Devletleştrilen ormanın 2901 
sayılı kanun gereğince belirtil
miş veya 1936 bütçe yılı arazi 
vergisine matrah tutulan değeri 
yoksa çevresi içerisindeki en ya-
kin benzeri orman ğözönünde 
tutularak bu değerler arazi ver
gisi kanununun yetkilendirdiği 
komisyonlarca belli edilir. Böy
lece ormanm birinci fıkra hü
kümleri dairesinde Devletleştir
me karşılığı taayyün eder. 

Bu takdirde yetkili komis
yonlar en geç üç ay içinde ka
rar vermek zorundadır. Bu sü
re içerisinde özürsüz olarak öde
vini yapmıyan komisyonların 
başkan ve üyeleri hakkında ka
nunu gereğince kovuşturma ya
pılır. Yetkili komisyonlar ça
lışma halinde değillerse ilgili 
makamlar tarafından derhal bu 
komisyonlar toplanılarak yuka
rıda gösterilen ödevler yaptırı
lır. Hazine ve ilgililerin 3692 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde 
itiraz haklan saklıdır. 

B. K. 

MADDE 3. — Deşvletleştirir 
len ormanların karşılığı 2901 
sayılı kanun gereğince belirtil
miş arazi vergisine matrah olan 
değerdir. Şu kadar ki, bu kar
şılık hiçbir zaman aynı orma
nm 1936 bütçe yılı arazi vergi
sine matrah olan değerinin iki 
katını geçemez. 1923 yılından 
sonra her ne suretle olursa olsun 
Hazinece satılmış veya tefviz 
olunmuş ormanlarda Devletleş
tirme karşılığı teffiz veya satış 
bedelidir. Ancak bu karşılık 
ormanın 1936 bütçe yılı arazi 
vergisine matrah olan değerin
den aşağı olamaz. 

Devletleştirilen ormanın 1936 
bütçe yılı arazi vergisine mat
rah tutulan değeri yoksa bu de
ğer, Arazi Vergisi Kanununun 
yetkilendirdiği komisyonlar ta
rafından ormanın 1331 yılı ra
yicine göre takdir edilecek de
ğerinin altı katı alınmak sure
tiyle belirtilir. 2901 sayılı ka
nun gereğince belirtilmiş değeri 
bulunmryan' ormanlarda ise bu 
değer o çevre içerisinde 2901 sa
yılı kanuna göre yapılan genel 
yazımın tarihi ğözönünde tutu
larak ayni kanun hükümleri ge
reğince arazi vergisi kanununun 
yetkilendirdiği komisyonlarca 
belli edilir. Böylece ormanm, 
birinci fıkra hükümleri daire
sinde, Devletleştirme karşılığı 
taayyün eder. 

Bu takdirde yetkili komisyon
lar en geç üç ay içinde karar 
vermek zorundadır. Bu sure 
içerisinde özürsüz olarak ödevi
ni yapmayan komisyonların baş
kan ve üyeleri hakkında kanunu 
gereğince kovuşturma yapılır. 
Yetkili komisyonlar çalışma ha
linde değillerse ilgili makam-
lar tarafından derhal bu komis-

( S . Sayısı; 158) 
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MADDE 4. — Devietleştiri-
lein ormanların sahipleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesnden 
itibaren en geç bir yıl içinde 
mülk edinme belgeleri ve vergi 
kayıtları ile birlikte ormanların 
bağlı bulundukları Devlet Or
man işletmesi Müdürlüğüne 
başvurmak zorundadırlar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yeri
ne getirmeyenler kamulaştırma 
karşılığını almak hakkını kay
bederler. 

MADDE 5. — Dördüncü 
maddede yazılı süre içinde ya
pılan başvurmalar üzerine Dev
let Orman işletmesi Müdürlü
ğü; mülk edinme belgesiyle ver
gi kaydınm Devletleştirilen or
manın yerine uyup uymadığı
nı ve kimin olduğunu belirttik
ten sonra o yerin hartasını ya-

— İt -
Ta. K. 

MADDE 4. — Sahipleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesi ta
rihinden başlayarak altı ay için
de ormanların bağlı bulunduk
ları Devlet Orman İşletmesi 
Müdürlüklerinden yazı ile is
tedikleri takdirde De\detlestiri-
len ormanlardaki yapı ve te
sislerini orman idaresi satın al
mak zorundadır. Şu şartla ki 
bu yapı ve tesislerin 1936 bütçe 
yılı bina vergisine matrah olan 
safî iratlarının on katı satın al
ma bedelini teşkil eder. Yapı 
ve tesislerin 1936 bütçe yılı bi
na vergisine matrah olan sa
fî iradı bulunmadığı takdirde 
tesbit neticesi beklenilmeksizin 
yapı ve tesislere orman idaresin
ce el konmakla beraber bu irat 
1837 sayılı bina vergisi kânunu
nun yetkilendirdiği komisyon
lar tarafından çevresi içerisin
deki en yakm benzeri yapı ve 
tesisler gözönünde tutularak bel
li edilir. Belli edilen irat 
usulen katileştikten sonra on 
katı satın alma bedeli olur. 
Komisyon kararlarına harsı ha
zine ve mülk sahibinin 3692 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde 
itiraz hakları saklıdır. 

MADDE 5. — Devletleşthji-
len ormanların sahipleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 
başlıyarak en geç bir yıl içinde 
mülkedinme belgeleri ve vergi 
kayıtları ile birlikte ormanla
rın bağlı bulundukları Devlet 
Orman İşletmesi Müdürlüğüne 
başvurmak zorundadırlar. 

(S . Sayan; 158) 
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MADDE 4. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden 
başlayarak altı ay içinde orman
ların bağlı bulundukları Devlet 
Orman İşletmesi Müdürlüklerin
den yazı ile sahipleri istedikleri 
takdirde Devletleştirmen or
manlardaki yapı ve tesislerini 
Orman idaresi satm almak zo
rundadır. Bu yapı ve tesislerin 
satmalma karşılığına esas 1936 
bütçe yılı bina vergisine matrah 

"olan safi iratlarının on katıdır. 
Yapı ve tesislerin 1936 bütçe 
yılı bina vergisine matrah olan 
safi iradı bulunmadığı takdir
de belirtilecek miktar befklenil-
meksizin yapı ve tesislere Or
man idaresince el konmakla be
raber bu irat 1837 sayılı Bina 
Vergisi Kanununun yetkilendir
diği komisyonlar tarafından 
çevresi içerisindeki en yakın 
benzeri yapı ve tesisler gözö 
nünde tutularak belH edilir. Bel 
li edilen irat usulen kesinleştik 
ten sonra on katı satınalma kar 
şüığı olur. Komisyon kararları 
na karşı Hazine ve mülk sahi 
binin 3692 sayılı kanun hüküm 
leri dairesinde itiraz haklar 
saklıdır. 

MADDE 5. —Devletleştirilen 
ormanların sahipleri bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden baş
layarak en geç bir yıl içinde 
mülk edinme belgeleri ve vergi 
kayıtlariyle birlücte ormanların 
bağlı bulundukları Devlet Or
man İşletmesi Müdürlüğüne ve
ya o yerin mülkiye üstüne baş-
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MADDE 4. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarüıinden 
başlıyarak 6 ay içinde ormanla
rın bağlı bulundukları Devlet 
Orman işletmesi Müdürlükle
rinden yazı ile sahipleri istedik
leri takdirde Devletleştirilen or
manlardaki yapı ve tesislerini 
Orman İdaresi satın almak zo
rundadır. Bu yapı ve tesislerin 
satmalına karşılığına esas 1936 
bütçe yılı bina vergisine matrah 
olan safi iratlarının on katıdır. 
Yapı ve tesislerin 1936 bütçe 
yılı bina vergisine matrah olan 
safi iradı bulunmadığı takdir
de belirtilecek miktar beklenil-
meksizin yapı ve tesislere Or
man İdaresince el konmakla be
raber bu irat 1837 sayılı Bina 

Vergisi Kanununun yetkilendir
diği komisyonlar tarafından çev
resi içerisindeki en yakın benze
ri yapı ve tesisler gözönünde 
tutularak belli edilir. Belliedi-
len irat usulen kesinleştikten 
sonra on katı satmalına karşı
lığı olur. Komisyon kararları
na karşı Hazine ve mülk sahi
binin 3692 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde, itiraz haklan 
saklıdır. 

MADDE 5. — Devletleştiri
len ormanların sahipleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 
başlıyarak en geç bir yıl içinde 
mülkedinme belgeleri ve vergi 
kayıtlariyle birlikte ve iş ilgili
ler arasında ihtilaflı bir du
rumda ise mahkemede incelen
mekte olduğuna dair alacakları 

— 19 — 
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MADDE 4. — Adalet Komis
yonunun 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devletleştirilen 
ormanların sahipleri bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden baş
lıyarak en geç bir yıl içinde 
ihticaca salih mülk edinme bel
geleri ve vergi kayıtlariyle bir
likte ve.iş ilgililer arasında ihti
laflı bir durumda ise mahkeme
de incelenmekte olduğuna dair 

(S . Sayısı: 168) 
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yanlar toplanılarak yukarıda 
gösterilen ödevler yaptırılır. 
Hazine ve ilgililerin 3692 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde iti
raz hakları saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden 
başlıyarak altı ay içinde orman
ların bağlı bulundukları Devlet 
orman işletmesi müdürlüklerin
den yazı ile sahipleri istedikle
ri takdirde Devletleştirilen or
manlardaki yapı ve tesislerini 
orman idaresi satm almak zo
rundadır. Bu yapı ve tesislerin 
satmalına karşdığma esas 1936 
bütçe yılı bina vergisine matrah 
olan safi iratlarının on katıdır. 
Yapı ve tesislerin 1936 bütçe 
yılı bina vergisine matrah olan 
safi iradı bulunmadığı takdirde 
belirtilecek miktar beklenilmek-
sizin yapı ve tesislere Orman 
idaresince el konmakla beraber 
bu irat 1837 sayılı Bina Vergi
si Kanununun yetkilendirdiği 
komisyonlar tarafından çevresi 
içerisindeki en yakın benzeri ya
pı ve tesisler gözönünde tutu
larak belli edilir. Belli edilen 
irat usulen kesinleştikten sonra 
on katı satmalına karşılığı olur. 
Komisyon kararlarına karşı Ha
zine ve mülk sahibinin 3692 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde 
itiraz haklan saklıdır., 

MADDE 5. — Devletleştirilen 
ormanların sahipleri bu (kanu
nun yürürlüğe girmesinden baş
layarak en geç bir yıl içinde 
ihticaca salih mülk edinme bel
geleri ve vergi kayıtlariyle bir
likte ve iş ilgililer arasında ih
tilaflı bir durumda ise mahke
mede incelenmekte olduğuna 



Hü. 
par ve işlendi kâğıtları kesin 
olarak belli edilen kamulaştır
ma karşılığını gösteren belge 
ile birlikte Tarım Bakanlığına 
yollar. 

Tarım Bakanlığı; gelen bel
geleri inceleyerek tasdik ettik
ten sonra mülk sahiplerine öden
mek üzere ödeme emriyle öde
neklerini ilgili işletme müdür
lüğüne gönderir. 

MADDE 6. — Kamulaştırılan 
ormanların karşılıkları bu ka
nunun yürürlüğe girmesnden 2 
yıl sonra başlamak üzere dört 
yılda ve dört eşit taksitte öde
nir. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren 
tahakkuk etmiş olan kamulaş
tırma karşılıklarını beş yıl için
de almak üzere Devlet Orman 
İşletmesi Müdürlüğü eliyle Ta
rım Bakanlığına başvurmayan
lar haklarından vaz geçmiş sa
yılırlar. Böylece hakları dü
şenler yetkili yargı ve idare 
mercilerine giderek bir gûna 
hak isteğinde bulunamazlar. 

Ta. K. 
Bir yıl içinde bu ödevi yeri

ne getirmeyenler Devletleştiri-
len ormanın karşılığını almak 
hakkını kaybederler. 

MADDE 6. — Beşinci mad
dede yazılı süre içinde yapılan 
başvurmalar üzerine Devlet Or
man İşletmesi Müdürlüğü mülk-
edinme belgesiyle vergi kaydı
nın Devletleştirilen ormanın ye
rine uyup uymadığını ve kimin 
olduğunu belirttikten sonra o 
yerin hartasını yapar ve işlendi 
kâğıtlarını kesin olarak belli 
edilen bedeli gösteren belge ile 
birlikte Tarım Bakanlığına yol
lar. 

Tarım Bakanlığı gelen belge
leri inceleyerek tasdik ettikten 
sonra mülk sahiplerine ödenmek 
üzere ödeme emriyle ödenekle
rini ilgili işletme müdürlüğüne 
gönderir. 

MADDE 7. — Devletleştiri
len ormanların karşdrîdarı bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden 
iki yıl sonra başlamak üzere 
dört yılda ve dört eşit taksitte 
ödenir. 

İç. K. 
vurmak zorundadırlar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yeri
ne getirmeyenler Devletleştiri
len ormanın karşılığını almak 
hakkını kaybederler. 

MADDE 6. — Beşinci madde
de yazılı süre içinde yapılan baş
vurmalar üzerine Devlet Or
man İşletmesi Müdürlüğü mülk 
edinme belgesiyle vergi kaydı
nın Devletleştirilen ormanm ye
rine uyup uymadığını ve kimin 
olduğunu belirttikten sonra o 
yerin hartasını yapar ve işlendi 
kâğıtları kesin olarak bellli 
edilmiş karşılığı gösteren belge 
ile birlikte Tarım Bakanlığına 
yollar. 

Tarnn Bakanlığı gelen belge
leri inceleyerek onadıktan sonra 
mülk sahiplerine ödenmek üze
re ödeme emriyle ödeneklerini 
ilgili işletme müdürlüğüne gön
derir. 

MADDE 7. — Devletleştirilen 
ormanların karşılıkları, Tarım 
Bakanlığınca altıncı madde hü
kümlerine göre onandığı tarih
ten başlamak üzere dört yılda 
ve dört eşit taksitte ödenir. 
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belgeleri ormanların bağlı bu
lundukları Devlet Orman işlet
mesi Müdürlüğüne veya o yerin 
mülkiye üstüne başvurmak zo
rundadırlar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yeri
ne getirmiyenler Devletleştiri-
len ormanın karşılığını almak 
hakkını kaybederler. 

MADDE 6. — Beşinci mad
dede yazılı süre içinde yapılan 
başvurmalar üzerine Devlet Or
man işletmesi Müdürlüğü mülk-
edinme belgesiyle vergi kaydı
nın Devjetleştirilen ormanın ye
rine uyup uymadığını ve kimin 
olduğunu belirttikten sonra iş
lemi i kâğıtları kesin olarak belli 
edilmiş karşılığı gösteren belge 
ile birlikte Tarım Bakanlığına 
yollar. 

Tarım Bakanlığı gelen belge
leri inceleyerek onadıktan 
sonra mülk sahiplerine öden
mek üzere ödeme emriyle öde
neklerini ilgili işletme Müdür
lüğüne gönderir. 

Bu işlemler ilgilinin başvur
ma tarihinden bağlıyarak en 
geç bir yıl içinde bitirilir. 

MADDE 7. — Devletleştirilen. 
ormanların karşılıkları, Ta
ran Bakanlığmca altıncı madde 
hükümlerine göre onandığı ta
rihten başlamak üzere altı yıl
da ve altı eşit taksitte ödenir. 

MaL K 
alacakları belgeleri ile orman
ların bağlı bulundukları Devlet 
Orman işletmesi Müdürlüğüne 
veya o yerin mülkiye üstüne 
başvurmak zorundadırlar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yeri
ne getirmiyenler Devletleştiri
len ormanın karşılığını almak 
hakkını kaybederler. 

MADDE 6. — Beşinci mad
dede yazılı süre içinde yapılan 
başvurmalar üzerine Devlet Or
man işletmesi Müdürlüğü mülk 
edinme belgesiyle vergi kaydı
nın ihtieaca salih olup olmadığı
nı ve Devletleştirilen ormanın 
yerine uyup uymadığını ve ki
min olduğunu belirttikten sonra 
işlemli kâğıtları kesin olarak 
belli edilmiş karşılığı gösteren 
belge ile birlikte Tarım Bakan
lığına yollar. 

Tarım Bakanlığı gelen belge
leri inceliyerek onadıktan sonra 
mülk sahiplerine ödenmek üze
re ödeme emriyle ödeneklerini 
ilgili işletme müdürlüğüne gön
derir. 

Bu işlemler ilgilinin başvur
ma tarihinden başlıyarak en 
geç bir yıl içinde bitirilir. 

MADDE 7. — Adalet Komis
yonunun 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. K. 
dair alacakları belgeleriyle or
manların bağlı bulundukları 
Devlet Orman işletmesi Müdür
lüğüne veya o yerin mülkiye 
üstüne başvurmak zorundadır-» 
lar. 

Bir yıl içinde bu ödevi yerine 
getirmeyenler Devletleştirilen 
ormanın karşılığını almak hak
kını kaybederler. 

MADDE 6. — Beşinci mad
dede yazılı süre içinde yapılan 
başvurmalar üzerine Devlet Or
man işletmesi Müdürlüğü mülk 
edinme belgesiyle vergi kaydı
nın ihtieaca salih olup olmadığı
nı ve Devletleştirilen ormanın 
yerine uyup uymadığını ve ki
min olduğunu belirttikten son
ra işlemli kâğıtları kesin olarak 
bellli edilmiş karşılığı gösteren 
belge ile birlikte Tarım Ba
kanlığına yallar. 

Tarım Bakanlığı gelen belge
leri inceleyerek onadıktan son
ra mülk sahiplerine ödenmek 
üzere ödeme emriyle ödenekle
rini ilgili işletme Müdürlüğüne 
gönderir. 

Başvurmaların sonucu, baş 
vurmalara dilekçelerinde yazılı 
adrese tebliğ edilir. 

Bu işlemler ilgilinin başvur
ma tarihinden başlayarak en 
geç bir yıl içinde bitirilir. 

MADDE 7. — Devletleştirilen 
ormanların karşılıkları, Tarım 
Bakanlığmca altıncı madde hü
kümlerine göre onandığı tarih
ten başlamak üzere altı ay yıl
da ve altı eşit taksitte ödenir. 

( S. Sayısı : 158) 
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MADDE 8. — Her çeşit ka
mulaştırma işlerini ilgili daire 
ve komisyonlar tezelden bitir
mek zorundadırlar. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerine göre Devletleştirilen 
ormanlar üzerindeki irtifak, in
tifa hakları ve gayrimenkul mü
kellefiyetleri, ipotekler kendili
ğinden düşer. 

Buna benzer hak sahipleriyle 
mülk sahipleri arasında ihtilâf 
başgösterdiğinde mülk sahiple
rine bu kanun hükümlerine 
göre ödenecek kamulaştır
ma karşılıkları, kime verileceği 
belli oluncıya kadar, ziraat Ban
kasında emaneten saklanır. 

MADDE 10. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği günden itibaren 
ormanlardan işgal, ihya ve aç
ma yollariyle elde edilen arazi 
ve bu yerlerde yapılacak her 
türlü bina ve tesisler tapuya tes
cil edilmez. 

MADDE 11. — Devletleşti
rilen ormanların tapuya kayıt 
ve tescili için yapılacak cebri 
intikal ve kamulaştırma işleri 
ile sair işlemler ve verilecek 
tapu senetleri hiç bir harç ve 
resme tâbi değildir. 

MADDE 12. — Devletleştiri
len ormanların bu'kanun hü
kümleri dairesinde ödenecek 
olan kamulaştırma karşılıkları ] 

Ta. K. 

MADDE 8. — Tahakkuk et
miş olan parasını almak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girmesin
den başlıyarak beş yıl içinde 
Devlet Orman İşletmesi Mü
dürlüğü eliyle Tarım Bakanlığı
na başvurmıyanlar haklarından 
vazgeçmiş sayılırlar. Böylece 
haklan düşenler yetkili yargı 
ve idare mercilerine giderek 
bir gûna hak isteğinde buluna
mazlar. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerine göre Devletleştiri
len ormanlar ^zerindeki irtifak, 
intifa haklan ve gayrimenkul 
mükellefiyetleri ve ipotekler 
kendiliğinden düşer. 

Buna benzer hak sahipleriyle 
mülk sahipleri arasında ihtilâf 
başgösterdiğinde mülk sahipleri
ne bu kanun hükümlerine göre 
ödenecek para, kime verileceği 
belli oluncaya kadar, Ziraat 
Bankasında emaneten saklanır. 

MADDE 10. — Ormanlar
dan işgal, ihya ve açma yolla
riyle elde edilmiş olan arazi ve 
bu yerlerde yapılmış her türlü 
yapı ve tesisler tapuya tescil 
edilemez. 

MADDE 11. — Deyletfcştiri-
len ormanların ve dördüncü 
madde gereğince alınan yapı 
ve tesislerin Hazine adına ta
puya kayıt ve tescili için yapı
lacak hertürlü işlemler ve veri
lecek tapu senetleri hiçbir pul, 
harç ve resme tâbi değildir. 

MADDE 12. — Devletleştiri
len ormanlann ve dördüncü 
madde gereğince alman yapı ve 

I tesislerin bu kanun hükümleri 

( S . Sayısı : 16$) 

İç. K. 

MADDE 8. — Tahakkuk et
miş olan parasını almak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak beş yıl için
de mahallî mülkiye üstleri veya 
Devlet Orman işletmesi Müdür-
llüğü eliyle Tarım Bakanlığına 
başvurmayanlar haklarından vaz 
geçmiş sayılırlar. Böylece hak
lan düşenler yetkili yargı ve 
idare mercilerine giderek bir gû-
na hak isteğinde bulunamazlar. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerine göre Devletleştirilen 
ormanlar üzerindeki irtifak, 
intifa haklan ve gayrimenkul 
mükellefiyetleri ve ipotekler 
kendiliğinden düşer. 

Hak sahipleriyle mülk sahip
leri arasında uyuşmazlık baş
gösterdiğinde mülk sahiplerine 
bu kanun hükümlerine göre 
ödenecek* para, kime*verilece
ği belli oluncaya kadar Ziraat 
Bankasında emaneten saklanır. 

MADDE 10. — Devletleştiri
len ormanların ve dördüncü 
madde gereğince alınan yapı ve 
tesislerin Hazine adına tapuya 
kayıt ve tescili için yapılacak 
her türlü işlemler ve verilecek 
tapu senetleri her türlü vergi, 
resim ve harçlardan ayrıklıdır. 

MADDE 11. — Devletleştiri
len ormanların ve üçüncü mad
de gereğince alınan yapı ve te
sislerin bu kanun hükümleri 
dairesinde ödenecek olan karşı
lığı için her yıl Orman Genel 
Müdürlüğü bütçesine gerekli, 
ödenek konulur. 

MADDE 12. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun birinci mad
desinde aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır : 



Ad. K. 

MADDE 8. - - Tahakkuk et
miş olan parasını almak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girme
sinden' başlayarak beş yıl için
de mahallî mülkiye üstüne veya 
Devlet Orman tşletme Müdürlü
ğüne baş vurmayanlar hakların
dan vazgeçmiş sayılırlar. Böy
lece hakları düşenler yetkili 
yargı ve idare mercilerine gi
derek bir gûna hak isteğinde 
bulunamazlar. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerine göre Devletleştirilen 
ormanlar üzerindeki irtifak, 
intifa hakları ve gayrimenkul 
mükellefiyetleri ve ipotekler 
kendiliğinden düşer. 

Hak sahipleri ile mülk sa
hipleri arasında uyuşmazlık 
baş gösterdiğinde mülk sa
hiplerine bu kanun hükümle
rine göre ödenecek para, kime 
verileceği belli oluncaya kadar, 
Ziraat Bankasında emanet ola
rak saklanır. 

MADDE 10. — Devletleştiri
len ormanlarm ve dördüncü 
madde gereğince alınan yapı ve 
tesislerin hazine adına tapuya 
kayıt ve tescili için yapılacak 
her türlü işlemler ve verilecek 
tapu senetleri her türlü vergi, 
resim ve harçlardan ayrıklıdır. 

MADDE 11. — Devletleştiri
len ormanlarm ve 4 ncü madde 
gereğince alman yapı ve tesis
lerin bu kanun hükümleri dai
resinde ödenecek olan karşılığı 
için her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesine gerekli öde
nek konulur. 

MADDE 12. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun birinci mad
desinde aşağıdaki değişiklik ya-
pılmışt'j?. 

Mal. K. 

MADDE 8. — Adalet Komis
yonunun 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9.— Adalet Komis
yonunun 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Adalet Komis
yonunun 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Adalet Komis
yonunun 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. —' 3116 saydı 
Orman Kanununun birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

I B. K. 

MADDE 8. — Tahakkuk et
miş olan parasını almak üzere 
bu kanunun yürürlüğe girme
sinden başlayarak beş yıl içinde 
mahallî mülkiye üstüne veya 
Orman İşletmesi Müdürlüğüne 
başvurmayanlar haklarından 
vazgeçmiş sayılırlar. Böylece 
hakları düşenler yetkili yargı 
ve idare mercilerine giderek bir 
gûna hak isteğinde bulunamaz
lar. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerine göre Devletleştirilen 
ormanlar üzerindeki irtifak,, in
tifa haklan ve gayrimenkul mü
kellefiyetleri ve ipotekler ken
diliğinden düşer. 

Hak sahipleriyle mülk sahip
leri arasmda uyuşmazlık baş-
gösterdiğinde mülk sahiplerine 
bu kanun hükümlerine göre 
ödenecek para, kime verileceği 
belli olunca hak sahibine öden
mek üzere Ziraat Bankasına ya
tırdır. 

MADDE 10. — Devletleştiri
len ormanların ve dördüncü mad
de gereğince alman yapı ve te
sislerin Hazine adma tapuya ka
yıt ve teselli için yapılacak her 
türlü işlemler ve verilecek tapu 
senetleri her türlü vergi resim 
ve harçlardan ayrıklıdır. 

MADDE 11. — Devletleştiri
len omanlann ve dördüneü mad
de gereğince alman yapı ve te
sislerin bu kanun hükümleri da
iresinde Ödenecek olan karşılığı 
için her yıl , Orman Oenel Mü
dürlüğü bütçesine gerekli öde
nek konulur. 

MADDE 12. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril-

| mistir: 
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her yıl orman Umum Müdürlü
ğü bütçesine konacak Ödenekle 
karşılanır. 

MADE 13. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. —* Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

M. S. B. 
A. B. Artunkal 

Dışişleri B. V. 
N. E, Sümer 
M. E. B. 

Yücel 
Eko. B. 

Fuad Sirmen 
G. ve T. B. 

Ad. B. 
B. Türel 
içişleri B. 

Hümi Uran 
Ma. B. 

N. E. Sümer 
Ba. B. 

Strn Doy 
Sa. ve So. 7. B. 
Dr. S. Konuk 

Ta. B. 
Suad H. Ürgûblü Ş. B. ffatipoğlu 

Ulaş. B. Ti. B. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

Ta. K. 

dairesinde ödenecek olan bedel
leri lıer yıl Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesine konacak öde
nekle karşılanır. 

MADDE 13. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü ve 
bu kanuna aykırı diğer hüküm
ler kaldırlmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun 
yayınlandığı günden başlıyarak 
yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bu kanunun uygulanmasında 
kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olupta her
hangi bir çeşit orman hasılatı 
veren ağaç ve ağaççıkların top
lu halleri yerleriyle beraber or
man sayılır. 

a) Sazlıklar; 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den koru ve baltalık yapılamı-
yan yerler; 

c) i ler çeşit dikenlikler ve 
fundalıklar; 

d) Parklar; 
Orman sayılmaz. 
Bu hükümlere göre bir yerin 

orman sayılıp say ılmıy a cağını 
Tarım Bakanlığı belli eder. 

MADDE 13. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun 54 ve 59 
nen maddeleriyle '36 nci madde
sine ek fıkranın üçüncü bendi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Ad. K. 

Bu kanunun uygulanmasında 
kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup ta her 
hangibir çeşit orman hasılatı 
yeren ağaç ve ağaççıkların top
la halleri yerleriyle beraber or
man sayılır. 

a) Sazlıklar; 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den koru ve baltalık yapılamı-
yan yerler; 

c) Her çeşit dikenlikler ve 
fundalıklar; 

d) Parklar; 
Ormandan sayılmaz. 
Bu hükümlere göre bir yerin 

orman sayılıp sayılamryacağını 
Taran Bakanlığı belli eder. 

MADDE 13. — 3116 sayılı or
man Kanununun 54 ve 59 ncu 
maddeleriyle 36 ncı maddesine 
ek fıkranın 3 ncü bendi kaldı
rılmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Mal. K. 

Bu kanunun uygulanmasında 
kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup da 
herhangi bir çeşit orman hasıla
tı veren ağaç ve ağaççıkların 
toplu halleri yerleriyle beraber 
orman sayılır. 

a) Sazlıklar; 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den Orman yapılamıyan yerler; 
c) Her çeşit dikenlikler ve 

fundalıklar; 
d) Parklar; 
Ormandan sayılmaz. 
Bu hükümlere göre bir yerin 

orman sayılıp sayılmryaeağmı 
Tarım Bakanlığı belli eder. 

MADDE 13. — Adalet Ko-
msyonunun 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Adalet Ko
misyonunun 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

* MADDE 15. — Adalet Ko
misyonunun 15 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. ± 
Bu kanunun uygulanmasında 

kendi kendine yetişmiş veya 
emekle yetiştirilmiş olup da her
hangi bir. çeşit orman hasılatı 
veren ağaç ve ağaççıkların toplu 
halleri yerleriyle beraber orman 
sayılır. 

a) Sazlıklar, ~« 
b) Yöresinin özelliği yüzün

den orman yapılamayan yerle, 
c) Her çeşit' dikenlikler ve 

fundalıklar, , 
d) Parklar, 

ormandan sayılmaz. 
Bu hükümlere göre bir yerin 

orman sayılıp sayılmayacağını 
Tarım Bakanlığı belli eder. 

MADDE 13. — 3116 sayılı 
Orman Kanununun 54 ncü mad
desiyle aynı kanunun 36 ncı mad
desine 3444 sayılı kanunun 2 fi
ci maddesiyle eklenen f ıkranm 
üçüncü bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu 
Bakanlar kurulu yürütür. 

(S. 8aynn:168) 





S. Sayısı: 159 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1942 yılına ait 
bilançonun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez

keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 265) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 18. VI. 1945 

Say t : 237836 
11ÎS 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
3653 sayılı kanunla kurulan Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin (dördüncü çalışma yılı olan 

1942 malî yılına ait bilançosu Sayıştayca incelenerek düzenlenen raporun bilanço ve ilişiği cetveller
le birlikte takdim olunduğunu saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1942 bütçe yılı bilançosu üzerinde yapılan incelemeler so
nucunu gösteren rapor 

3653 sayılı kanunla kurulan Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1942 malî yılına ait olup 
12 . IX . 1943 tarihli tahriratla Sayiştaya gönderilen bilançosu üzerine mezkûr kanunun 10 ncu mad
desi gereğinee; mevcut kayıtlara ve müsbit evraka müsteniden yerinde yaptırılan incelemelerin 
sonucu sırasiyle aşağıdaki maddelerde arzelunmuştur: 

Başlangıç 

Bu kurumun işlemleri 365& sayılı kanunun 10 ncu maddesi gereğince Sayıştayın denetlemesine 
tâbi tutulmuş olmakla beraber gerekçesi 1939 malî yılı bilançosunun incelemeleri sonucunu taşıyan 
raporumuzda tafsilâtlı olarak arz ve izah edildiği üzere; noksan tahsilattan veya fazla veyahut 
usulsüz ödemelerden dolayı muhasibin sorumunu gerektiren paraların; Sayıştayın kaza yetkisine 
dâhil bulunmaması dolayısıyle bunlar hakkında gereken işlemin yapılması içjn Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına yazılması ve diğer idari eksikliklerin de o husustaki düşünce ile birlikte Yük
sek Meclise arzı kurulumuzca uygun görülmüş ve bu görüş ve telâkki tarzı Yüksek Meclisçe de 
kabul buyurulmuş olduğundan, 1942 malî yılı bilançosu hakkında da aynı esas çevresinde muamele 
yapılmıştır. V 



Bilanço incelemeleri 

Birinci kısım : Alacaklı hesaplar; 
1. — Sermaya : 
Bakiye K. Matlup K. Zimmet K. 

1 276 291 84 1 276 291 84 0 0 
Bu hesabın geçen seneden devri 1 268 891, 84 

liradan ibaret iken işbu fıkra aşağısında gösteri
len dört parça gayrimenkul bedeli olan 7 400 
liranın, 3 . XII . 1942 tarihinde sair binalar he
sabına zimmet mukabili sıermaye hesabına matlup 
kaydedilmesi suretiyle sermayenin 1 276 291 lira 
84 kuruşa çıkarıldığı görülmüştür. 3653 sayılı ka
nunun geçici birinci maddesinde (Yalova Kap
lıcaları ve müştemilâtının yeni idareye devri 3633 
sayılı kanunun 16 nrı maddesinde tesbit olunan 
esaslar çevresinde icra ve kıymet takdirini gerek
tiren hallerin Sıhhat ve îçtimai Muavenet Ba
kanlığınca seçilecek bir memurun iltihakiyle mez
kûr madde ile tâyin edilen komisyon tarafından 
takdir edilir) denilmekte ve 3633 sayılı kanunun 
16 ner maddesinde ise (bu kanunun hükümleri 
mucibince Devlet Deniz Yollan ve Limanları iş
letme Umum Müdürlüklerinin eline geçecek olan 
malzeme, tesisat, vesait, menkûl ve gayrimenkul 
mallarla alacak ve borçlar esas kayıtlarmdaki 
kıymetleri üzerinden mezkûr iki Umum Müdür
lüğün teşekkül sermayeleriyle ve teşekkül tarihin
deki alacak ve borç hesaplarına esas teşkil eden 
kıymetleri tesbit edilmemiş olanların kıymet tâ
yinine mütaallik muameleleri tekemmül ettikçe 
ait oldukları Umum Müdürlükler sermayeleri he
sabına geçirilir. Bundan başka Devletçe 
verilecek tahsisat ve kıymetlerde sermaye 
ilâve olunur . . .) diye yazılı bulunmakta 
olup bu maddeler hükümlerine göre Yalova 
kaplıcaları işletme idaresinin sermayesinin; Mül
ga Denizbanktan kayden devrolunan bakiye ile 
devir esnasında kıymetleri tesbit edilmemiş olan 
menkûl ve gayrimenkul malların bedeli ve Dev
letçe verilecek olan ödenek ve kıymetlerden iba
ret olması lâzımgeleceği anlaşılmaktadır. 

Sermayeye ilâve edildiği yukarıda arzedilen 
7 400 liradan 1 200 lirasının mülga Denizbank
tan devir olunduğu halde kıymetlere intikâl et
tirilmemiş olan Transformatör binasının tapuda 
kayıtlı bedelinden ibaret bulunduğu cihetle bu 
bina hakkındaki işlem doğru bulunmuş ise de; 
geri kalan 6 200 lirasının; Kurumun Bakanlık

ça onanan, bütçesinin inşaat ödeneğinden yap
tırılan diğer üç binaya taallûk ettiği ve bu pa
ranın müessesece ayrıca verilen demir vesair 
malzeme hariç - adıgeçen binalar için yapılan 
harcama mukabili olduğu ve bunun önceden kâr 
ve zarar hesabının zimmetine geçirilmiş bulundu
ğu halde 1942 yılında da sair binalar hesabına 
zimmet mukabili sermaye hesabına ilâve olundu
ğu anlaşılmış ve mezkûr binalar bedelinin bu 
suretle sermayeye ilâvesi doğru görülmemiş ve 
yeniden kıymet tesbit ettirilmek suretiyle - sa
bit kametler - arasına alınması gerekli bulun
muş olduğundan işlemin ona göre düzeltilmesi 
hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bildirilmiştir. 

Lira K. 

1 200 Transformatör binası 
2 000 Çamaşırhane ittisalindeki bina 
1 500 Garaj binası 
2 700 Üç kardeşler gazinosu 

7 400 

2. —• ihtiyat sermaye : 
Bu hesabın matlûbunda yazılı 6224 lira 90 

kuruş geçen seneden devredilmiş olup denecek bir 
şey yoktur. 

3. — Amortisman hesabı : 
Geçen seneden devri 235 907 lira 40 kuruştan 

ibaret olan bu hesaba 1942 yılmda matlûp kaydo
lunan meblâğ 60 052,48 liradır. 

4. — Muhtelif alacaklılar : 
Alımlardan doğan borçlarla maaş vesairenin 

ödenmesinde de ve dağıtılmasında mevcut olmı-
yanlann alacakları depozito vesair emanet para
larla usulsüz ödemeden dolayı herhangi bir kimse 
namına muhtelif borçlular hesabına zimmet ka
yıt olunan paralara mukabil matlup kaydedilen 
paraları ihtiva eden bu hesabın zimmet 
ve matlûbunda kayıtlı paraların müsbit ev
rakına ve 1943 senesine devir ettiği 8629,19 li
ranın müfredatı bilançoya bağlı 9 numaralı cet
vel yekûnuna uygun bulunmuştur. 

5. — Kredi : 
Bu hesap; işletme idaresinin geliri, gi-
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derini karşılamamakta olduğundan, lokantanın 
1943 yılı ihtiyacı için stok yapılmasını sağlamak 
için 1943 yılı bütçesiyle Genel Muvazeneden ya
pılacak yardımla karşılanmak üzere Maliye Ba
kanlığının mezuniyetiyle Merkez Bankası tarafın
dan açılan 20 bin liralık krediyi ihtiva etmekte 
olup 1943 yılında ödenmiş olduğu anlaşılmakla 
ilişilecek cihet görülememiştir. 

ikinci kısım 
Borçlu hesaplar 

5. — Oteller ve Banyolar: 
Falova Kaplıcaları sınırı içinde bulunan otel, 

banyolarla pavyonların esas kayıtlarındaki de
ğerlerini göstermekte bulunan bu hesabın geçen 
seneden devri 712 760,59 lira iken 1942 yılında 
Termal oteli lokantası soğukhava deposunda yap
tırılan tadilât bedeli olan 1812 liranın adı geçen 
hesaba kaydından dolayı 714 572,59 liraya baliğ 
olduğu anlaşılmış, binaların nelerden ibaret ol
duğu ve kıymetleri bilançoya bağlı 5 numaralı 
cetvelde gösterilmiş ve kayda da uygun bulun
muştur. 

. 7. — Sair binalar : 
1941 yılı bilançosuna ait mazbatamızda da 

izah edilmiş bulunduğu üzere Yalova kaplıcaları 
sınırı içinde bulunan (Otel, pavyon ve banyolar 
hariç) sair binaların esas defterindeki kıymet 
leriııi gösteren bu hesabın geçen seneden devri 
231 050,89 liradan ibaret iken mahiyeti sermaye 
hesabı münasebetiyle arz ve izah edilen 7400 lira
nın 1942 yılında bu hesabın zimmetine katılma
sından dolayı 238 450,89 liraya erişmiş ve bina
ların çeşit ve değerleri bilançoya bağlı 6 numaralı 
cetvelde gösterilmiş bulunmaktadır. 

8. — Tesisler : 
Bu hesjapta görünen ve 1543 yılına devrolu-

nan 165 975,45 liranın çeşit ve değerleri bilanço
ya bağlı 7 numaralı cetvelde gösterilen 11 parça 
tesisatın mukayyet bedelinden ibaret olduğu ve 
kayda uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

9. — Demirbaş eşya : 
Geçen yıldan devri 277 910 lira 6 kuruş olan 

bu hesaba 1942 yılı içinde satın alman eşya be
deli olarak 12 J885 lira 74 kuruş ilâve edilmiş 
ve bu suretle bu hesabın zimmet yekûnu 
290 795,80 liraya yükselmiş ise de ziyaa uğra
yan veya kırılan eşya bedelinden tahsil olunan 

218 liranın tenzilinden sonra 1943 yılma 
290 577 lira 80 kuruş devir edilmiş bulunmakta
dır. 

10. — Muhtelif borçlular hesabı : 
A) Avans olarak verilen paralarla eşhas 

zimmetleri vesair alacakları ihtiva eder. Zimmet 
ve matlup yekûnlarının müsbit evrakma ve dev
ri olan 20 205,38 liranm da blânçoya bağlı 10 
numaralı cetvele uygun bulunduğu ve 1943 yı
lına devir olunan alacağından 12 864 lirasmm 
kömür bedeline mahsuben Türkiye kömür satış 
ve tevzi kurumuna verilen avans olup 1943 yı
lında teslim olunan kömür bedelinden mahsup 
edilmek suretiyle tahsil olunduğu ve 3 486 lira 
39 kuruşu da mülga Denizbanktan alacak olup 
belgeleri mevcut olmamasından dolayı tahsil 
edilemediği ve bir kısmınm da 1943 yılında ter
kin edildiği ve geri kalan 3 854 lira 99 kuruşu 
zaman aşımına uğramamış ise de tahsili için ka
nuni takibatta bulunulmamış olduğu anlaşılmış
tır. 

B) Kurumun 1941 yılı blânçosu münasebe
tiyle sunulan raporun 10 ncu fıkrasiyle; muh
telif borçlular hesabının 1942 malî yılına devri 
olan 7177 lira 39 kuruş arasında mülga deniz
banktan devir edilen borç olarak kayıtlı buunan 
4078 lira 39 kuruştan 1942 yılı içinde terkin 
edildiği arzedilen 2 bin lirası hakkında Büyük 
Millet Meclisi Sayıştay Komisyonu mazbatasının 
3 ncü fıkrasında; terkin muamelesinin 1942 yı
lında cereyan etmiş ve sebepleri de izah edilme
miş olduğundan bahisle hâdisenin senesi hesa
bında gözönünde bulundurulmasına işaret buyu-
rulmuş olup bu hususta cereyan eden muamele
nin safhaları aşağıda belirtilmiştir. 1938 yılında 
Otel Termal lokantasını kiralayan Karpiç'in, 
demirbaşların ziyamdan doğan 6189 lira 28 ku
ruş borcundan idare meclisinden karar alınma
dan indirilmiş olmasından dolayı eski umum 
müdür Yusuf Ziya öniş namma zimmete alman 
2 bin lirasının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının müsaadesine dayanılarak 30 . V . 1943 
tarihinde terkin edildiği ve 1941 yılında ise bor
cun aslmdan yalnız 2 bin lirası verilmek şartiyle 
bakiyesinin ibra edilmiş olduğu anlaşılmış ve bu 
bapta sepkeden işara cevaben Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından gönderilen 26 Mayıs 1944 
tarihli tezkerenin 13 ncü fıkrasında (Yalova 
Kaplıcaları) İşletme İdaresi teşkili hakkındaki 
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Ö653 sayılı kanun hükümlerine göre ticari usul
lerle idare edilir. Bu bakımdan Karpiç namına 
mukayyet 4189 lira 28 kuruştan 2000 lirası öden
mek şârtiyle 2189 lira 28 kuruşun bakanlıkça ve
rilecek emirlerle hesaplardan düşülmesinde bir 
mahzur olmıyacağı tabiidir. 1938 yılında Osman 
isminde birisi tarafından idare edilmesi o zaman 
Denizbank'ça tensip edilen Termal lokantası 
mevsimin en faal devresinde mumaileyh tarafın
dan yüzüstü bırakılmış ve lokantanın idaresi alel
acele Karpiç'e verilmiştir. Bir pazar günü Yalo-
veya gelen Karpiç o gün öğle yemeğini yetiş
tirmeğe uğraşmış ve böylece lokanta, bütün de-
mirbaşiyle ve fakat bir devir mazbatası yapıl
maksızın mumaileyhin idaresine bırakılmıştır. 
Mevsimin sonunda demirbaşlar Karpiçten tes
lim alınırken bunlardan bazılarının noksanlığı 
görülmüş ve elde bir devir mazbatası olmaması
na rağmen 6 189 lira 28 kuruş kıymetindeki bu 
eşyanın Karpiç namına zimmet kaydının tesisi
ne teşebbüs edilmiştir. O zamanki işletme mü
dürü tarafından bu paradan 2 bin lirasının ten
zili keyfiyeti Denizbank Umum Müdürüne tek
lif edildiği bahsedilmekte ise de Umum Müdür 
Yusuf Ziya öniş'e vâki olan tahrirî müracaatı
mıza filhakika böyle bir teklifin yapıldığı ve 
fakat idare meclisinin tasvibine arzedilmesi hu
susunda emir verildiği cevahı alınmıştır. Buna 
rağmen o zaman 2 bin lira tenzil edilmiş ve ba
kiye kalan 4 189 lira 28 kuruş Karpiç namına 
zimmet kaydolunmuştur. Sureti zuhuru yukarı
da arzedilen ve aslında hiçbir esasa istinat etme
yen bu paraların bir tek evrakı müsbiteden 
mahrum olması sebebi ile tahsili için mahkeme
ye müracaat halinde ispatı müddea imkânsızlı
ğı yüzünden mahkemece idare aleyhine hüküm 
verilmesi hemen hemen katî görülmüş ve hiç 
olmazsa 2 bin lirası tahsil edilerek idare daha 
büyük bir zarardan vikaye edilmiştir. Hukuk 
müşavirliğimizin, Bakanlık makamının tasvibi
ne iktiran eden ve murakıplıkça görülmüş bulu
nan mütalâası vaziyeti sarahatle, vuzuhla ifa
de eylemektedir. Bu kabîl paraların, Maliye 
Bakanlığı tarafından yardım yapılmış olması 
sebebiyle hesaplardan çıkarılması için müşarün
ileyh Bakanlığın mütalâasının alınmasına lü
zum olup olmıyacağı meselesine gelince; (Ba
kanlığımız yukarıda arzedilen esbaba binaen 
bu noktada kendisini salahiyetli görmektedir) 
denilmiş ve gerçi 3653 sayılı kanunun 15 nci 

maddesi hükmüne göre hazırlanıp 15.Vİİ.1944 
tarihli Bakanlar Kurulu karariyle onanan tali
matnamenin tasfiye olunacak hesaplar bahsin
de (tahsili mümteni alacağın zarar kaydı için ve
kâletten müsaade istihsali lâzımgeleceği ve bu 
müsaadenin istihsali halinde masraf kaydı su
retiyle hesabın kapatılacağı) mezkûr bulunmuş 
ise de müessesenin tahakkuk eden alacağının bir 
kısmının veya tamamının terkinine veya borçlu
yu ibra etmesine müşarünileyh Bakanlığın yet
kili olduğuna dair kanunda bir kayıt ve saraha
te rastlanamamış ve bu yetkinin neye istinat et
tirildiği de anlaşılamamıştır. 

11. — Stoklar hesabı: 
Mahiyeti itibariyle ambar hesabıdır. Nakit 

muhasibin kaydına göre bu hesabın zimmetinde 
kayıtlı ithalâtı 188 606,67 lira, matlubunda ka
yıtlı ihracatı 154 766,29 lira ve 1943 yılma dev
ri de 33 840,38 lirt olup ayniyat muhasipliği 
tarafından ibraz edilip bilançoya bağlı bulunan 
cetvelin incelenmesinde; 1941, 1942 yılları son
larında erzak ve levazım ambarlarında yapılan 
tartım ve sayıma ait mazbatalar muhteviyatı
nın, ambar defterine ve ambar defterinin yekûn
larının da nakit muhasibinin kayıtlarına uygun 
bulunmadığı görülmüş ve 1941 yılına ait sayım 
mazbatasına göre 1942 yılına erzak bedeli ola
rak 12 269 lira 21 kuruşun devri lâzımgelirken 
bu miktarın ambar defterine 559 lira 26 kuruş 
noksaniyle 11 709 lira 95 kuruş olarak alındığı 
ve yine ambar defterine göre 1943 yılına 7 322 
Ura 93 kuruşluk erzakın devri gerekirken yıl 
sonunda yapılan tartım ve sayımda 3 327 
lira 20 kuruş eksiğiyle 3 995 lira 73 
kuruşluk erzakın mevcut olduğu ve aynı za
manda 1942 yılı ithalât ve ihracatının muhase
be kaydından noksan bulunduğu ve işletme 
idaresi ayniyat muhasibinin, ayniyata ait ka
yıtları tanzim ve tesis etmemiş ve yalnız am
barcılar tarafından tutulan ambar defterleri 
ile iktifa etmiş olduğundan esaslı surette kayıt 
kurulmadan bu defterler üzerinde incelemeler 
yapılmasının ve noksanlarının tamamiyle mey
dana çıkarılmasının mümkün olamadığı anlaşıl
mış ve bu hesabın 1941] yılından 1942 yılma 
ve mezkûr yıldan 1943 yılma kayden devri ile 
yıl sonunda yapılan tartım ve sayıma ait maz
batalar arasındaki bahis mevzuu farklar ve ek
siklikler hakkında birinci daire karariyle seb-
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keden işara eevaben Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından alman 1 Haziran Î944 tarih ve 
282/5284 sayılı tezkerenin 2 nci fıkrasında (ba
his mevzuu noksanlıklar hakkmda işletme mü
dürlüğüne tebligat yapıldığı gibi 1942 ambar mu
amelâtı da esasen vekâlet müfettişi tarafından 
teftiş ettirilmiş ve neticesi de alınmak üzere 
bulunmuş olduğu ve müfettiş raporu ile idareden 
alınacak malumat üzerine tâyin olunacak muk-
teza dairesinde muamele ifasının işletme idare
sine tebliğ edileceği) bildirilmiştir. Bundan 
başka yaz mevsiminde teraküm ettirilmiş olan 
ayniyat işlerinin lokantaların kapalı bulunduğu 
Ekim ayından Nisan gayesine kadar 6 aylık sü
re içinde idarenin sorumlu ve daimî müstah
demleri olan ayniyat muhasibi, levazım ve am
bar memurları tarafından kayda geçirilmesi 
mümkün olduğu halde dışarıdan gündelikle adam 
sağlamak ve bunlara 676 lira verilmek suretiyle 
yaptırıldığı görülmüş ve gerçi bu hususta Ba
kanlıktan buyruk alınmış ise de bu suretle yar
dımcı memur çalıştırılması doğru olamıyacağı 
gibi ambar giriş ve çıkışlarının vaktinde ka
yıtlara geçirilmemesi mahzurlu bulunmuş oldu
ğundan kurul işlemlerinin günü gününe kayda 
geçirilmesinin temin ettirilmesi hususu adıge-
çen Bakanlığa ayrıca bildirilmiştir. 

12. — Bankalar hesabı : 
Bu hesabın zimmeti 153 049,80 liradan ve 

matlubu da 152 806,11 liradan ibaret olup 1943 
yılına devri olan 243 lira 69 kuruş ibraz olunan 
vesaika uygun bulunmuştur. 

13. — Kasa hesabı : 
Geçen yıldan devir edilen paralarla 1942 ma

lî yılı içinde kasaya giren ve çıkan paraların 
müsbit evrakına ve 1943 yılına devri olan 3 961 
lira 76 kuruşun da sayım mazbatasına uygun bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

14. — Kâr ve zarar hesabı : 
Bu hesabın zimmetinde 433 907,59 lira ve 

matlubunda 294 629,72 lira kayıtlı olup buna 
göre zimmet bakiyesi 139 277,87 liradan ibaret 
bulunmuştur. 

Blânçoya bağlı 7 numaralı ctvelin incelenme
sinden de anlaşılacağı üzere bütün elektrik tesi
satı bedelinin sabit tesisat araşma kayıt oluna
rak yıllık % 5 nispetindeki amortismanı yapıl

makta olduğuna göre elektrik santıralı dairesi 
sabit tesisatı için Hoktif Şirketinden satın alınan 
elektrik dizel motorunun bedeli olan 9 500 lira
nın sabit tesisat hesabına kaydı suretiyle % 5 
amortiye tâbi tutulması gerekirken inşaat ve 
tesisat kısmma gider kaydolunmak suretiyle kâr 
ve zarar hesabının zarar kısmına ilâve edilmiş 
bulunduğu anlaşılmış ve bu paranın sabit tesi
sat hesabına zimmet mukabili 1942 yılı amor
tisi olan 475 lirasının amortisman hesabına ve 
9 025 lirasının da kâr ve zarar hesabına mat
lup kaydı suretiyle işlemin düzeltilmesi gerekli 
bulunmuştur. 

15. — İşletme idaresinin amortisman hesabı 
da dâhil olduğu halde 1940 yılından zarar dev
ri 12 915,02 kuruştan ibaret bulunmuş iken 
1943 yılma devri yukarıki fıkrada gösterildiği 
veçhile 139 277,87 liraya çıktığı görülmüş ve 
zararın bu dereceye yükselmesine kısmen olağa
nüstü durumun, kısmen de lokanta ve büfelerin 
ticari usul ve kurallara göre yönetilmemesinin 
âmil olduğu ve nitekim lokantalardan satılacak 
yemeklerin satış fiyatları 3653 sayılı kanunun 
16 nci maddesine tevfikan Nisan ve Mayıs ay
larında tesbit ve Bakanlıkça onanarak ertesi 
yıla kadar tatbik olunmuş ve olağanüstü haller 
dol ay isiyle erzak fiyatları Nisan ayına nazaran 
Ağustos ve daha sonraki aylarda fazla yüksel
miş olduğu halde satış fiyatlarında bir gûna 
değişiklik yapılmamış olduğu gibi lokantalarda 
ambardan alman erzak ve meşrubatın bedel ve 
miktarlarını ve hergün pişirilen yemek için kaç 
liralık erzak sarfedildiğini ve kimlere kaç lira
lık ve ne kadar yemek yedirildiğini ve yediri
len yemekler mukabilinde kaç lira tahsil edil
diğini ve tahsil edilen paranm kasaya yatırılıp 
yatırılmadığını gösterir defterlerin tutulması 
gerekirken müessesede böyle bir kaydın tutul
ması usul ittihaz edilmemiş bulunduğu anlaşıl
mış ve işletme idaresi lokantalarında erzakın fi
yatı ve pişirilen yemeğin maliyeti malûm olma
dıkça lokantaların daima zarar vereceği tabiî 
bulunmuştur. Lokantaların işletme usulünün ıs
lahı ve esaslı bir surette kontrole tâbi tutulması 
hakkında yazılan tezkereye Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından alman karşılıkta: 

(Yeni hesap usulüne göre her yemeğin ma
liyet fiyatını tesbit mümkün olabileceği gibi 
bugün de mevcut usullerle yine yemeklerin 
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maliyetini tâyin imkân dâhilinde olduğu, ufak 
tefek fiyat artışlarından tarife değişikliği ter
viç edilecek bir muamele tarzı olmadığı ve bir 
sıhhat müessesesi olarak Bakanlığımıza devre
dilen kaplıcaların bir kâr müessesesi olması bu
gün için mümkün olmadığı ve lokantaların za
rar sebebini tetkik ederken yemeklerin maliyet 
fiyatını değil kaplıcaya gelen müşterilerin ade
dini nazarı dikkate almak lâzımgeleeeği ve tah
min edilen müşterinin gelmemesi zararın belli-
başlı mevzuunu teşkil ettiği; Bakanlık kaplıca
lardan kâr beklemenin yerinde olmadığını göz-
önünde tutmakla beraber bu yolda zararlarla 
karşılaşılmaması için de icabeden tedbirleri al
makta olduğu) bildirilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Gelir ve harcamalar 

Gelir: 
16. — Kurumun 1942 malî yılı genel geliri 

bilançoya bağlı 12 numaralı cetvelde bölüm ve 
madde itibariyle gösterilmiş olduğu veçhile 
294 629,72 liradan ibarettir. Bu miktardan 60 
bin lirasını Hazineden yapılan yardım teşkil 
etmektedir. Kayda, müsbit evraka uygun bu
lunmuştur. , 

17. — 29 . IX . 1942 tarihinde irat kaydedi
len 1315 lira 32 kuruşa ait 2775 sayılı tahsil fi
şinin incelenmesinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 4 . VIII . 1942 tarih ve 390/8213 
numaralı buyruğuyla Yalova'ya gönderilen Ba
kanlık memurlarından bazılarının Yalova'da kal
dıkları müddetçe Termal'daki servis odasında 
parasız misafir edilerek yemeklerden faydalan-
dırıldıkları ve eşleri için % 25 tenzilâtlı tarife 
tatbik olunduğu görülmüş ve bunların parasız ia
şe ve ibatelerini gerektiren sebepler hakkında bi
rinci daire karariyle yazılan tezkereye Bakan
lıktan alman 18 . IV . 1944 tarih ve 178/3755 sa
yılı cevabi yazıda (Yalova kaplıcalarının işlet
mesi ile gelişmesi işlerinin bakanlığımıza devri 
hakkında 3653 sayılı kanunun 16 ncı maddesin
deki kaplıcalar tarifesi işletme müdürünün iş
tirakiyle ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetiyle 
tesbit ve adı geçen Vekâletçe tasdikten sonra tat
bik olunur - şeklindeki hükme nazaran tanzim 
edilen 942 tarifesinin yürürlüğe girmesi hak
kında bir sureti ilişik olarak takdim edilen ta

limatnamenin 2 nci maddesinde (servis için Ter-
mal'de iki yataklı bir oda ile büyük otelde beş 
yatağın tefriki) 3 ncü maddesinde de (lüzum gö
rüldüğü vakit gerek propaganda maksadiyle ve 
gerekse sair hususatta istifade etmek üzere iş
letme müdürüne Termal'de beş, Büyük Otelde 
4 yemek hakkı verilmesi) denildiğine göre bahis 
mevzuu zevatın kaplıcaların en kalabalık bulun
duğu mevsimlerde Vekâlet namına idareyi ve 
faaliyeti tanzim ve murakabe için gönderilmiş ol
maları dolayısiyle bu talimatnamenin Vekâleti
mizin tasdikına iktiran eden maddelerinden isti
fade ettirilmek suretiyle bunlardan oda ücretleri 
alınmış ve yemekleri de meccanen verilmiş ve 
1942 tarifesinde alelûmum banyolar ve muayene 
ve tahlilât için ailelerden para alınmıyacağı ve 
tabiplerle eşlerinden % 25 tenzilât yapılacağı 
tasrih edilmiş bulunduğu cihetle yukarıda zikri 
geçen memurların ailelerine yapılmış olan ten
zilâtın da bu kayda dayanmakta olduğu) der-
meyan kılınmış ve gerçi 3653 sayılı kanunun zik
ri geçen 16 ncı maddesiyle Bakanlığa tarife tan
zimi yetkisi verilmiş ise de parasız iaşe ve ibate 
edilecekler hakkında kanunda sarih bir hüküm 
mevcut olmadığından Bakanlığın bu husustaki 
yetkisi teemmüle şayan görülmüş olmakla bera
ber parasız yedirileceklerle yatırılacakların kim
ler olduğunun tarifede gösterilmiş ve otel ve lo
kantalarda defter tutulmamakta olması hasebiy
le bir yıl zarfında bu hükümden istifade ettiril
miş olanların adedinin tesbiti de mümkün olma
mıştır, 

Harcamalar : 
18. — Kurumun 1942 bütçesiyle harcanma

sına mezuniyet verilen ödenek miktarı bilançoya 
bağlı 13 numaralı cetvelde gösterildiği üzere 
325 959 liradan ve harcamalar miktarı bilan
çoya bağlı 12 numaralı cetvelde yazılı bulun
duğu üzere 301 129 lira 85 kuruştan ibaret bu
lunmuş olup bu rakamların kayda ve müsbit ev
raka uygun olduğu anlaşılmıştır. 

19. — Kurumun 1942 yılı bütçesinin 2 nci 
bölümünün 4 ncü maddesine müstahdemin iaşe 
masrafları namiyle konulmuş olan ödenekten 
yapılacak harcamanın 40 lira ve daha aşağı üc
ret alanların günde 60 kuruşu geçmemek kay-
diyle tahdit edilmiş bulunmasına göre bu suretle 
iaşe edilenler için memuriyet unvanlariyle aylık 
ücretlerini ve iaşe edildikleri günleri gösteren 
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cetveller tanzimi ile bu cetvellerin harcama ev
rakına bağlanması gerektiği halde bunların. iaşe
si için ambardan çıkarılıp harcanan 26 238 lira 
38 kuruşluk erzaka müteallik harcama evrakına 
mezkûr cetvellerin raptedilmemiş olmasından 
dolayı bu harcamaların bakanlıkça tespit edilen 
miktar dâhilinde olup olmadığı anlaşılamamıştır. 

Keyfiyetin incelenerek fazla ve usulsüz har
camaya rastlandığı takdirde müsebbiblerinden 
tahsil ve geri alınması ve işlemin salim bir usu
le ircaı lüzumuna dair birinci daire karariyle 
sepkeden işara Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından karşılık olarak alman tezkerenin 21 nci 
fıkrasında (idarece iaşeleri kabul edilen perso
nelin iaşe masrafları hakkında 1941 raporu mü
nasebetiyle verilen cevabın 21 nci fıkrasında 
kâfi derecede malûmat arzedilmiş ve 1942 yılın
daki iaşe masrafları miktarı bakanlıkça uygun 
görülmüştür.) denilmiş ve 1941 yılı raporu mü
nasebetiyle bakanlıktan verilen karşılığın 21 nci 
fıkrasında ise iaşeleri idarece yapılan personelin 
Bakanlıkça bir öğün veya gün için tesbit edi
len miktar dâhilinde olup olmadığının tetkiki 
için tabele tanzimi lüzumu İşletme Müdürlü
ğüne mukaddema tebliğ edilmişti. Bu emir te
kit olunmuş ve maahaza iaşelerin Bakanlıkça ka
bul edilen had dâhilinde yapılmakta olduğuna 
kanaat hâsıl olmuştur - diye yazılı bulunmuş 
olup 1944 yılından itibaren tabelâ usulünün 
tatbikına başlandığı da kurumun 1943 yılı bilan

çosunu tetkika memur edilen denetçi tarafın
dan verilen izahattan anlaşılmıştır. 

20. — 3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince düzenlenen işbu raporun bilanço ve 
ilişiği kâr ve zarar cetveli ve diğer cetvellerle 
birlikte takdim kılındığını arzeyleriz. 

Birinci Başkan 
S. Oran 

D. 2 Başkanı 
Âlim özgen 

(îmzada bulunamadı) 
D. 4 Başkanı 

(Açık) 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
M. Erenli 

Üye 
N. Başak 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
A. Hemen 

Üy 
K. Ar 

D. 1 Başkanı 
F. Eke 

D. 3 Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
Celil Dinçer 

(îmzada bulunamadı) 
Üye 

R. Bakuy 
Üye 

Halit Demirsoy 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
E. Ayla 

Üye 
M. Apak 

Üye ~ ™ 
Ragrp ögel 

(îmzada bulunamadı) 
e 
ıçay 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 3/265 

Karar No. 9 

3 . VII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

3653 sayılı kanımla kurulan Yalova kaplıcala
rı İşletme idaresinin dördüncü çalışma devresi
ne ait 1942 malî yılı bilançosunun incelenerek 
düzenlenen raporun, bilanço ve ilişik cetvellerle 
birlikte sunulduğunu mutazammın olup komisyo
numuza havale buyrulmuş olan Sayıştay Baş
kanlığının 18 Haziran 1945 tarih ve 237836/1115 
sayılı varakası ve bağlantıları Sayıştay Başkanı 
Seyfi Oran ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı temsilcilerinden Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Dairesi Reisi Dr. Celâl Otaman ve Saymanlık 
Müdürü Cemal ongen de hazır oldukları halde 
okundu: 

Yukarıda sözü geçen kanunun 10 ncu mad
desi gereğince işletme idaresinin her malî yıla 
ait bilanço ve kârüzarar hesapları malî yılın 
hitamından itibaren dört ay içinde tanzim ve 
kayıtları ve evrakı müspitelere uygunluğunu in-
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celemek üzere Sayıştaya tevdi olunması ve Sn 
yıştaym bu husustaki raporunun, bilanço ve kâ-
rüzarar hesabiyle birlikte malî yılın hitamından 
itibaren dokuz ay içinde B. M. M. sunulması 
muktazi iken bu işe ait bilanço 12 . IX . 1943 
tarihinde Sayıştaya gönderilmiş ve 18 Haziran 
1945 tarihinde de komisyona havale edilmiştir. 
İlişik raporda, bu müessesenin hesapları her ne 
kadar yukarıdaki madde hükmünce Sayıştaym 
denetlemesine tâbi olmakla beraber noksan tah
silat veya fazla ve yolsuz ödemelerden dolayı say
manın sorumunu icap ettiren paraların Yüksek 
Meclisin olbaptaki kararı iktizasınca Sayıştaym 
yargı yetkisine dâhil olmamaları yüzünden bun
lar hakkında gereken işlemin yapılması için ilgili 
Bakanlığa yazılmasiyle diğer idari noksanlarının 
da Yüksek Meclise sunuşta bulunmasiyle iktifa 
edildiği bildirilmekte ve bilançoya dâhil olan 
kıymetlerin mahiyet ve durumları hakmda bilgi 
verilmektedir. Raporda tenkit edilen ve muk-
taza tâyinini icabettiren meseleler üzerinde ya
pılan görüşme sonunda : 

1. — Raporun birinci ve on dördüncü fıkraları
nın kapsadığı sermaye ve kârüzarar hesapları 
üzerinden Sayıştayca yapılmasına lüzum göste
rilmiş olan tashihlerin yerine getirilmiş olduğu 
ve muhtelif borçlular meyanında mülga Deniz-
banktan alacak kayıtlı olup belgeleri mevcut ol
mamasından dolayı tahsil edilemiyen 3486,39 li
ra ile henüz zamanaşımına uğramamakla beraber 
takip edilmediği anlaşılan 3 854,99 lira hakkın
da da dairesince incelemelere ve kanuni takiba
ta girişilmiş bulunduğu temsilcilerin tamamlayı
cı ve uygun görülen izahlarından anlaşılmıştır. 

2. — 1938 yılı mevsiminde ve mülga idare za
manında kaplıcalar lokantasını işletmiş olan Kar-
piç'e, demirbaş eşya ziyamdan dolayı borç ola
rak tahakkuk ettirilmiş olan 6 189,28 liradan 
2 000 lirasının Meclisi idareden karar alınmaksı
zın hesaptan indirilmiş olmasından dolayı eski 
Umum Müdür Yusuf Ziya öniş nam m a zimmete 
alınmış olan bu paranın bakanlığın müsaadesiy
le 1942 malî yılında terkin edildiği ve 1941 yılın
da ise 4 189,28 liradan ibaret bulunan borcun 
aslmdan yalnız 2 000 lirası ödenmek şartiyle ka
lanının da ibra olunduğu anlaşılmıştır. O ta
rihlerde bu demirbaşlar için bir kayıt ve dosya 
tutulmamış ve Karpiç'e devir de yapılmamış ol
duğu gibi lokantaların hangi şartlar ve esaslar 
dairesinde işletileceğine dair mülga idare ile 

müstecir arasında yapılmış ne bir sözleşme veya 
işin başlangıcında işletme tarzma dair icap ve 
kabulü gösteren tahriri bir beyyine ve ne de el
de müsbit evrak bulunmadığından şifahi teklif 
ve anlaşmıya dayanan bir akitten doğan bu ola
yın dâva yoluyla idare lehine halli şüpheli görü
lerek fuzuli masraf ihtiyar etmektense meselenin 
sulhan tesviyesi teklif edilmiş ve bu teklif bakan
lıkça da kabul ve tasvip olunmuştur. 3653 sayılı 
kanun hükümlerine göre Yalova Kaplıcaları ti
cari usullerle idare edilmekte ve giderleri Genel 
Muhasebe, Arttırma ve Eksiltme ve îhale Ka
nunları hükümlerinden ve Sayıştay'm vizesinden 
müstesna bulunmaktadır. Karpiç'in yaptığı ve 
giriştiği lokantacılık ise Ticaret Kanununun 20 
nci maddesine nazaran ticari mahiyette bulun
duğu gibi aynı kanunun 2 nci maddesi dahi söz
leşme bulunmadığı halde ticari meselelerin tica
ri ve mahallî âdetlerle halledileceğini göstermek
te olduğu cihetle idare ile kişiler arasında tahad-
düs eden ihtilâfların hallinde Bakanlığın yet-
gili bulunması tabii görülmüş ve bu itibarla ya
pılan işlem de kanunun ruh ve maksadına uy
gun bulunmuştur. 

3. — Demirbaş hesabının 1942 malî yılına 
devri olan 277 910,06 liralık eşyanın mahiyetleri
ni ve Saymanlık kayıtlarına uygunluğunu göste
ren bir vesika ibraz edilmediği bundan evvelki Sa
yıştay raporunda bahsedilmesi üzerine sunulmuş 
olan 12 . VI . 1944 tarih ve 9 sayılı «komisyon ra
porunda : Bu kabîl kıymetlerin yıl sonunda ya
pılan sayım tutanağma ve kuruşlandınlmış en
vantere dayanması zaruri olduğu cihetle envan
terin esas ittihaziyle kayıtlara göre farklar varsa 
sebeplerinin araştırılması lüzumuna ehemmiyetle 
işaret olmuş idi. Sayıştayca bu konuya temas 
edilmediği görülmüş olduğundan tekrar dairenin 
dikkat nazarını çekeriz. 

4. — İşletme idaresinin amortisman hesabı da 
dâhil okluğu halde 1940 yılından zarar devri 
12 915,02 liradan ibaretken 1943 yılına zarar 
devri 139 277,87 liraya çıktığı görülmüş ve zara
rın bu derece yükselmesine kısmen olağanüstü 
durumun, kısmen de lokanta ve büfelerin ticarî 
usullere ve kurullara göre yönetilmesinin âmil 
olduğu ve lokantalarda erzakın fiyatı ve pişi
rilen yemeğin maliyeti malûm olmadıkça daima 
zarar husule gleeceğinden lokantaların işletme 
usulünün ıslahı ve esaslı surette denetlemeye tâ
bi tutulması hakkındaki rapor fıkrasına Bakan-
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lıkça verilen cevapta yeni hesap usulüne göre 
her yemeğin maliyet fiyatını tesbit mümkün ola
bileceği gibi bugün de mevcut usullere-göre ye
meklerin maliyetini tâyin etmek imkân dâhilin
de olduğundan ve ufak tefek fiyat artışlarından 
dolayı tarife değişikliğini mucip bir işlem tarzı 
olmadığı ve bir sağlık-müessesesi olarak Bakan
lığa devredilen kaplıcaların bir kâr müessesesi ol-

. ması bugün için mümkün bulunmadığı ve lo
kantaların zararmı incelerkne yemeklerin mali
yet fiyatını değil kaplıcaya gelen müşterilerin ade
dini nazan dikkate almak lâzungeleceği ve tah
min elilen müşterinin gelmemesi zararın belli 
başlı konumlunu teşkil ettiği ve kaplıcalardan kâr 
beklemek yerinde olmamakla beraber bu yolda 
zararla karşılaşılmaması için icabeden tedbirin 
alındığı dermeyan kılınmış olmakla başkaca mü
talâa serdine lüzum kalmamıştır. 

5. — Yalova Kaplıcaları hakkındaki 3653 
sayılı kanunun 16 ncı maddesinde «kaplıcalar ta
rifesi, işletme müdürünün iştirakiyle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından teşkil 
edilecek bir kurul marifetiyle tesbit ve adı geçen 
bakanlıkça pnandıktan sonra uygulanır» diye 
yazılı hükme dayanılarak düzenlenmiş plan 1942 
tarifesinin yürürlüğe girmesi hakkındaki tali
matnamenin 2 nci maddesinde (servis için Ter
malde iki yataklı bir oda ile Büyük Otelde beş 
yatağın tefriki) ve üçüncü maddesinde (lüzum 
görüldüğü vakit gerek propaganda .maksadiyle 
T«sair hususatta istifade etmek üzere işletme mü
dürüne Termalde beş, Büyük Otelde dört ye
mek hakkı verilmesi şeklindeki kayda binaen 
Bakanlığın buyruğuyla kendi memurlarından ba
zılarının Yalovada kaldıkları müddetçe Termal
deki servis odasında parasız misafir edilerek 
yemeklerden faydalandırilacakları ve eşleri için 
yüzde yirmi beş tenzilâtlı' tarife tatbik edildiği 
anlaşılmış ve kaplıcaların en kalabalık olduğu 
mevsimde idareyi ve faaliyeti düzenlemek ve de* 
netîemek için gönderilmiş olmaları hesabiyle 
bunlardan oda ücreti alınmamış ve yemekleri de 
bedava verilmiştir. Mahiyeti itibariyle bir üc
ret cetveli demek olan tarifenin düzenlenmesi
ne ve onanmasına Bakanlık kanunen yetkili ise 
de Kaplıca otel ve lokantaların da parasız veya 
düşük ücretle yatacak ve yiyecekler hakkmda 
sözü geçen kanunda bir kayıt ve sarahat olma- ~ 
dığından bu yetkinin hudut ve şümulünün ge

nişletilerek uygulanmasında isabeti kanuniye 
görülememiştir. Şayet bu bapta lüzum ve ihti-

, yaç görülüyorsa Devlet.Deniz ve Demiryolların
da yapıldığı veçhile bunlar için ayrıca kanun 
istihsaliyle faydalanacak kişilerin kanuna bağla
nacak cetvelde gösterilmesi icabeder. 

6. — Kurumun 1942 yılı bütçesinin bölüm 2 
madde 4 tertibine .müstahdemler iaşe giderleri 
için.26 238, 39 lira konmuştur. Bunlardan 40 
lira ve- daha aşağı ücret alanların iaşe masraf
ları günde 60 kuruşu geçmemek kaydiyle tahdit 
edilmiş olduğundan bu suretle iaşe edilenlerin 
memuriyet unvanlariyle aylık ücretlerini iaşe 
edildikleri günleri gösteren cetvellerin harcama 
kâğıdma bağlanmadığı görülerek bu harcama
ların yukarıda miktarı gösterilen ödenek dâhi
linde olup olmadığı anlaşılamadı beyaniyle faz
la ve usulsüz harcamaya rastlandığı takdirde 
müsebbiplerinden tahsili ve işlemin salim bir 
sisteme bağlanması hakkındaki fıkraya verilen 
cevapta personelin iaşe masrafları hakkındaki 
1941 raporu münasebetiyle' verilen cevabm 21 
nci fıkrasında yazılı olduğu üzere iaşeleri ida
rece yapılan personelin Bakanlıkça bir öyün 
veya gün için tesbit .edilen miktar dâhilinde olup 
olmadığının incelenmesi için tabelâ yapılması 
lüzumu işletme müdürlüğüne bildirilmiş ve key
fiyet tekit edilmiş olduğu ve iaşe masraflarının 
Bakanlıkça kabul edilmiş olan had dâhilinde 
yapılmakta olduğuna kanaat husule geldiği bil
dirilmiş ise de tabelâ usulünün ancak 1944 yı
lından itibaren uygulanmasına başlanıldığı de
netçinin ifadesinden anlaşılmaktadır. Tabelâ 
usulünün uygulanması hakkında Bakanlıkça ve
rilen ve bilâhare tekit edilen emirlerin işletme 
idaresince uzun zaman infazedilmemiş olması 
dikkat nazan çekmekte olduğu gibi bilançoda 
kârüzaTIfır hesaplarının kayıtlara ve evrakı müs-
biteye uygunluğunu kanunun 10 nçu maddesi 
gereğince incelemekle görevli olan Sayıştaym 
(Kanaat) üzerine hareket etmesi mümkün ola-
mıyacağmdan 1 nci daire kararında da tebarüz 
ettirildiği veçhile bu bapta tahkikat yapılarak 
fazla ve usulsüz harcamaya fastlandığı takdirde 
keyfiyetin ilgililerden» tazmin ettirilmesi zaruri 
bulunmuştur, 

7. — Yalova Kaplıcaları idaresi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına devri tarihinden 
beri görmekte olduğu müteaddit teftiş ve denet- . 
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iemiye rağmen genel isletmelerindeıP memnu
niyeti mucip. olabilecek bir intizam ve giderle
rinde tasarruf sağbyamamış ve gelir kaynakla-1 
rında da inkişafa mazhar olamamıştır. Kaplıca
nın inkişaf ve terakkisi bakımından bir şirkete 
devri daha uygun görmekte olan Bakanlıkça 
bu konu üzerinde çalışmalara ve incelemelere 
başlanılmış olduğu temsilci Dr. Celâl Otaman 
tarafından verilen açıklamalardan anlaşılmak
tadır. îşbu rapor, bilançoya ait obnak üzere 
kaleme alman kanun tasarısiyle birlikte Kamu-

MADDE 1. — Yalova kaplıcaları İşletmesi 
idaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1942 malî 
yılı bilançosu ve kâruzarar hesabı onanmıştır. 

MAADDE 2. — Bu kanun yayımında yö-

tayın incelemesine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
Sayıştay Ko. Bş. N. Sözcü Kâtip 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
E. Bulayırlı R. Bulayırlt N: Tamag 

Amasya Ankara Balıkesir 
A. K. Yiğitoğlu H.N. Mıhçıoğlu H. Küçükler 

Bitlis Bolu Gazianteb 
M. Erian O. özçağlar ö. A; Aksoy 
Kocaeli ^Manisa Sivas 
8. Pek 1. Ertem A.turdakul 

rürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali

ye, Sağhk ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanlıkları yürütür. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU 

Yalova kaplıcaları İşletmesi idarsinin-1942 malt 
yüı bilançosunun onanması hakkında Mnun 

tâsarm 
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Aktif 

Sabit kıymetler : 
Otel ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

Mütedavil kıyıaltfer : 
Kasa 
Bankalar hesaba carisi 
Stoklar 
Muhtelif • borçlar 

Zarar : 

W*M*t Yekûn 
Lira K. Lira K. •^gma 

7Mr«tttfie. İhtiyat sermaye 
7 .Amortisman 

B 5 8^,45 Muhtelif alacaklar 
29^577^0 1409 576,73̂  Kreâi 

3^ 
mm -

1607105,81 

i -

Lira K. 
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-20:«00 
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Yalova Kaplıcalan İşletme Mildürlüğünün kâr ve zarar hesaht 

Zarar veren hesaplai* : 

Hesabm ismi 

Kâr ve zarar Î 
Geçen seneden devir 
Mülga Denizbanktan mü-
devver alacaklardan ma
halli tahöili olmamasın
dan 
Telef olan bir atın bedeli 
olup demirbaş kıymetin
den 

Müfredat 
Lira K. 

2 061,59 

100 00 

. Kâr veren hesaplar 
Yekûn 
Lira K. Hesabın ismi 

Masraf hesapları : 
Ücretler 
Personel masraflar 
Harcırahlar 
idare masrafları 
Teknik servisi işletme 
masrafları 
Parklar ve bahçeler mas
rafı 
Şı}ıhat işleri ve banyolar 
masrafı 
Çamaşırhane masrafları 
Nakil vasıtaları işletme 
masrafı 
Ote) ve pansiyonlar mas
rafı 
Lokanta ve büfeler mas
rafı 
în$aat, ^şsisat ve tamirat 
Eski serçeler borçları 
Muhtelif işletme masraf
ları 
İkramiye 

Amortismanlar : 
Otel *e banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

• 

93 218,60 
28 049,46 
2 680,41 

10 693,95 

28 839,32 

10 058,65 

749,58 
2 254,58 

8 577,68 

4 365,24 

89 045,33 
25 464,42 
1 199,23 

218,40 
175,00 301 129,85 

16 725,42 
5 970,51 
8 298,77 
29 057,78 60052,48 

433 907,59 

Varidat hesaplan : 
70 563,67 Oteller ve pavyonlar 

Lokantalar ve büfeler 
Nakil vasıtaları işlet-

' mesi 
Çamaşırhane işletmesi 
Sıhhi işler hasılatı 
Müteferrik hasılat 

2 1Ç1,59 Vekâlet bütçesinden 
yardım •> < ; 
Teberruat - ••-
Zarar 

Beyanı 

Geçen seneden 
1942 zararı 

Müfredat 
Lira K. 

71 230,30 
135 335,40 

1 378,20 
709,60 

19 803,37 
4.972,85,, 

60 000,00 
1 200,00 

Yekûn 
Lira K. 

' • • 

294 629,72 
139. 277,87 

Lira K. 

70 563,67 
68 714,20 

139 277,87 

433 907,59 

mmtm 

( S. Sayısı : 159 ) 



S. Sayısı: |6| 
Danıştay'da açık bulunan üyelik için eeçim yapılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve içişleri Ko 

misyonlarından kurulmuş Karma Komisyon 
l" raporu (3/269) 

Yazı îşUri ve Sicü Müdürlüğü 
Sayı: 6/1418 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Danıştayda açık bulunan üyelik için 3546 sayılı kanunun 3 neü maddesi hükmüne göre tanzim 
dilen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerim rica ederim. 
Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 

Cavid Ünver 
İzmir İli İdare Kurulu Üyesi 

Has ip Koy lan 
Mülkiye Başmüfettişi 

Haluk Pepeyi 
Erzurum Valisi 

Fuad Brciyeş 
Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı 

Vasfı Şensozen 
Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinden. 



Ââalet ve İçişleri Komiıyonlanndaaı kurulmuş Karma Komisyon rapora 

T. B. M. M. 
Adalet wi îçi§Uri rKomis-
yonlânüdan kurutmuş 
Karma Ktomi$yûîl "'••"•* 
Esas No. 3/269 
Karar Nü*, t 

Yüksek Başkanlığa 

Danıştayda açık bulunan bir üyeliğe seçim 
yapılmak üzere Hükümetçe tertip edilen aday 
listesinin gönderildiğine dair Başbakanlıktan Bü
yük Meclise sunulan 6/1418 sayılı tezkere üzeri
ne 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümlerine göre Adalet ve İçişleri Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyonu top
lanarak Adalet ve İçişleri Bakanlarının huzur-
lariyle yapılan seçim sonucunda Fuad Erciyeş 
(25), Cavit Ünver (18), Vfcsfi Şensözen (15) oy 
kazanmış olduklarından bu üç adayın adlariyle 
kazandıkları oy sayısına göre düzenlenen liste 
bu raporumuza ekli olarak sunulmuştur. 

Kamutayca mütaakıp kanuni muamelenin 
yapılması için raporumuz Yüksek Başkanlığa 
arzolunur. 
Adalet ve İçişleri 
Komisyonlarından . 
kurulmuş Karma 
Komisyon başkanı Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Kayseri Kocaeli Kayseri 
R. özsoy Salâh Yargi C. Tüzel 

Antalya 
N. Ahsuy 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Denizli 
N. Küçüka 

Gümüşane 
R. CHireli 

_- _İçel /^r ,:.?. 
R. Komitan 

Kastamonu 
F. Ecevit. 

Konya 
H. Karagülle 

8eyhan 
K. Çelik 

Tokad-
A. O. Pekel 

5 .VII . 1945 

' P- r-

Bakltösij? % ̂ «s v^^şkes i r 
F.'Tiritoğİu ' ^Y. 8. Uzay 

Çoruh 
A. Tüzün 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

B. 
Hatay 

hivii*' 

•••m Kars 
E. özoguz 

Kayseri 
A, H. Kalaç 

Manisa 
F. Uslu 

Sivas 
E. Dizdar 

Urfa 
K. Berker 

Denizli 
H. Günver 

Erzurum 
•\ N-. Elgün 

İstanbul 
K. G.Berksoy 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 
Ş. Ergun 

Bize 
8. A. DÜemre 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Adı ve soyadı 

Fuad Erciyeş 
Cavit Ünver 
Yasfi Şensözen 

Danıştay^ üyeliği aday listesi 

Memuriyeti Kazandığı oy 

Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı 
İzmir İli İdare Kurulu Üyesi 
Maliye Baaknlığı Hukuk Müşavirlerinden 

(25) 
(18) 
(15) 

• M - • M -

(8. Sayıst:İ«5 



S. Sayısı: 163 
Ecri misillerin affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 

Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/374) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 8 . XII . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 248, 6/3213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ecrimisillerin affı hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 5 . XII . 
1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu arzederim. . 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Ecrimisillerin affı hakkında kanun projesinin mucip sebepler lâyihası 
X 

Mucip sebepler 

Tevali edegelen harpler sırasında vuku bulan kütle hâlindeki iç ve dış muhaceretlerin ve ahali 
mübadelelerinin tabiî neticelerinden olmak üzere, Devlet, çeyrek asır gibi nispeten kısa bir zamanda 
yüz milyonlarca lira kıymetinde gayrimenkule sahip olmuştur. 

Devletin emlâk idaresinde, hususi mülkiyet ve teşebbüs sahipleri kadar muvaffak olamadığı, bu 
gibi kıymetlerin Devlet elinde kalması, millî ekonominin bu kaynaklardan hakkiyle faydalana
mamağını mucip olduğu, herkesçe kabul edilmiş bir hakikattir. 

Bu itibarla, muhafaza ve idaresi geniş bir teşkilâta ve verimsiz masraflara lüzum gösteren Dev
let gayrimenkullerinin süratle tasfiyesi lüzumu takdir olunarak; Millî Hükümetin kuruluşu tari-
hindenberi bir taraftan hususi kanunları uyarınca muhacir, mülteci ve mübadillere, muhtaç çift
çilere tefviz ve tevzi edilmek; diğer taraftan satılmak suretiyle bu gayrimenkullerin elden çıkarıl
masına çalışmış bulunmaktadır. 

Bununla beraber, mühim kısmı köylerdeki topraklardan terekküp eden bu emvalin tapu kayıtla
rının bulunamaması, bulunanlann taalluk ettikleri gayrimenkullere tatbik edilmemesi ve geçici telâkki 
edilen bu işin muvakkat kadrolarla başarılmasına çalışılması gibi âmillerin mevcudiyeti, bu tasfiye
nin daha uzun müddet devamını zaruri kılacaktır. 

Bugün Devletin hususi mülkiyetinde bulunan emval, şehir ve kasabalarda değil daha çok köy
lerdedir. . . ' " . . _ _ _ _ ' 

Mübadil Rumlardan metruk olup 1771 numaralı kanunla, mübadil Türklere verilen istihkak mazba
talarına karşılık olarak Maliye Vekilliğinin idaresine tevdi olunanlar da dâhil olduğu halde, şehir 
ve kasabaların belediye sınırları içindeki gayrimeribaıller, 5 -10 milyon lira kıymetinde tahmin edil
diği halde, arazi tahrir kayıtlarından 1939 da toplanan malûmata göre köylerde, «72 214 000» lira 
kıymetinde «13 725 000» dekar toprak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan, şehir ve kasabaların belediye sınırları içindeki gayrimenkuller satılarak; köyler-



deki topraklar, muhtaç çiftçilere dağıtılarak ' tasfiye edilmektedir. Bu tasfiye sırasında, ileride 
Devletle fertler arasında ve fertlerin kendi aralarında sonsun ihtilâflara ve davalara sebebiyet ve
rilmemesi için; bu gayrimenkullerin tesbit, tahdit ve tapu ile ilgileri tesis edilerek satılması ve 
dağıtılması gerekmekte ve bu ise geniş bir teşkilâta ve herhalde-uzun zamanlara ihtiyaç göstermekte
dir. 

Binaenaleyh, bu tasfiye işi; bir taraftan mevcut imkânların müsaadesi dâhilinde yürürken, diğer 
taraftan Devlet gayrimenkullerr kiraya verilmek, fuzuli şağılleri takip edilmek suretiyle idarelerine 
devam olunmaktadır. 

Ancak Millî Emlâk teşkilâtının pek mahdut vilâyet ve kazalarda mevcut olması sebebiyle, bu iş, aslî 
vazifeleri vergi tarh ve cibayeti olan varidat dairelerine tahmil edilmiş bulunmaktadır. 

Köylümüzün Devlet arttırmaJarina iştirak suretiyle toprak kiralamaya alışmamış olması; yeni. bir 
iltizamcı zümresi yaratmak için ittihaz edilen tedbirler cümlesinden olarak köylerdeki toprakların 
mutavassıtlara kiralanmaması; bunların geniş mikyasta iuzuli işgallere mâruz kalmasını intaç etmek
tedir. Fuzuli şağiîlerden ecrimisil aranması ise, toprağın mülkiyetinin Devlete aidiyetinin tevsiki, 
ecrimisil miktarının takdiri, dâva ikamesi ye almanilâmm icraya konması gibi, birbirinden külfetli ve 
masraflı ameliyelerin yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Bundan başka bu dâvalar, mahiyetlerindeki karışıklık itibariyle, Hazine avukatlarını, ehemiyetlc-
riyle mütenasip olmayan bir «derecede meşgul "etmekte; bu yüzden' daha mühim Hazîne dAvnfarmm 
takibi de güçleştirilmiş bulunmaktadır. 

Bugün açılmış ecrimisil dâvalarının adedi 25 - 30 bin arasında olduğu halde, aranan ecrimisil 
miktarı 70 - 80 bin liradan ibarettir. 

Bütün bu mahzurlarına, icabettirdiği külfetli ve masraflı mesaiye rağmen, ecrimisilden temin edi
len Hazine geliri pek azdır. Bunu katî hesap cetvellerinden çıkarılan şu son 5 senelik tahsilat ra
kamları açıkça göstermektedir. 

Senesi Tahakkukatı Tahsilatı 

1939 117 595 • 5 600 
1940 105 769 22 894 

" ' 194J 333 782 66 792 
1942 381 203 39 264 
1943 300 541 86 496 (Şubat gayesi itibariyle) 

işte, bu sebeplere binaendir ki, evvelce 3699 numaralı kanunla yapıldığı gibi, ecrimisillerin yeni 
bir kanunla affı cihetine gidilmesi muvafık görülmüş ve ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

Kanun maddeleri 

1 ııei madde : Kanun projesinin 1 nci maddesiyle» 1 . VI . 1944 tarihine kadar tahakkuk etmiş 
ve edecek ecrimisillerin terkini hükmü konulurken bu hüküm, 844 numaralı Kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Emlâk ve Eytam Bankasına sermaye karşılığı olarak devredilen gayri menkullere ve 
1771 numaralı Kanunla mübadil Türklerin istihkaklarına karşılık tutularak idaresi Maliye Vekilli
ğine mevdu gayrimenkullere de teşmil edilmiştir. 

Bu suretle aynı mahiyette bulunmaları hasebiyle haklarında aynı mucip sebepler vârid olan gay-
rimenkullerden hiç biri hariç bırakılmamış bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına. 3699 sayılı Kanunun bu hususa mütedair hükmüne mütenazır olarak, 
idarî ve adlî kararlarla katileşmiş olsalar dahi, mütehâkkak ecrimisillerin de terkini ve ancak, bun
lardan, kanunun neşrine kadar tahsil edilmiş bulunanların geri verilmiyeceği hükmü konulmuştur. 

Maddenin son fıkrasiyle, ecrimisil borcu affedilen şağilin imar, ihya ve tamir gibi sebeplerle Dev
letten herhangi bir mûtalebede bulunamaması sağlanmıştır ki, bunun, hakkaniyet esaslarının bir 
gereği olduğu izahtan varestedir. 

(S. Sayısı :*163 ) 
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Şukadar ki, fuzuli şağilin, iddia ettiği imar, ihya ve tamirleri, kahunun meriyetinden sonra ya

pılmış gibi göstererek, Hükümetin ecrimisilleri af şeklinde tecelli eden atifetine inzimamen bir de 
Hazineden tazminat talebine kalkışması ihtimali düşünülmüş ve böyle bir ihtimali önlemek üzere, 
birinci maddenin son fıkrasına; bu kabîl bir tazminatın, affedilmiş olan ecrimisilleMe mahsubunu 
sağlayacak surette, ikinci bir cümle eklenmiştir. 

2 nci madde : Projenin 2 nci maddesiyle, bidayeten kira mukavelesiyle işgal edilmiş iken, mu
kavele müddetinin bitmesiyle fuzuli mahiyet alan işgallerden doğan ecrimisillerin de aranmaması 
hükme bağlanmıştır. İlk nazarda bu kısım işgaller de fuzuli işgal mahiyeti arzederse de, adli mah
kemelerin içtihatlarında bu iki hâdise arasında bir fark gözetilmekte olduğu, evvelce meriyet mev
kiine konmuş olan 3699 numaralı kanunun tatbiki sırasında görülmüş ve bu sebeple tatbikatta 
yeniden böyle tereddütlere ve ayrılıklara mahal bırakılmamak üzere bu hususta projeye sarih bir 
hüküm konması faydalı bulunmuştur. 

3 ncü madde : Kanun projesiyle affa tabi tutulan ecrimisiller ve kira bedelleri ancak 1 . VI . 
1944 tarihine kadar olanlardır. Bu tarihten sonraki ecrimisillerle kira bedellerini umumi hükümler 
dairesinde aranması tabiidir. 

« 
Ancak, bu tarihten sonra, takipsizlik yüzünden, hususi hukuk hükümlerine göre müruru zamana 

uğrayacak eerimisil ve kiralar için de kanuna hususi hükümler konulması muvafık mütalâa edilmiştir. 
Hususi hukuk mevzuatına göre, bu neviden «müruru zaman» 1ar dâva ikamesi hakkını ıskat 

etmez. Ancak, dâva edilen, «iptidai itirazlar» arasında bu müruru zamana istinatla dâvanın reddi 
talebinde bulunabilir. Hazinenin; kusuriyle müruru zamana sebebiyet: vermiş olan bir memura rü-
cuu ise ancak, alacağın tahsili için her türlü hukuki yolların kapanmış olmasına bağlıdır. Bu se
bepledir ki, borçlunun «müruru zaman» definde hulunacağı kuvvetle memul ve muhtemel görülme 
sine rağmen, bu gibi hallerde dâva ikamesine zaruret hâsıl olmaktadır. 

îşte bu düşünceye binaendir ki, üçüncü madde ile, müruru zamana uğramış ecrimisil ve kiralar 
için dâva açılmaması- ve bununla beraber müruru zamana sebebiyet veren memura karşı Hazinenin 
rücu hakkının mahfıtziyeti temin edilmiş bulunmaktadır. 

4 ncü madde : Projenin 4 ncü maddesi Devlete ait meralarda, 3780 numaralı Millî Korunma Ka
nununun meriyeti müddetince icar aranmıyacağı hükmünü ihtiva etmektedir. 

Meralardan kira aranmaması, 1942 ve 1943 Bütçe Kanunlarında hususi birer madde ile temin 
edilmiştir. Bundan maksat, yaylaları" toptan kiralayan mahdut şahısların hayvan sahiplerinden fahiv 
kiralar almalarına mâni olmaktır. t 

Bu hükmün 3780 numaralı Millî Korunma Kanununun meriyeti ile bağlı tutulması, Devlet malla
rının idaresi hakkında hazırlanan ana kanunda -yeralması gereken bu hüküm şimdilik olağanüstü 
halin devamı, ile mukayyet tutulması ve devamlı hükmün daha teferruatlı olarak asıl ana kanunda 
derpiş edilmesi maksadına müstenittir. 

Projenin f>. nci ve 6 nci maddeleri, kanunun yürürlük tarihine ve kanunun Maliye Vekilliğince 
tatbik edileceğine dair elup izahtan varestedir. 

( & Sayısı ; İÖâ ) 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/374 
Karar No. 18 

18. IV .1945 

Yüksek Başkanlığa 

Ecrimisillerin affı hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 
5 . XI I . 1944 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
Komisyonumuza da havale edilmesi üzerine ta
şıdığı hükümler Maliye Bakanlığı yetkili memu
ru huzurivle incelendi ve görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde yazılı olduğu üzere 
korunma ve idaresi geniş bir teşkilâta ve verim
siz giderlere lüzum gösteren Devlet gayrimen
kul] erinin tasfiyesi işi ölçümlenerek bunun ge
rektirdiği tedbirler alınmakla beraber bu gayri-
menkullei'in işgali sebebiyle ödenmesi lâzımge-
len kira veya tazminatla ilgili dâva adedi- 30 bi
ne yaklaştığı halde bunların kovuşturma mas
rafları temin edilen faydayı karşılamadığı na
zara alınarak daha önce yapıldığı gibi 1.1.1945 
tarihine kadar tahakkuk etmiş olan kira ve 
tazminatın affı cihetine gidilmesi Komisyonu
muzca da kabule şayan görülmüş ancak tasarı

nın başlığında ve madde metinlerinde kullanıl
mış olan bazı kelime ve terimlerin umumî mev
zuata uygun olarak değiştirilmesi oybirliğiyle 
karar altına alınmıştır. 

Havalesi veçhile Maliye Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. 
Kayseri 

R. özsoy 
Antalya 

N. Aksoy 
Denizli 

N. Küçüka 
Kocaeli 
8. Artel 
Kayseri 
C. Tüzel 

Sitıob 
C. Atay 

Ko. Sözcüsü 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu ' 
izmir 

E. Oran 
Kocaeli 
S.- Yargı 
Malatya 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

H. Günver 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Konya 

//. Karagülle 
Rize 

Dr. C. Özelçi Dr. S. A. Dilemre 
Trabzon Urfa 

F. A. Barutçu K. Berker 

Maliye komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/374 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

20 .VI . 1945 

Ecrimisillerin affı hakkında Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 5 . XII . 1944 
tarihli ve 6/3213 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan ve komisyonumuza havale buyrulan 
kanun tasarısiyle gerekçesi ve Adalet Komisyo
nunun raporu, Maliye Bakanlığının yetkili me
muru hazır olduğu halde incelendi. 
• Hükümet gerekçesiyle Adalet komisyonu ra
porunda belirtilen sebepler ve Maliye Bakanlı
ğının yetkili memuru taraf ından verilen izahat 

komisyonumuzca da yerinde görülerek ecrimi
sillerin uf fi esas itibariyle kabul edilmiş ve mad
delere geçilmiştir. 

Adalet Komisyonunun birinci maddesi, hü
küm itibariyle aynen kabul - edilmiş, maksadın 
daha açıkça anlaşılması için madde metninin ya
zılış şekli değiştirilmiş ve tatbikatta herhangi 
bir tereddüde yer vermemek için (tazminat) 
yerîne, 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme kanu
nundaki (ecrimisil) tâbiri konmuştur. 

(S . Sayısı: 163 ) 



Bundanbaşka, Adalet Komisyonunun birinci 
maddesinin son fıkrası, müstakil bir hükmü ih
tiva etmesi itibariyle ikinci madde olarak yazıl
mıştır. 

Adalet Komisyonunun 2, 3, 4 ve 5 nci mad
deleri aynen kabul edilmiş yalnız 2İ ncü mad
denin yazılışında ufak bir değişikik yapılmıştır. 

Havalesi uyarınca Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere* Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 

istanbul 
A. Bayındır 

Afyon K. 
/. H. Baltacıoğlu 

Kastamonu 
H. Çelen 

İzmir 
Ş. Adalan 
Afyon K. 

8. Yurdkoru 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Kâtip 
Ankara 

M. AJcsoley 
Burdur 

Ş* Engineri 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esat No. 1/374 
Karar No. 110 

5 .VII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Ecrimisülerin affı üzerine Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanıp Başbakanlığın 8 . XII . 1944 
tarih ve 6/3213 sayılı yazısı üe Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Adalet ve Maliye Komis
yonları raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Taşarının Hükümet gerekçesi ile Adalet ve 
Maliye Komisyonları* raporlarında belirtilen se
bepler v,e Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından 
Komisyonda verilen izahat Peylet malı .gayri-
menkullerin işgalinden doğan bazı Devlet ala
caklarına ait tahakkuk, kovalama ve tahsil işleri
nin bugünkü' durumunun zaruri bir neticesi 
olarak bu tasarının hazırlandığını belirtmiş ve bu 
suretle tasarının esas itibariyle kabulü uygun gö
rülerek Maliye Komisyonunca hazırlanan taşarı 
üzerinde maddelerin konuşulmasına geçilmiştir. 

Tasarının Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise teklifi zamanma göre gayrimenkuUerin işga
linden 1 . VI v-1944 tarihine kadar ki, süre için
de doğan alacaklar için af teklif edilmektedir. 
Teklifi gerektiren sebeplerin 1944 malî yılı içinde 
Olduğu gibi devam ettiği anlatıldığından aynı. 

hükmün bu süre için de kabulü uygun görülmüş 
ve maddelerdeki 1 . V I . 1944 tarihi 1 . V I , 1945' 
olarak değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik dışmda, maddelerde, bazı keli
me değişiklikleri ve açıklama yapılmıştır. 

Kamutayın onayına tfrzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. ' 

Başkan Başkan V. Bu 
Kastamonu Edirne 

T. Cofkan M. N. Gündüzalp 
Kâtip 
İstanbul "* Aydın 
F. öymen Ol. B. Alpman 

Bolu Diyarbakır 
Dr. Z. Ülgen B. Bekit 

•, Giresun Hatay 
M. Akkaya H. Selçuk 
İstanbul İstanbul 

B. Kortel H. Ülkmen 
Samsun Tokad 

M. A. YÖrüker A. R. Sevengü 
Yozgad 

A. Svngyw 

ı rapor Sözcüsü 
t^mir 
M. Birsel 

Bitlis 
B. Osma 
Eskişehir 
Y~. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Bize 
T. B. Balta 

ürfa 
'E. Tekeli 

. :• I."': :•• ı 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Jûcrimisillerin affı hakkında kanun lâyihası 

MADİĞE I. — Devlete ait veya 844 numaralı 
üanunun 8 nci maddesi mucibince Emlâk ve Ey
tam Bankasına devredilen gayrimenkullerle 1771 
numaralı kanuna tâbi gayrimenkullerden 1. VI . 
1944 tarihine kadar fuzuli işgalinden dolayı ec-
rimisii aranmaz. 

Tahakkuk ettirilmiş bulunan ecrimisiller, idari 
veya adli kararlarla katileşjmiş olsalar dahi, ter
kin edilirler. Tahsil edilenler geri verilmez. 

Fuzuli şâgıl, 1. VI . 1944 tarihine kadar gay
rimenkul üzerinde yaptığı imar, ihya ve tamirler 
için Hazineden bir şey isteyemez. 1. VI . 1944 
den sonra yapacağı imar, ihya ve tamir gibi se
beplerle Hazineden bir alacak iddia eden fuzuli 
şağile karşı Hazinenin 1. VI . 1944 den evvelki 
"zamana ait ecrimisillerin mahsubunu istem«k hak* 
ki mahfuzdur. 

MADDE 2. — Gayrimenkullerin kira muka
velelerinde yazılı müddetin geçmesinden sonra 
fuzulen işgale devam edilmesinden doğan alacak
lar da 1 nci madde hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3. — 1.. VI . 1944 tarihinden sonra 
gerek kira mukavelenamesinden ve gerek fuzuli 
işgalden doğan alacaklardan müruruzamana uğ
rayanlar terkin edilirler. Alacağı takip eimiye-
rek müruruzaman husulüne "sebebiyet veren me
murların mesuliyeti bakîdir. 

MADDE 4. —. 3780 numaralı kanun hüküm
leri tatbik edildiği müddetçe Devlete ait yayla
larda otlatılan hayvanlar için kira, ücret vesair 
namlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye Vekili memurdur. . 5 . XU . 1944 

Bş. V. Ad. V. 
#. Saraçoğlu R. Türel 

Da- V. Ha. V. 
Hümi Uran E. Saka 

Mf.V. Na. V. 
Sırrı Day 

S. I. M. V. G. t V. 

M.M. V. 
A. H. Artunkal 

Ma.V. 
İV. E. Sümer 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
Suad U. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

- _ 110. V. TL V. 
C. 8. Siren 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 
Devlete ait gayrimenkullerin bağıtlı ve bağüsız 

işgalinden doğan alacakların affı üzerine 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlete ait veya 844 sayılı ka
nunun 8 nci maddesi gereğince Emlâk ve Ey
tam Bankasına devredilen gayrimenkullerle 
1771 sayılı kanuna tâbi gayrimenkullerin 1. VI . 
1944 tarihine kadar kira bağıtında yazılı süre 
dışında işgaline devam edilmesinden doğan ala
caklar aranmıyacağı gibi bağıtsız olarak işga
linden ötürü de tazminat aranmaz. 

Tahakkuk etmiş bu gibi alacaklar idari veya • 
adli kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin edi
lir. Tahsil edilenler geri verilmez. 

işgal eden 1 . VI. 1944 tarihine kadar gayri
menkul üzerinde yaptığı imar, ihya veya tamir
ler için Hazineden bir şey isteyemez. 

MADDE 2. — Kira bağıtmdan doğmuş ohıp-
ta 1 . VI. 1944 tarihine kadar zamanaşımına uğ
ramış olan Devlet alacakları terkin edilir. 

MADDE 3. —3780 sayalı kanun hükümleri-
nin yürürlükte bulunduğu süre içinde Devlete 
ait yaylalarda otlatılan hayvanlar için kira üc
reti ve başka adlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürüklüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye Bakanlığı görevlidir. 

( S. Sayısı : 163) 



MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 
Devlete ait gayrimenkullerin bağıtlı vebağıtsız 

işgalinden doğan alacakların affı ûztrine 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlete ait gayrimenkullerin 
1..VI..1945 tarihine kadar kira bağılından ya
zılı süre dışında işgaline devam «dilmesinden 
doğan alacağın aranmıyacağı gibi bağıtsız ola
rak işgalinden ötürü de ecrimisil- aranmaz. 

•844 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince 
Emlâk ve Eytam Bankasına devredilen gayri-
ırienkullerle 1771 sayılı kanuna tâbi . gayrimen-
kuller hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Tahakkuk etmiş bu gibi alacaklar idari ve 
adli kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin 
edilir. Tahsil edilenler geri verilmez. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen 
gayrimerikuller üzerinde 1 . V I . 1945 tarihine 
kadar işgal edenler tarafından yapılan imar, 
ihya veya tamirler için Hazineden bir şey isten
mek * •••*'• 

MADDE .3. — Adalet Komisyonunun 2 nçi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3780 sayılı kanun hükümleri
nin yürülükte bulunduğu süre içinde Devlete ait 
yaylalarda otlatılan hayvanlar için bir şey alın
maz. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. -

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRİŞÎ 
Devlete malt gayrimenkullerin bağıtlı ve bağıtsız 
işgalinden doğan alacakların affı üzerine kanun 

tasarısı 
MADDE 1, — Devlet malı gayrimenkullerin 

1 . V I . 1945 tarihine kadar kira bağıtlarında 
yazılı süre dışında işgaline devam edilmesinden 
doğan alacaklar aranmıyacağı gibi bağıtsız ola
rak işgalinden ötürü de ecrimisil aranmaz. 

844 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince 
Emlâk ve Eytam Bankasına devredilen gayri-
menkûlferle 1771 sayılı kanuna bağlı gayrimen
kullerin geçen fıkrada yazılı tarihe kadar ve ay
ni şekilde işgallerinden doğan alacaklar ve ecri-
misiller hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Gerçekleşmiş bu gibi alacaklar idarî ve adlî 
kararlarla kesinleşmiş olsalar dahi terkin' edilir. 
Tahsil edilenler geri verilmez. 

MADDE %. — Birinci maddedede sözü geçen 
gayrimenkûlîer üzerinde 1 . V I . 1945 tarihine 
kadar işgal edilenler tarafından yapılan imar ye
nilenme veya onarma_ için hazineden bir şey iste-

, nemez. -
MADDE 3. — Kira bağıtından doğmuş olupta^ 

1 . VI . 1945 tarihine kadar zaman aşımına uğ
ramış olan Devlet alacaklarının kaydı silinir. 

* MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 4 ncü 
maddesi ayniyle. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 





S. Sayısı: |64 
Denizli Milletvekili Naili KUçüka'nın Milletvekilliği do 
kunulmazlığmın kaldırılması hakkında başbakanlık tez 
köresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurul 

muş Karma Komisyon raporu (3/251) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Sayı: 6/920 ,;• 

27 .IV . 194$ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizli Belediyesi elektrik tesisatında kullanılacak motorun satın alınması işjlnde görevini savsa
maktan sanık Milletvekili ve Denizli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Naili ;Küçüka hakkında Anaya
sanın 17 nci maddesine göre \gereken karar verilmek özere, Adalet Bakanlığından alınan 4 . IV . 
1945 tarihli ve 88/26.,sayılı tezkere ile eki Danıştay İkinci Daire ve Genelkurul kararları Örnekleri
nin ilişik olarak sunulduğunu $r2ederim. , 

•; , Başbakan 
.,_ _ Ş. Saraçoğlu 

Anayasa ve Adalet Komisyonlanndaıı kurulmuş Karma Komisyon raporu 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından 
kumlmuş Karma 

Komisyon 
Esas No. 3/251 

Karar No. 7 

5 .VII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Denizli Belediye Başkanı bulunduğu sırada 
Denizli Belediyesi elektrik işinde kullanılacak 
motoru şartlaşma yapmadan ve açık eksiltmeye 
koymadan satın almmasma izin vermek ve aldır
maktan suçlu sanılan Denizli Milletvekili Mus
tafa Naili Küçüka'nın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması için Başbakanlıktan Yük
sek Başkanlığımıza sunulan 27 Nisan 1945 tarih 
ve 6/920 sayılı yazı ilişikleri Karma Komisyo
numuza gönderilmekle İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince üyeler arasından adçekme suretiy

le ayrılan hazırlama komisyonuna verilmişti. 
Bu komisyonun yaptığı araştırma sonunda 

yazmış ve Karma Komisyonumuzda okunmuş olan 
raporda gösterildiği üzere Denizli Milletvekili 
Mustafa Naili Küçüka'nın üstüne atılan suçun 
Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde gösteri
len suçlar dışında kaldığı anlaşılmış, olmakla 
hakkında yapılması istenilen kovalama ve yargı
lanmanın içtüzüğün 180 nci maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince dönem sonuna bırakılmasına 
oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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,, jŞtıuş K«^Ja#'KoMBaş. s, Ra#or sözcjteü •x " Kfctı# 
"Ankara istanbul . Tokad 

*•*-'' ffi'Ötnİen * Ziyü Karaniursal R:+Eri$ken 
^ patalya <Bahk«sir ., Bursa 

N. Aksoy , O. N. Burcu Dr, R,x Oüfan 
Deniri ' Denizli * Gümüşane 

Haydar Günver N. Küçüka H. F. Ataç 

Hatay İstanbul İstanbul 
B. 8. Kunt Dr. K. C. Berksoy Dr. H. Dil 

Kastamonu Kastamonu Kayse 
Dr. F^EMVÜ R.$Z$C 

Socaeli Konya 
«& WWr$ - '* Mİ &ar*vül 
-; Mai id iC <• Uize 

F.-Uslu Ht. &. M&nemıiçioğlu Dr.S.A.Düer 
Samsun Seyhan Urfa 
H. Çakır K. Çelik K. Berke 

A. JHnkaya 
Kayseri 
C. Tüzel 

Manisa 
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âvSayısı: |65 
Antalya Milletvekili Mesut Çankaya'nın Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku

rulmuş karma komisyon raporu (3/250) 

T. C . ••*.- •; • : - ^ ; . î . - •: •^•••- .- ; - • ; - •*>:.•-+• J < • • ' - - •••'.:: ^ - V . . . . : • 
;.--.'•••. Başvekâlet •.-''•*. v - . '.•"•-. • - ' • - . , > , . ; . . . : ' . * , . : , . . . , . . . , . : . . , 

Y a s ı . . / j f e f f v e fiftciî ü f t i d ü r K ^ t t < •- , . - . i . . . <27.1VtîM5* 
- Sayt •: 6/921 ... ü \ - ••- . . . . . . . . - • u •.-; 

Büyük MiUet Meclisi Yüksek Başkanlıgma 
. ; . , -V' 

Memurluk görevini kötüye kullanmaktan sanık Milletvekili ye Erzurum Belediye eski balkanı 
Mesûtr Çankaya hakkında Anayasanın 17 nci maddesine göre gereken karar yerilmek üzere, İçişle
ri Bakanlığından alınan 17 , IV . 1945 tarihli ve 82 - 175/171 sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
ilişik olarak sunulduğunu arzederim.- > t • 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

.Si..'..- " . • .:•_=:.'. u— , 
Örnek İçişleri Bakanlığının 17.'..'IV'". İ945 tarihli ve 

- İ71 sayı '..."." 

• )••• ••'.- v Başbakanlık Yüksek Katma •'<• : , v. 

Memurluk görevlerini suiistimalin-sanık Erzurum Belediye eski Başkanı..Mesut Çankaya ve 
arkadaşları haklarındaki soruşturma dosyası ilişik olarak sunuİmuştur. 

Adı geçen sanıklardan Mesut Çankaya'nın halen milletvekili bulunmasına binaen hakkındaki 
soruşturmanın Milletvekilliği dokunmazlığmın kaldırılmasına bağlı bulunduğu ve Danıstaym 
7 . IV . 1945 gün ve 1,41/55419 sayılı yazısmda bildirilmekle bu hususta Yüksek Meclisten gere
ken kararın istihsaline müsaadelerini saygı ile arz ye rica ederim. 

İçişleri Bakanı 
HümiUrm 

.. ;.-v.i;.;:.;.-. . i ^ . > ,.•; . 



- a -
Anayasa ve Adalet Komisyonlarmdan kurulmuş Karma Komisyon raporu 

T. S. M» M» 
Atui/yasa ve Adalet Komisyon

larından kurulmuş Karma 
Komisyon 

Exu No. 3/M 
Karar Nç. 6 

S .VII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Belediye Başkam bulunduğu sırada 
memurluk görevim kötüye kullanmaktan sanık 
Antalya Milletvekili Mesut Çankaya'nın Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için 
Başbakanlıktan Yüksek Başkanlığınıza sunulan 
27 . IV . 1945 tarih ve 6/921 sayılı yazı ile ili
şikleri Karma Komisyonumuza gönderilmekle, İç
tüzük'ün 178 nci maddesi gereğince Komisyonu
muz üyeleri arasından adçekme suretiyle ayıılan 
Hazırlama Komisyonuna verilmişti. 

Hazırlama Komisyonunun yaptığı araştırma 
sonunda yazmış ve Komisyonumuzda okunmuş 
olan raporda da gösterildiği üzere Mesut Çanka
ya'nın üstüne atılan suçun Anayasa'nm 12 ve 
27 nci maddelerinde gösterilen suçlar dışında 
kaldığı anlaşılmakla Mesut Çankaya için yapıl
mak istenilen kovalama ve yargılamanın İçtü
zük 'ün 180 nci maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince Dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle 
karar verilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyon

larından kurulmuş Karma 
Komisyonu Başkam 

Ankara 
M. ökmen 

Kâtip 
Tokad 

R. Erisirgü 
Bursa 

Dt. B. Gürcan 
Gümüşane 
H. F. Ataç 
İstanbul 

Dr. H. Diker 
Kayseri 

R. özsoy 
Konya 

H. Karagülle 
Eke 

Dr. 8. A. DiUmre 
ürfa 

K.Berker 

Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
H. Günver 

Hatay 
B. 8. Kunt 
Kastamonu 
A. Binkoya 

Kayseri 
C. Tüzel 

Manisa 
F. Uslu 

Samsun 
H. Çaktr 

Rapor Sözcüsü 
İstanbul 

Z. Karamursal 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Denizli 
İV". Küçüka 

İstanbul 
Dr. C. Berksoy 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kocaeli 
8. Yargı 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Seyhan 
K. Çelik 

» * - « 

(& Sayısı:16*) 



S. Sayısı: |66 
Hâkimler Kanunu ile bu kanunun bir kısım maddeleri
ni deiştiren 3501, 3693 ve 3885 sayılı kanunların ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler Kanunu
nun 3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarıları ve Bütçe ve 
Adalet Komisyonları Raporları (1/165,378) 

Hâkimler Kanunu ile bu kanunun bir kısmı maddeelrini değiştiren 3501* 3093 ve 3885 sayılı ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/165) 

T.O. 
BcçveMUt 29 .XI . 1943 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı : 6/8972 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Hâkimler kanunu ile bu kanunun bir kısmı maddelerini tadil eden 3501, 3693 ve 3885 numa

ralı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanan ve ic
ra Vekilleri Heyetince 15 . XI . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

' Mucip Sebepler 
Tatbikatta tebarüz eden ihtiyacı karşılamak maksadiyle hâkimler kanununun 17 ve 18 nci mad

delerinde yazılı olan cetvellerin üçüncü smıfm 8 nci derecesine icra memurluğu, 6 ncı derecesine 
sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, mahfeme âzalığı ve C. Müddeiumumiliği Başmuavinliği 2 nci smı
fm beşinci derecesine C. Başmüddeiumumiliği, muavinliği, dördüncü derecesine de icra hâkimliği 
ve C. Başmüddeiumumiliği başmuavinliği unvanları ilâve edilmiştir. 

Hâkimler kanununun ikinci ve on yedinci maddelerinde yazılı 1452 sayılı kanun ilga edilmiş bu
lunduğu cihetle bu kanun numarası yerine hâlen mer'i olan Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun sayısı konulmak Buretiyle bu maddelerin değiştirilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Hâkimler kanununun 3501 sayılı kanunla de- ğiştirilmiş olan 74 ncü maddesinde tadilden ev-' 
•el mevcut olan (Temyiz Mahkemesi mümeyyizlikleri) tâbiri çıkarılmak suretiyle bu memuriyet
lerin hâkim sınıfından sayılmaması kabul edilmiş bulunduğu cihetle iki madde arasmda ahenk ve 
tenazur temini için 33 ncü maddeden de (Temyiz Mahkemesi mümeyyizliği) kaydı çıkarılmıştır, 

Hâkimler kanununun 35 nci maddesi mucibince Başmüddeiumumî tarafından dairesine gelen 
evraka göre müddeiumumiler hakkında verilen notlardan bir kramınnı Temyiz tetkikatı neticele
rine uymadığı görüldüğünden bu mahzuru önlemek maksadiyle maddeye (Temyiz tetkikatı neti
celerinin de gözönünde bulundurulması) yolundabir kayit ilâvesi münasip görülmüştür. 

Lâyihanın 58 nci maddesi,, asıl feklini muhafaza etmekte ye buna yalnız hâkimler sınıfından 
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sayılan vekâlet hizmetlerinde bulunanlarla Adliye müfettişlerinin ne suretle terfi edeceklerini gös
teren iki fıkra ilâve edilmiş bulunmaktadır'. Filhakika hâlen ayırma meclisince tanzim olunan 
defterlerde vekâlet hizmetlerinde bulunanlarla müfettişler ve hâkimler bir arada toplanmış bulun
duğundan vekâlet hizmetindeki hâkimlerin işgal ettikleri memuriyet kadroları terfilerine müsait 
olsa bile terfi defterindeki sıraları gelmedikçe terfileri yapılamamakta olduğu gibi teftiş heyetin
deki münhal!ere de müfettişlerin terfii mümkün olmamakta ve bu sebeple ayrı bir istidat ve me
leke işi olan müfettişlikte baka ve istikrar temin edilememektedir. Bundan dolayıdırki 58 nei mad
deye yapılan ilâvelerle bu mahzurların önlenmesi temin edilmek istenilmiştir. 

Hâkimler Kanununun 92 nei maddesi meslekten çıkarma cezasının tatbikini mahkûmiyet hâline 
hasretmiş bulunmaktadır. Halbuki hâkimlik şeref ve haysiyetini nüfuz ve itibarını haleldar eden 

bazı fiiller kanunen suç teşkil etmemekte ve mahkâmiyeti istilzam eylememektedir. Bu gibi hal
lerde inzibat, meclisince meslekten çıkarılma kararı verilebilmesi için 92 nei maddeye bu yolda bir fık
ra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Temyiz mahkemesi işlerinin çokluğu dolayısiyie bu mahkeme reis ve âzasından inzibat meclisine 
iştirak edenlerin adedini azaltmak ve bu arada maddenin son fıkrasına vuzuh vermek için 94 ncü 
maddenin lâyihada yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi faideli görülmüştür. 

Bu değişikliğin tabii neticesi olarak 95 nei maddede icabı veçhile tadilât yapılmıştır. 
4184 sayılı kanunla temyiz mahkemesi kalemleri memurlarının memuriyet unvanları değiştiril

miş olduğundan. Hâkimler Kanununun 121 nei maddesindeki unvanlar da değiştirilmiştir. 
Daire âmiri tarafından verilen tevbih ve aylıktan kesme cezalarının Adliye Encümenleri tara

fından da tatbik edilebilip edilemiyeceği hususu tatbikatta tereddüdü mucip olduğundan bunu ön
lemek maksadiylc 122 nei maddenin de iştirilmesine ve bu arada Temyiz mahkemesi memurları "hak
kında da daire âmirlerinin tevbih ve aylıktan kesme cezalarını tatbik etmelerinin kabulü ve Temyiz 
inzibat heyeti adedinin azaltılması faideli görüldüğünden 123 ncü maddenin de bu suretle tadiline 
lüzum hissedilmiştir, 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. li. M. M. 
IHUçf Komisijonu 10 .111.1941 

Esas No. 1/165 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

255Ü sayılı .Hâkimler Kanunu ile bu kamı- duğu görüldüğünden, maddelerin tetkik ve mü
min bir kısım maddelerini tadil eden 3501, zakeresine geçildi. 
3693 ve 3885 saydı kanunların bazı maddele- .1. Lâyihanın birinci maddesinde, Hâkimler 
rinin değiştirilmesi hakkında Adliye Vekilli- Kanununun 17 ve 18 nei maddelerine bağlı ve 
ğince hazırlanarak Başvekâletin 29 ikinciteş- 3693 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan ve 
rin 1943 tarih ve 6/3972 saydı tezkeresiyle Yük- hâkim ve müddeiumumilerin haiz oldukları de
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Encümeni- reeelere göre çalıştırılabilecekleri vazife ve me-
mize tevdi buyurulmakla, Adliye Vekili Ali milliyetleri gösteren cetvelde yapılması teklif 
Kıza Türel, ve Adliye Vekâleti Müsteşarı Bedri edilen değişiklik; icra memurluğu, sorgu hâ-
Köker hazır oldukları halde tetkik ve müzake- kimliği, sulh hâkimliği, mahkeme âzalığı, icra 
re olundu. hâkimliği, Cumhuriyet Müddeiumumiliği baş-

Lâyihanın, Hâkimler Kanununun bazı mad- muavinliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumî mu-
delerinde tatbikat ve ihtiyacın lüzumlu kıldığı avin ve başmuavinliği vazifelerinin barem cet-
değişikliklerin yapılmasını temine matuf ol- velinin birer yukarı derecesinde bulunan hâ-
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kim ve müddeiumumiler tarafından da yapıla
bilmesini teminen ve tatbikatta görülen ihti
yacın \~e kısmen de son defa Adliye ve Bütçe 
Encümenlerince kabul edilen Temyiz teşkilâtı 
kadrosuna ait ilâvenin istilzam ettiği değişik
liklerden ibaret olduğu anlaşılarak kabul edil
miştir. 

2. Hakimler Kanununun 3501 sayılı kanun*-
la değiştirilmiş olan 2 nci maddesinde yazılı 
1452 sayılı kanun numarası yerine o kanunu il
ga eden 3656 sayılı kanun numarasının yazıl
ması lüzumlu bir tadil olarak kabul edilmiştir. 

3. — Hâkimler Kanununun 17 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında yazılı kanun numarasının 
1452 yerine 3656 olarak tashihi de aynı sebep
le kabul edilmiştir. Ancak, 17 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki, (3656 sayılı kanunla diğer 
malî kanunlardaki hükümlerin, Hâkimler Ka
nununda gösterilen istisnalardan başka haller
de, hâkimler hakkında tatbik edileceği) yolun
daki hükmün, müddeiumumiler hakkında da, 
fiilen olageldiği veçhile, tatbiki zaruri bulun
masına ve müddeiumumilik meslekine ait 18 
nci maddede büiıa mütenazır bir hüküm bulun
mamasına nazaran, kânunda halen mevcut bir. 
noksanın izalesi için -17 nci maddenin ikinci 
frkrâsınhı bu maddeden çıkarılarak ve müddei
umumilik meslekinde bulunanları da şümulüne 
alacak bir 'surette yazılan yeni şekliyle, 18 nci 
maddenin ikinci fıkrası olarak kabulü muvafık 
görülmüş ve hazır bulunan Adliye Vekili de bu
na muvafakat etmiştir. 

4. Hâkimler Kanununun 74 ncü maddesin
de 3501 sayılı kanunla yapılan tadilâta göre, 
mezkûr maddeden çıkarılan (Temyiz Mahkeme
si mümeyyizlikleri) tâbirinin, bu tadliâta müte
nazır olarak 33 ncü maddeden de çıkarılması 
icabettiğinden, maddede bu maksadı temine ma
tuf tadil teklifi kabul edilmiştir. 

5. Hâkimler Kanununun 3885 sayılı kanun
la değiştirilen 35 nci maddesinde, başmüddeiu-
muminin, dairesine gelen evraka göre, müddei
umumiler hakkında verilen notların bir kısmının 
temyiz tetkikatı neticelerine uymadığı görüldü-

ı günden, Adliye Vekâleti, maddenin bu hükme 
taallûk eden fıkrasında bazı değişiklikler teklif 
etmektedir. 

Hâkimlerle müddeiumumilerin meslekî iler
leyişlerine ve istîkballerine tamamen müessir olan 
not «sülünün, bu itöslek erbabını mesleklerine 

(S. Say: 

bağlamak, aralarında yalnız ilmî liyakatlerine 
göre bir ilerleyiş sırası temin etmek, fena eleman
ları çıkararak meslekte yalnız iyi elemanlara yer 
ve ilerleme imkânı vermek bakımlarıarmdan ne 
kadar mühim ve üzerinde hassasiyetle durulacak 
bir mevzu olduğu aşikârdır. 

Son zamanlarda müddeiumumilere ait terfi 
cetvellerine esas olan notlarda görülen ve binneti-
ce terfi cetvellerine tesir eden bazı yanlış
lıklar, adaleti temin ve tevzi işini müştereken 
deruhde ehen hâkim ve müddeiumumilerin terfi 
cetvellerine esas olan Ve ilmî liyakati tesbit eden 
notların, daha ahenkli bir şekilde tanzimini temin 
edecek bir es*as vazı zaruretini hissettirmiştir. 

Bu lüzuma kani olan Encümenimiz, meseleyi 
şöyle mütalâa etmiştir: 

I. Temyiz ceza dairelerinde, mühim bir kıs
mı müddeiumumilikten gelmiş veya uzun zaman
lar müddeiumumilik vazifelerinde bulunmuş ve 
ayrı ayrı her biri, bir işte müddeiumuminin. 
vazifesini ne suretle ifa etmesi * lâzımgeleöeğini 
lâyikiyle takdir edebilecek vaziyette bulunmuş 
olan hâkimlerden mürekkep Temyiz dairelerinin; 
yaptıkları tetkikat esnasında, o dosyada vazife 
görmüş hâkimin ilmî liyakati hakkında not ve
rirken, aynı dosyada vazife görmüş müddeiumu
milerin ilmî liyakatleri hakkında da, müddeiu
mumilik vazifesinin mahiyet ve icaplarını da 
gözönünde bulundurarak not verebilecek mevkide 
olduklarını kabul etmek icabeder. 

II . Hâkim ve müddeiumumilerin bir dosya 
mevzuu olan muayyen bir hâdise hakkında, vazi
felerini ifa sırasında gösterdikleri ilmî liyakatin, 
aynı heyetin takdir kıstasları ile tesbit. edilmiş 
olması, hâkim ve müddeiumumilere ait notların 
daha ahenkli bir surette takdir ve tesbitine im
kân verir. 

I II . Temyiz ceza dairelerine bir senede ge
len ye. miktarı otuz bini aşan dosyaların her bi
rinde, müddeiumuminin ilmî liyakatini takdir 
için zaruri bulunan dosyayı baştan aşağı okuma 
işini, bizzat başmüddeiumuminin yapmasına mad
deten imkân bulunmadığından, müddeiumumi-" 
ler hakkında not verme işi, muavinler tarafın
dan yapılagelmektedir. 

Aralarında 40 lira maaşlı 9 ncu derecede tec
rübesi az meslek adamlarının da bulunabile
ceği başmüddeiumumüik muavinlerinden her
hangi birinin şahsi takdirinden ziyade, Temyiz. 

ı : Î66 ) 



dairelerini teşkil eden birinci smıf hâkimlerin 
müşterek takdirleriyle, bu noktada isabet ve hak
kaniyetin daha fazla temin edileceğini de kabul 
zaruridir. 

Bu mütalâalara istinaden Encümen, Temyiz 
dairelerine gelen dosyalara göre, müddeiumumi
lik ilmî liyakatlerini tesbit işini Temyiz daire
lerine tevdi etmeği, yukarıda işaret edildiği 
veçhile, üzerinde ehemmiyet ve hassasiyetle du
rulması icabeden bu işin icaplarına daha uygun 
bulmuştur. 

Müddeiumumiler üzerinde en. yüksek nezaret 
ve murakabe vazifesini haiz olan başmüddeiumu-
miliğin, müddeiumumilerin ilmî liyakatleri hak
kında, takdir ve mütalâasının inginiflmınm ay
rıca bir fayda temin edeceği de mülâhaza edi
lerek, başmüddeiumumilikçe, dosyaların tetkiki 
sırasında dosyada vazife görmüş müddeiumumi
lerin ilmî liyakatleri hakkında ayrıca bir not ver
me vazifesi verilmiş ve Temyiz daireleri ile 
başmüddeiumumlik notları arasında herhangi bir 
suretle'husule gelebilecek ihtilâfların, terfi cet
vellerini bidayeten ve itirazen tanzim ve tesbit 
eden ayırma meclislerince halledilmesi muvafık 
görülerek, fıkra buna göre yeniden tanzim olun
muştur. 

Başmüddeiumumilikçe verileck notlarda, Ad
liye Ve&aleti teklifindeki noktai nazara uygun 
olarak, (Temyiz tetkikatı neticelerinin de gözö-
nünde bulundurulacağı) kaydı fıkraya ilâve 
olunmuştur. 

Bundan maada, müddeiumumilere verilecek 
notlarda, hâkimlere ait notlar için kanunda esas 
olarak tesbit edilen kaidelerin müddeiumumilik 
vazifeltrinin mahiyet ve icapları dairesinde, müd
deiumumiler hakkında verilecek notlar için de 
tatbik edileceği yolunda bir hüküm ilâve edile
rek, müddeiumumilere ait notlarda esas tutula
cak kaidelerin kanunda gösterilmemiş olmasın
dan mütevellit boşluğun doldurulması muvafık 
görülmüştür. 

6. Hâkim ve müddeiumumilerin terfi şekline 
ait olan Hâkimler Kanununun 58 nci maddesine, 
iki fıkranın ilâvesi teklif edilmektedir. Hâkim
ler Kanununun 74 ncü maddesine göre, hâkim 
ve müddeiumumilik mesleklerine mensup olanlar
dan vekâlet merkez teşkilâtında ve müfettişlikte 
çalıştırılanların bu hizmetleri hâkimlik mesle
ğinde geçmiş sayılacağı zikredilmek suretiyle, 
bunların (Hâkim mesleği) mensubu sayılacağı ka

bul edilmiş ve terfileri de bugüne kadar fiilen 
hâkim sınıfı terfi cetvelinde sıra almaları sure
tiyle icra edilmiştir. 

Bu vaziyette teklif edilen ilâvenin birinci fık
rasında, (Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıfla
rından sayılan vekâlet hizmetinde bulunanlarla 
Adliye müfettişleri...) cümlesinde, bu hizmetlerin 
(Hâkim smıfı) ndan sayılıp (Müddeiumumilik 
sınıfı) dan sayılaınıyacaklarına göre, bu nokta
da bir yanlışlık bulunduğu düşünülmekle be
raber, , hâkim smıf mda bulunanların terf üne ait 
kaidelerin bu sınıf mensuplarının hepsi hak
kında tatbiki tabii bir icap olmasına nazaran, 
bunun kanunda ayrıca zikrine lüzum ve mahal 
olmadığı düşünülmüştür. 

Esasen, ilâvesi teklif edilen ikinci fıkradaki 
istisnai hükme müteallik esas kaideyi tasrih mak-
sadiyle sevkedilen bu fıkranın, Encümenimiz 
mütalâası veçhile ikinci fıkranın kabul edilme
mesi halinde, sebep şevki de kalmamış olmak lâ-
zımgelir. 

İlâvesi teklif edilen ikinci fıkraya gelince: 
Bu fıkra ile merkez teşkilâtında ve Adliye müfet
tişliğinde çalışan ve kanuna göre hâkim sınıfın
dan sayılanların, hâkim sınıfı terfi cetvelinde 
sıra almış oldukları ve vekâlet ve müfettişlik teş
kilât kadroları müsait bulunduğu takdirde, kai
de hilâfına ve hâkim sınıfı terfi cetvelindeki sı
ralarına bakılmaksızın, kendilerinden mukaddem 
sıradaki hâkimlerden evvel terfi ettirilmelerine 
imkân verilmesi istenmektedir. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında, yal
nız müfettişler için ve bulundukları yerde terli
lerinde müşkülât görülmesi yüzünden (... ayrı 
bir istidat ve meleke işi olan müfettişlikte baka 
ve istikrar temin edilemediği...) ileri sürülmek
tedir. Hâkim sınıfında bulunan ve son ilerleme 
merhalesi ancak birinci sınıf hâkimlik derece
sindeki Temyiz teşkilâtında vazife almak olan 
meslek erbabı için asıl olan, vekâlet teşkilâtında 
veya müfettişlikte karar kılmak değildir. Esasen 
bu mütalâa, muayyen hâkimlik sınıflarında terfi 
için, bilfiil hâkimlik yapmak şartını vazeden Hâ
kimler Kanununun 74 ncü maddesiyle kabul 
edilmiş bulunan bir esas kaideye de muhalif dü
şer. Bu vaziyette bu mucip sebep varit görülme
miştir. | 

Kaldı ki, böyle bir hüküm, meslek için hiç do 
tecviz edilemiyecek neticeler de tevlit edebilir. 
Salahiyetli merciler tarafından tesbit edilecek ve 

- (S . Sayısı : 166 ) 



— 5 — 
sıraya konacak ilmî liyakatin terfide esas olması, 
her meslek için de tatbiki çok temenniye şayan, 
iyi ve hassasiyetle mahfuz tutulacak esaslı bir 
kaide telâkki edilmelidir. Hâkimlik mesleğinde 
ilmî liyakate göre tesbit edilen terfi sırasını, 
vekâlet merkez teşkilâtında veya müfettişlikte 
çalışanlar lehine ve bilfiil memlekette ehemmiyeti 
gayri kabili münakaşa bir şekilde aşikâr olan ada
let tevzii işini kaza mevkiinde vazife görmek su
retiyle ifa' eden hâkimler aleyhine, ihlâl etmenin 
doğru olmayacağı ve esasen kadro darlığı sebe
biyle terfii, bu hakkı iktisaptan bazen uzun za
manlar geçtikten sonra yapılabilen, hâkimlik 
mesleği mensupları üzerinde bunun ağır ve he
ves kırıcı tesirler de yapabileceği düşünülmüş ve 
meslek adamlarının mesleklerinde yükselmesinde 
esas olması lâzımgelen âdil icaplara muhalif 
görülen bu değişiklik 'teklifi Encümenimizee ka
bul edilmemiştir. 

7. — Hâkimler Kanununun meslekten çıkar
ma cezasının tatbik edileceği halleri gösteren 
92 nci maddesine, inzibatî ceza tatbikini gerekti
ren ve mahkûmiyeti müştekim bir suç teşkil et
meyen fiiller için (Hâkimlik şeref ve haysiyetini, 
memuriyet nüfus ve itibarını haleldar eder ma
hiyette görüldüğü takdirde) İnzibat komisyonu 
karariyle, meslekten çıkarma cezasının verilmesi 
imkânını verecek bir hüküm ilâvesi Hükümetçe 
teklif edilmektedir. 

IJâkimler kanununun, meslekten çıkarma ce
zasını yalnız mahkûmiyet hâline hasreden hük
mü karşısında, mahkûmiyeti müstelzim bir suç 
teşkil etmemekle beraber, hâkimlik mesleğiyle 
telif edilemiyecek kadar fena ve ağır akisleri 
ve tesirleri olan ve âmmenin ahlâkî ve vicdanî 
telâkkilerine mugayir görülen fiilleri işliyenle-
rin de meslekte bırakılmak zaruretinde kalındı
ğı görülmektedir. Maddeye, bu vaziyetleri önli-
yecek bir hüküm vazı esasında ittifak edilmiş 
ve meslekten çıkarmayı mucip halleri gösteren 
hükmün şeklinin tesbitinde, ekseriyetle Hükü
metin teklif şekli kabul olunmuştur. 

8. Hâkimler kanununun 94 ncü maddesinde, 
sureti teşkili gösterilen inzibat meclisine, hâlen 
mer'i hükümlere göre dâhil bulunan Temyiz 
mahkemesi üç ikinci reis ve iki âzası yerine, Tem
yiz ikinci reis ve azalarından üç zatin bulunması 
ile iktifa edilmesi teklif olunmaktadır. Hâlen 
mer'i hükme göre, inzibat meclisi beş zatın hu
zuru ile karar ittihaz edebilmekte olmasına ve 

Hükümet teklifinin mucip sebeplerine göre, 
Meclis âzasınm beş kişiye indirilmesi esas itiba
riyle muvafık görülmüştür. 

Ancak vazifenin ehemmiyeti ve meslek erba
bına arzedeceği teminat derecesi ve bu kanunda 
Temyiz Mahkemesi kalem memurları için teşkil 
edilen inzibat komisyonunun teşkili şekline ait 
hükümler gözönünde tutularak Meclise dâhil ola
cak Temyiz İkinci Reisi veya âzası üç kişiden 
en az birisinin Temyiz İkinci reislerinden olma
sı muvafık görülerek birinci fıkra ona göre tan
zim -edilmiş ve Riyaset vazifesinin kimin tara
fından ifa edileceğine dair fıkra da bu tadile 
uygun şekilde değiştirilmştir. Maddenin son 
fıkrasında Hükümetçe teklif edilen değişiklik 
şekli, Hükümetin mucip sebeplerine istinaden, 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

9. inzibat işlerini itirazen tetkik eden heye
tin, Temyiz Birinci Reisinin reisliği altında ikin
ci reislerden altı zatın iştirakiyle teşekkül etme
si hakkında 95 nci maddeye ait değişiklik teklifi, 
94 ncü maddeye ait değişiklik teklifi hakkındaki 
mucip sebeplere binaen varit görülmüş ve ancak 
bu heyete dâhil olacak ikinci reislerin kimin ta
rafından seçileceğinin tasrihi de muvafık görüle
rek, heyete dâhil olacak ikinci reislerin, vekâle
tin noktai nazarına da uygun olarak, Birinci 
reis taraf ından seçileceği tasrih edilmek suretiyle 
tadil edilmiştir. 

10. Hâkimler kanununun 121 nci maddesin
de, 4184 sayılı kanuna uygun bir şekilde memuri
yet unvannlannm tashihine mütedair teklif ye
rinde görülerek kabul edilmiştir. 

11. Hâkimler kanununun 122 nci maddesin
de, daire âmirleri tarafından verilen inzibati ce
zaların, Adliye Encümenlerince de verilebileceği 
hakkında ve mevcut tereddüdü kaldıracak şekilde 
yapılan değişiklik teklifi de yerinde görülmüştür. 

12. Hâkimler kanununun 123 ncü mad
desinde 4184 sayılı kanuna mütenazır 
bir şekilde memuriyet unvanlarına ait 
tashih teklifi zaruri görülmüş ve Temyiz 
mahkemesi kalem memurlarının tabi olduğu in
zibat Meclisinde, Temyiz Mahkemesi İkinci Reis
lerinden üçü yerine birinci Reisin seçeceği bir 
ikinci Reisin bulunması yolundaki teklif de 94» 
95 nci maddelere ait mucip sebepler dairesinde 
yerinde görülerek kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adliye Encümenine tevdi. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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buyurulmak üzere Yüksek Msl iğe sunulur. 

Başkan 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

istanbul 

Başkan V. 
Kastamonu 
T. Câşkan 

Tökad 

Bu Ra. Sözcüsü 
izmir 

Ayduı 
F.'Öynıen Halit NazmıKeşmir Gl.R-Alpman 
Bitlis 

B. Osma 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdöğlu 
Yözgad 

A. Sungur 

Diyarbakır 
Şeref TJluğ 

Giresun 
Ayet Sayar 

Kayseri 
F. Baysal 

Bize 
T. B. Balta 
Zonguldak 

F. Etâşirgil 

Edirne 
M. E. mHddizalp 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kütaya 
//. Ptfkean 
Samsun 

M. Ali YöiMer 
Zbnğuudâk 

H- A. Kuyucuk 

^Muhalefet şerhi: 
1. 92 nci maddede mahkûmiyet harieinde 

İnzibat meclisi karariyie ritesfekten ^fcar taağa 
müteallik hükmün Encümence'kabul Mi&n 
şekli, geniş bir takdire mev^u olabilecek tarz
dadır. 

Kazada istiklâli temin eden esaslardan 
biri olan (hâkimin azledil em etaesi) esasının 
ancak zaruretler miktarmca takyidi : kabul 
edilmelidir. Bu sebeple (hâkimlik şeref ve 
haysiyetini) ve (memuriyet nüfuz ve itibarı-
'nı) haleldar eden tâbirler gibi telâkkiye 
göre geniş vo takdire mahal vereeek cümle

ler yerine, Hâkimler Kanununun nci 
maddesinde- hâkimliğe kabul şart lan arasın
da zikredilen mânevi şartlardaki, (ahlâk ve 
seciyece hâkimliğe yaraşmıyacak bir hal ile 
dile gelmiş olmak) tâbirinin kabulü ile ilâve 
edilecek fıkranın bu suretle yazılması reyin-
deyim. ' 

2. 94 ncü maddenin son fıkrası teklif 
edilen değişiklik şekliyle dahi, Hâkimler Ka
nununun 88 nci maddesinde (maaş kesmek) 
ve 90 nci maddesinde (derece indirmek) ceza
larının tertibi için tahdidi olarak muayyen 
fiiller tesbit eden hükümleriyle bir tezat teş
kil eder. (Maaş kesmek) ve (derece indir
mek) cezaları için kanunda tadat edilen fi
iller haricinde herhangi bir fiilden dolayı 
(maaş kesmek) ve (derece indirmek) cezala
rının tatbiki esası ceza kaidelerine muhalif
tir. Bu sebeple, inzibati cezayı -istilzam eden 
herhangi bir fiil için 86 nci maddede göste
rilen maaş kesmek ve derece indirmek ceza
larının da tatbik edilebileceği hükmünü is
tihraca müsait olacak tarzda bulunan, 94 
ncü maddenin son fıkrasının Encümence ka
bul edilen şekli, doğru olamaz. 

Bu sebeple fıkranın (86 nci maddede ya
zılı ihtar ve tevbih cezalarından herhangi biri 
derece gözetilmeksizin tatbik olunur) şek
linde yazılması lâzımgeleeeği reyindey'im. 

İzmir Mebusu 
M. Birsel 

maddesinin değiştirilmesine dair 

16.1.1944 

Hâkimler Kanununun 3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü 
kanun tasarısı 

T. G. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik 'Müdürlüğü 

Sttyt : 71-277 ' 6/3272 
'Büyük Millet Metlisi Yüksek Reisliğine 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü maddesinin tadili hakkın
da Adliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . X I I . 1944 tarihinde Yüksek Mec
lise a m kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzed<}-
rim. 

Başvekil 
Ş.Şnrdcdğlu 

(S . Sayısı: 166) 



Mucip sebepler lâyihası-

Umumî müfettişlik adli müşavirlikleri ile Tunceli vilâ3ret ve komutanlığı mehakim şubesi mü-
dür ve muavinlikleri Adliye Vekâleti teşkilât ve kadroları meyanında olmakla beraber hakların
da Hâkimler Kanunu ' tatbik edilemiyen memuriyetlerden bulunduğu cihetle bu vazifelere getiril
mesi düşünülen hâkimlerin, hâkimlik kıdemini bihakkın muhafaza endişesiyle kabul etmemeleri 
ve başkaca matlup vasıfları haiz talipler de bulunmaması yüzünden uzun müddet münasiplerinin 
tâyini kabil olamamaktadır. Halbuki arzedilen vazifelere, mahiyeti itibariyle hâkimlik evsafını haiz 
olanların tâyinleri gerekli bulunmuş olduğundan hakimlik ve müddei umumilik meslekinden veya im 
meslekten sayılan vazifelerden mezkûr vazifelere tayin edileceklerin bu memuriyetlerde geçirecekleri 
müddetin hakimlik meslekinde geçmiş sayılmasını tem inen 2556 sayılı hakimler kanununun 74 üncü 
maddesinin tadiline zaruret hasıl olmuş ve kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3501 sayûı ka
mınla değişen 74 ncü maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 74 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 74. — Hâkimlik ve müddeiumumilik 
mesleklerinden veya bu mesleklerden sayılan 
vazifelerden vekâlet hizmetlerine, ceza ve tev
kif evleri müdürlüklerine, umumî müfettişlik adli 
müşavirliği ile muavinliğine, Tunceli vilâyet ve -
komutanlığı mehakim şubesi müdür ve muavin
liğine alınanların bu memuriyetlerde geçirecek
leri müddetler hâkimlikte geçmiş sayılır. 
• Neşriyat, evrak ve levazım müdür ve memur-

lariyle kâtip sınıfından olanlar birinci fıkra 
hükmünden istifade edemezler. 

Birinci frkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
teftiş heyeti reisi ve üçüncü derecede maaş alan 
umum müdürlerden madası derece ve sınıf ter-
filerinde ikinci babın ikinei ve üçüncü fasılla
rında yazılı hükümlere tevfikan ayırma meclisi 
tetkikine tâbi tutulurlar. Şu kadar ki, ayırma 
meclisinin tetkikine tâbi olanların ikinci sınıfa 
ayrılabilmeleri için beş sene müddetle bilfiil 

hâkimlik veya müddeiumumilik etmiş olmaları 
lâzımdır. 

Ayırma meclisinin tetkikine tâbi olmıyan-
larm Hâkimler Kanununun 1 ve 2 numaralı cet
vellerinde yazılı vazifelerden birine tâyinleri 
halinde Vekâlet hizmetlerinde iktisap eyledik
leri haJklar nazara almır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

5 . X I I . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Türel A. E. Artunkal 
Da.V. Ha .V. Ma. V. 

Hilmi Uran II. Saka N. E. Sümer 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad II. Ürgüblü Ş. R. Ilatipoğîu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. -Siren 
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Adalet Komisyonu raporu 

1\ B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/165, 1/378 
Karar No. 41 

5 . VII . 1U5 

Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile bu kanu
nun bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 3693 
ve 3885 sayılı kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca ha
zırlanan kanun tasarısı Başbakanlığın 29 . XI . 
1943 tarih ve 6/3972 sayılı tezkeresiyle Adalet -
Komisyonuna havale edilmiş ve ayni kanunun 
3501 sayılı kanunla değişen 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair ve Başbakanlığın 16 . XII . 
1944 tarih ve 6/3272 sayılı tezkeresiyle Büyük 
Meclise sunulup Komisyonumuza havale Du
yurulan kanun tasarısı ayni kanuna ait olmak 
itibariyle birleştirilerek görüşülmesi kararlaşmış 
ve her iki tasarı Adalet Bakanlığı tarafından 
gönderilen Zat îşleri Umum Müdürü hazır oldu
ğu halde incelenmiştir. 

Her iki tasarının Hâkimler Kanununda 12 
madde üzerinde değişiklik yapılması ve 1 ve 11 
sayılı defterlerin yerine de yenilerinin konulma-
sr maksadiyle hazırlandığı anlaşılmış ve önce 
Bütçe Komisyonunda görüşülen birinci tasarı 
üzerinde değişiklikler de nazara alınarak Komis
yonumuzca incelenmesi yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesi 1 sayılı cetvelin 
üçüncü bendinde icra muavin yargıçlarının 50 
lira maaşlı olarak ve beşinci fıkrasrnda da sorgu 
ve sulh yargıçlığı ile mahkeme üyelerinin 70 li
ra aylıklı olması ve yedinci fıkrada da 90 lira 
aylıklı icra yargıçlarının tâyin edilebilmeleri 
ve 11 sayılı Cumhuriyet savcılarına ait cetvelin 
beşinci fıkrasında Cumhuriyet savcılığı başmu-
avinliğinin 70 lira ve altıncı fıkrada Cumhuriyet 
başsavcılığı muavinliğinin 80 lira ve yedinci fık
rada Cumhuriyet başsavcılığı başmuavinliğinin 
90 lira aylık verilebilmelerini temin eden deği
şiklik yapılmış ve yerinde görülen bu teklif Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde Hâkimler Ka
nununun 11 maddesi üzerinde değişiklik yapılma
sı teklifine karşı Bütçe Komisyonunun kabulü 
dairesinde 12 nci maddenin ilâvesi ve 58 nci 

maddeye bir fıkra eklenmesi teklifinin Bütçe 
Komisyonu tarafından kabul edilmemesi Komis
yonumuzca da uygun görülerek değişiklikler 
arasından çıkarılmış ve ikinci tasarı ile birleş-

-tirilen 74 ncü maddenin bu maddeye katılması 
tensip olunmuştur. 

Hâkimler Kanununda yapılan değişikliklerin 
Hükümet gerekçesinde gösterilen sebepleri ve 
Bütçe Komisyonunun düşüncesi Komisyonumuz
ca da varit görülerek ^olduğu gibi kabul edilmiş 
ve yalnız maddelerin metinlerinde Anayasa ve 
İçtüzüğe göre türkçeleştirme bakımından gerek
li değişiklikler yapılmıştır. Komisyonumuz 35 
nci maddede hâkimlerin liyakatlerini tesbit ede
cek notların taksimatı arasındaki (fena) diye ya
zılı tâbirin yerine (zayıf) denmesini tasvip et
miştir. 

Yargıçlar hakkında uygulanacak inzibati ce
zalardan meslekten çıkarma cezasının mahkeme
ce- hükmolunan cezaya bakılmıyarak umumun 
hürmet ve itibarını giderir mahiyette olursn 
dahi verilebilmesi hakkındaki hüküm komisyon
ca görüşüldüğü sırada üzerinde durulacak pek 
geniş bir takdire bırakılmış olan bu halin kesin 
ve vâzrh olarak maddede tesbiti düşüncesi ileri 
sürülmüşse de esas bakımından itiraz kabiliyeti 
olan bu kararların verildiği sırada mahiyetleri
nin açık olarak belirtileceği tabii olduğundan ka
nun metninde sayılmak ve gösterilmek suretiyle 
meslekten çıkarma cezasının ne gibi eylem ve 
işlemler hakkında verileceğini göstermek müm
kün olamıyacağı anlaşılmış ve maddede değişik
lik yapılmrya lüzum görülmemiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen birleştirilmiş 
her iki tasarı Kamutayın tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. 
Kayseri 
R. özsoy 
Antalya 
N. Altsoy 

Bu rapor Söz. 
Kocaeli 

S. Yargı 
Balıkesir 

0. N. Burcu 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

N. Küçüka 
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Denizli İstanbul Kastamonu 

H. Günver K. C. Berksoy Dr. F. Ecevit 
Konya Rize Seyhan 

II. Karagülle Dr. S. A. Dilemre K. Çelik 

Mahkûmiyet Karan olmaksızın bir hâ
kim hakkında meslekten çıkarma kararı vere
bilmek için hâkime isnat olunan ve beraet 
veya sorumsuzluk karariyle neticelenen fiilin 
behemehal açıkça hâkimin şeref ve itibarını 
giderir mahiyette olması icabettiğinden mad
deye açıkça kelimesinin eklenmesi lüzumuna 
kaniim; 

Urfa 
K. Berker 

Müfettişliğin kendine göre niteliği ve özel
liği bulunması dol ay isiyle; terfi süresini dol
duran müfettişlerin teftiş heyetindeki kadro
ları müsait görüldüğü takdirde - yargıçlık 
kadrosundaki sıradan ayrı - müfettiş olarak 
terfi ettirilebilmeleri yetkisinin Adalet Bakan
lığına verilmesi, bu vazifede başarı sağlamak 
sebeblerinden- biri olaeağı ve teftiş işlerinin 
yolunda yürütülebileceği kanaatında bulundu
ğundan Hükümet teklifi olan 55 nci madde
nin, tasarıdan bütünlüğü ile çıkarılmıyarak, 
aşağıdaki şekilde Yüksek Meclisin tasvibine 
arzedilmosi mütalâasmdayım: 

«Madde 55. — Açılmış olan yargıçlara 60 
ncı maddede yazılı nispet dairesinde ve terfi 
defterlerindeki sıraya göre önce gelen önce tâ
yin olunur. 

Bu nispet esası vsaklı kalmak üzere son
raki defterlere girenler önceki deftere girmiş 
olanlardan önce seçilemezler. 

Savcılara ait terfi defterlerinde sıra, yeğ
lik sebebi olamaz. 

Yargıçlık ve savcılık sınıfından sayılan 
hakanlık hizmetlerinde bulunanlarla Adliye mü
fettişleri de yargıçlarla birlikte kayıtlı bulun
dukları defterdeki sıraya göre terfi ederler; 

Adliye müfettişleri, kadroları müsait bu
lunduğu takdirde kendi aralarında tertip olu
nacak sıraya göre müfettiş olarak terfi ettiri
lebilirler». 

Kastamonu Milletvekili 
AbicKn Biıtkaya 

74 ncü maddeyi değiştiren yeni madde de, 
yargıçlık ve savcılık mesleklerinden veya bu 
meslekten sayılan vazifelerden Bakanlık hiz
metlerine alınanların bu hizmetlerde geçirdik
leri müddetlerin yargıçlıkta geçmiş sayılacağı 
ve yalnız yayın, evrak ve levazım müdür ve 
menrarkıklariyle kâtip sınıf mdan olanlann bu 
hükümden faydalanamıyacaklan yazılıdır. 

Yargıçlıktan veya savcılıktan Danıştay 
üyeliklerine seçilen ve dâva dairelerinde hiz
met görenlerin; 

Yargıçlıktan ve savcılıktan ayrılarak Hu
kuk Fakültesinde doçentlik ve profesörlük ya
panların; 

Avukatlık meslekino girenlerin; 
Bakanlıklar Hukuk müşavirliklerinde ça

lışanların bu vazifelerde geçirdikleri müddet
ler yargıçlıktan sayılmaz ve yargıçlık kıdemi
ne eklenmezken yargıç ve savcı iken Adalet 
Bakanlığında özel kalem müdürlüğü, zatişleri 
müdürlüğü gibi idare şubelerinde hizmete alı
nanların bu vazifelerde geçirdikleri Hiddetle
rin yargıçlıktan sayılması doğru olmaz. 

Özel kalem müdürlüğü veya zatişleri mü
dürlüğü bu dairelerde çalışanlara hiç bir mes
lek ilgisi sağlamaz ve bu vazifelerde bulunan
ların hukuk bilgilerine hiçbir şey katmaz. 74 
ncü maddenin ilk şeklinde Adalet Bakanlığı hiz
metlerinde yalnız hukuk ve cezaişleri müdür
lüklerinde geçen müddetlerin yargıçlıkta geç
miş sayılacağı kabul edümişken sonradan bu 
hüküm genişletilmiş ve bu defaki değişiklikte 
bu genişlik elden bırakılmak istenmemiştir. 
Yargıçlık veya savcılık hizmetini ancak bir 
gün yaptıktan sonra özel kalem müdürlüğüne 
getirilen bir yargıç veya savcının bu vazifede 
kazanacağı kıdemlerle yargıçlık derecelerini at
lamasını kabul etmek ve bu çeşit yargıçların 
ancak beş senelik fiili bir yargıç veya savcı
lık yaptıktan sonra ikinci sınıfa yani yargıtay 
yargıçlığına geçebilmesini caiz görmek adale
te bir hizmet olmaz. 

Bu sebeple tasarının 74 ncü maddesinde Ko
misyon çokluğundan ayrılıyorum. 

Kayseri 
O. Türil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler Kanunu ile bu kanunun bir kısım 
maddelerini tadil eden 3501, 3693 ve 3885 nu
maralı kanunların bazı maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 17 ve 18 nci maddelerinde yazılı olup 
.3693 sayılı kanunun birinci maddesi ile değiş
tirilmiş olan I ve II sayılı cetveller yerine bu 
kanuna bağlı I ve II numaralı cetveller ikame 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hâkimler Kanununun 2, 17, 
33, 35, 58, 92, 94, 95, 121, 122 ve 123 ncü mad
deleri değiştirilerek yerlerine aşağıda numara
ları karşısında yazılı maddeler konmuştur: 

Madde 2. — Namzetler, hâkimlik ve müd
deiumumilik sınıf ve derecelerine dâhil değil
dirler. Bunlara, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 11 nci dereceye tahsis ettiği maaş ve
rilir. 

Madde 17. — Hâkimlik meslekinin sınıfları, 
dereceleri ve maaşları bu kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka 
hallerde hâkimlik meslekine mensup olanlar 
hakkında dahi 3656 sayılı kanunla diğer malî 
kanunlardaki hükümler tatbik olunur. 

Madde 33. — Otuzuncu maddenin hükmü, 
muavinlik, hâkimlik ve müddeiumumilik sınıf
larından Adliye Vekilliği merkez hizmetlerine 
almanlar hakkında mafevkleri tarafından ve 
Temyiz Mahkemesi raportörlüklerine almanlar 
hakkında birinci reis ile çalıştıkları daire reisi 
tarafından tatbik olunur. 

Madde 35. — Temyiz daireleri yaptıkları tem
yiz tetkikatı esnasında münferiden ve müşte-
mian hüküm vtetren hâkimlerden her birinin il-

l ö -
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞI 

Hâkimler Kanunu üe bu kanunun bazt madde
lerini değiştiren 3501, 3693 ve 3885 sayılı ka
nunların bazt maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin 1 nci mad
desi aynen. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 2 net mad
desi aynen. 

Madde 2. — Hükümet teklifinin 2 nci mad
desi aynen. 

Madde 17. —• Hâkimlik meslekinin sınıflan, 
dereceleri ve maaşları bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 18. — Müddeiumumilik meslekinin 
sınıflan, dereceleri ve maaşlan bu kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunda göeterilen istisnalardan başka 
hallerde hâkimlik ve müddeiumumilik meslekine 
mensup olanlar hakkında dahi 3656 sayılı kanun
la diğer malî kanunlardaki hükümler tatbik o-
lunur. 

Madde 33. — Hükümet teklifinin 33 neü 
maddesi aynen. 

Madde 35. — Temyiz daireleri yaptıkları tem
yiz tatbikatı esnasında münferiden ve müçte-
mian hüküm veren hâkimlerden her birinin ilmî 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Hâkimler Kanunu ile bu kanunun Mr kısım mad
delerini tadü eden 3501, 3693 ve 3885 numaralı 
kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 17 ve 18 nci maddelerinde yazılı olup 3693 
sayılı kanunun birinci maddesiyle değiştirilmiş 
olan I ve II sayılı cetveller yerine bu kanuna 
bağlı I ve II sayılı cetveller konmuştur. 

MADDE 2. — Hâkimler Kanununun 2, 17, 
18, 22, 35, 74, 92, 94, 95, 121, 122 ve 123 ncü 
maddeleri değiştirilerek yerlerine aşağıdaki nu
maraları karşısında yazılı maddeler konmuştur. 

Madde 2. — Namzetler, yargıçlık ve savcı
lık sınıf ve derecelerine dâhil değildirler. Bun
lara, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 11 nci 
dereceye tahsis ettiği aylık verilir. 

Madde 17. — Yargıçlık meslekinin sınıfları, 
dereceleri ve aylıkları bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 18. — Savcılık meslekinin sınıfları, 
dereceleri ve aylıkları bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunda gösterilen istisnalardan başka 
hallerde yargıçlık ve savcılık meslekinde olan
lar hakkında dahi 3656 sayılı kanunla diğer 
malî kanunlardaki hükümler uygulanır. 

Madde 33. — Otuzuncu maddenin hükmü, 
muavinlik, yargıçlık ve savcılık sınıflarından 
Adalet Bakanlığı merkez hizmetlerine alınanlar 
hakkında üstleri tarafından ve yargıtay rapor- , 
törlüklerine alınanlar hakkında birinci başkan 
ile çalıştıkları daire başkanı tarafından uygula
nır. 

Madde 36. — Yargıtay daireleri yaptıkları 
temyiz tatbikatı esnasında tek veya toplu ola
rak hüküm veren yargıçlardan her birinin ilmî | 
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mî liyakatlerini tesbit ederek bir not verirler. 
Notlar çok iyi, iyi, orta ve fena olmak üzere dör
de ayrılır. Not verirken hükmün esasında te
min olunan isabet veya iltizam olunan kanaat ve 
içtihadın mucip sebepleri ile tahlil ve izahında 
gösterilen kudret ve muvaffakiyet gözönünde tu
tulmakla beraber dâvanın kanuni sebepler dışında 
uzatılıp uzatılmadığı ve muhakemenin sevk ve 
idarasinde ilmî ve hukukî hatalar bulunup bu
lunmadığı da tetkik ve bu cihetler de ayrıca de
rece takdirine esas ittihaz edilir. 

Hükmün tasdik edilmiş veya nakzedilmiş ol
ması mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için 
sebep teşkil etmez. Leh ve aleyhte kanaat istih
saline müsait olmıyan evrak için not verilmez. 
Ancak bu zaruretle not verilmediği gösterilmek
le iktifa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notları veya 
not verilmemişle yukarıda yazılı sebeple not 
verilmediğine dair tanzim ettikleri evrakı Ad
liye Vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz Bi
rinci reisine verirler. 

Temyiz Mahkemesi umumî heyetinden verilen 
kararlar hakkında birinci fıkrada beyan olunan 
suretle muamele ifası Temyiz mahkemesi Bi
rinci reisine aittir. 

Başmüddeiumumî, dairesine gelen evraka göre 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin muhakeme es
nasındaki mütalâalarını ve lâyihaları münderi-
catını mukayese ve tetkik etmek ve temyiz tetki-
katı neticelerini de gözönünde bulundurmak su
retiyle vereceği notları Adliye Vekilliğine gön
derir. 

Bu notlar Adliye Vekâletince her altı ayda 
bir liste halinde tasnif ve tertip ettirilerek alâkalı 
hâkimin sicil dosyasına konulur. 

Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan not
lar iş adedine göre kısımlara ayrılır. Mezkûr 
notların bu kısımlarda hangi nispetler dahilinde 
terfilere esas tutulacağı ayırma meclisi umumî 
heyeti tarafından her toplanış senesi başında mü-
taakıp sene için muteber olmak üzere tesbit ve 
ilân olunur. Bu nispetlerin aşağı haddine erişme
miş olanlar terfi edemez. 

B, K. 

liyakatlerini tesbit ederek bir not verirler. Not
lar çok iyi, iyi, orta ve fena olmak üzere dörde 
ayrılır. Not verilirken hükmün esasında 
temin olunan isabet ve iltizam olunan 
kanaat ve içtihadın mucip sebepleriyle tahlil 
ve izâhmda gösterilen kudret ve muvaffa
kiyet gözönünde tutulmakla beraber dâvanın 
kanuni sebepler dışında uzatılıp uzatılmadığı 
ve muhakemenin sevk ve idaresinde ünü ve hu
kuki hatalar bulunup bulunmadığı da tetkik ve 
bu cihetler de ayrıca derece takdirine esas itti
haz edilir. „ t 

Hükmün tasdik edilmiş, veya nakledilmiş ol
ması mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için se
bep teşkil etmez. Leh ve aleyhte kanaat istih
saline müsait olmayan evrak için not verilmez. 
Ancak bu zaruretle not verilmediği gösterilmekle 
iktifa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notlan ve
ya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeple not 
verilmediğine dair tanzim ettikleri evrakı Adli
ye Vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz Birinci 
Reisine verirler. 

Temyiz Mahkemesi Umumî Heyetlerinden 
verilen kararlar hakkında birinci fıkrada be
yan olunan suretle muamele ifası Temyiz Mah
kemesi Birinci Reisine aittir. 

Temyiz daireleri tetkik ettikleri dosyalar
da vazife görmüş olan Cumhuriyet Müddei
umumilerinin muhakeme esnasındaki mütalâa
larını ve lâyihaları münderepatmı mukayepe 
ve tetkik ile ilmî liyakatlerini tesbit ederek 
hâkimler için verilecek notlara ait hükümler 
dairesinde birer not verirler. 

Başmüddeiumumî de dairesine gelen evrakı 
aynı esaslara göre tetkik etmek ve Temyiz tet-
kikatı neticelerini de gözönünde bulundurmak 
suretiyle müddeiumumiler hakkında ayrıca 
not verir. Temyiz daireleriyle başmüddeiumu-
minin notları arasmda görülecek ihtilâflar 
ayırma meclisince ve itiraz vukuunda ayırma 
meclisi umumî heyetince halledilir. 

Bu notlar Adliye Vekilliğince her altı ayda 
bir liste halinde tasnif ve tertip ettirilerek 
alâkalı hâkimin sicil dosyasına konulur. 

Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan 
notlar i§ adedine göre kısımlara ayrılır. Mez
kûr notların bu kısımlarda hangi nispetler dâ-
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liyakatlerini tesbit ederek bir not verirler. Not
lar. çok iyi, iyi, orta ve zayıf olmak üzere dörde 
ayrılır. Not verilirken hükmün esasmda sağ
lanan isabet ve iltizam olunan kanaat ve içtiha
dın gerekli sebepleriyle tahlil ve izahında gös
terilen kudret ve başarı gözönünde tutulmakla 
beraber dâvanın kanunî sebepler dışında uza
tılıp uzatılmadığı ve muhakemenin sevk ve 
idaresinde ilmî ve hukuki hatalar bulunup bu
lunmadığı da incelenir ve bu cihetler de laynca 
derece takdirine esas tutulur. 

Hükmün tasdik edilmiş veya bozulmuş olma
sı mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için sebep 
olamaz. Leh ve aleyhde kaanat istihsaline mü
sait olmayan kâğıtlar için not verilmez. Ancak 
bu zaruretle not verilmediğinin gösterilmesi ye
ter sayılır. 

Yargıtay daireleri vermiş oldukları notları 
veya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeple 
not verilmediğine dair hazırladığı kâğıtları Ada
let Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Bi
rinci Başkanına verirler. 

Yargıtay Umumî Heyetlerinden verilen ka
rarlar hakkında birinci fıkrada beyan olunan su
retle muamele yapılması Yargıtay Birinci Baş
kanına aittir. 

Yargıtay daireleri inceledikleri dosyalarda va
zife görmüş olan Cumhuriyet savcılarının duruş
ma esnasındaki mütalâalarını ve lâyihaları mün-
derecatını mukayese ve tetkik ile ilmî liyakat-
larını tesbit ederek yargıçlar için verilecek nota
lara ait hükümler dairesinde birer not verirler. 

Cumhuriyet Başsavcısı da dairesine gelen kâ
ğıtları aynı esaslara göre tetkik etmek-ve yargı-
tay incelemeleri sonuçlarını da gözönünde bulun
durmak suretiyle savcılar hakkında ayrıca not 
verir. Yargıtay daireleriyle Cumhuriyet başsav
cısının notları arasında görülecek ayrılıklar ayır
ma meclisince ve itiraz vukuunda ayırma meclisi 
umumî heyetince halledilir. 

Bu notlar Adalet Bakanlığınca her altı ayda 
bir liste halinde sıralanarak ilgili yargıcın âicil 
dosyasına konulur. 

Bu madde hükümlerine göre toplanan notlar 
iş sayışma göre kısımlara ayrılır. Bu notların kı
sımlarda hangi nispetler içinde terfUerde esas 
tutulacağı ayırma meclisi umumî heyeti tara
fından her toplanış senesi başında gelecek sene | 
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Hu. 

Madde 55. — Münhal hâkimliklere 60 ncı 
maddede yazılı nispet dairesinde ve terfi defter
lerindeki sıraya göre önce gelen önce tâyin 
olunur. 

Bu nispet esası mahfuz kalmak üzere sonraki 
defterlere girenler evvelki defterlere girmiş olan
lardan evvel intihap edilemezler. 

Müddeiumumilere ait terfi defterlerinde sıra 
rüchan sebebi teşkil etmez. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik sınıfından sayı
lan vekâlet hizmetlerinde bulunanlarla Adliye 
müfettişleri, hâkimlerle birlikte kayıtlı bulun
dukları defterdeki sıraya göre terfi ederler. 
Ancak vekâlet hizmetlerinde bulunanlardan isim
leri terfi defterlerine geçmiş olanlar, işgal ettik
leri kadrolar müsait bulunduğu takdirde sıra 
beklemeksizin terfi ettirilebilirler. Bu müfettiş
lerin teftiş heyeti kadrosunda terfileri, kendi 
aralarında tertip olunacak sıraya göre yapılabilir. 

B. K. 

hilinde terfilerde esas tutulacağı ayırma mec
lisi umumî heyeti tarafından her toplanış se
nesi başında mütaakıp sene için muteber olmak 
üzere tesbit ve ilân olunur. Bu nispetlerin aşa
ğı haddine erişmemiş olanlar terfi edemez. 

Madde 58. — Hükümet teklifinin 58 nci 
maddesi tayyedilmiştir. 
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Ad. K. 

için muteber olmak üzere tesbit ve ilân olunur. 
Bu nispetlerin aşağı haddine erişmemiş olanlar 
terfi edemez. 

Madde 74, — Yargıçlık ve savcılık meslekle
rinden veya bu meslekten sayılan vazifelerden 
Bakanlık hizmetlerine, ceza ve tevkifevleri mü
dürlüklerine, umumî müfettişlik adlî müşavirliği 
ile muavinliğine, Tunceli vilâyet ve komutanlı
ğı mehakim şubesi müdür ve muavinliğine alı
nanların bu memuriyetlerde geçirdikleri müddet
ler hâkimlikte geçmiş sayılır. 

Neşriyat, evrak ve levaaım müdür ve memur-
lariyle kâtip sınıfından olanlar birinci fıkra hük
münden faydalanamazlar. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
teftiş heyeti reisi ve üçüncü derecede maaş alan 
umum müdürlerden maadası derece ve smıf ter-
f ilerinden ikinci babın ikinci ve üçüncü fasılla-
rmda yazılı hükümlere göre ayırma meclisi tet-
tetkikına tâbi tutulurlar. Şu kadar ki, ayırma 
meclisinin tetkikma tâbi olanların ikinci smıfa 
ayrılabilmeleri için beş sene müddetle bilfiil 
yargıçlık veya savcılık etmiş olmaları lâzımdır. 

Ayırma meclisinin tetkikma tâbi olmıyanla-
rm Hâkimler Kanununun bir ve iki numaralı 
cetvellerinde yazılı vazifelerden birine tâyinleri 
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Madde 92. — Alelıtlak ağır hapis, üç ay ve
ya daha yukarı hapis cezalarından biri ile kati 
mahkûmiyet meslekten çıkarılmayı müstelzim-
dir. 

Bu halde meslekten çıkarma muamelesi doğ
rudan doğruya vekillikçe yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasiyle mahkûmiyet 
halinde katileşen hükmü havi ilâm inzibat mec
lisine tevdi olunur. 

Mahkûmiyeti mucip olan suç ahval ve şe
rait itibariyle hâkimin vekar ve haysiyetini 
bozan ve hâkimliğe olan umumî hürmet ve iti
madı gideren mahiyette görülürse ceza miktarı 
ne olursa olsun mahkûm hâkimin meslekten çı
karılmasına karar verilir. 

Yukarıki fıkralarda yazdı hapis müddetleri
nin tâyininde esas, hükmolunan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiye
tine göre meslekten çıkarmak cezasının tatbiki 
lâzımgelip gelmiyeeeğine inzibat meclisi karar 
verir. 

İnzibati ceza tatbikini gerektiren fiil suç teş
kil etmese ve mahkûmiyeti istilzam eylemese bile, 
hâkimlik şeref ve haysiyetini, memuriyet nüfus 
ve itibarını haleldar eder mahiyette görüldüğü 
takdirde inzibat meclisince meslekten çıkarılma 
kararı verilir. 

Madde 94. — İnzibat meclisi, Temyiz mah
kemesi ikinci reislerinden veya âzasından üç zat 
ile Teftiş Heyeti Reisi ve Ceza İşleri Umum Mü
düründen teşekkül eder. Bundan başka lüzumu 
halinde heyeti tamamlamak üzere temyiz hâkim
lerinden iki yedek âza da bulunur. 

İnzibat meclisine dâhil olan temyiz hâkimleri 
iki senede bir Adliye Vekili tarafından intihap 
olunur. 

Müddetini dolduran azanın yeniden intihabı 
caizdir. 

Meclise, Temyiz reislerinden veya âzasından 
kıdemlisi riyaset eder. 

92 nci maddede gösterilen haller haricinde 
fiilin mahiyetine göre 66 nci maddede yazılı 
cezalardan herhangi biri derece gözetilmeksizin 
tatbik olunur. 

B. K. 

Madde 92. — Hükümet 
maddesi aynen. 

teklifinin 92 nci. 

Madde 94. — İnzibat meclisi, enaz biri Tem
yiz İkinci Reislerinden olmak üzere Temyiz 
İkinci Reis ve âzasından üç zat ile teftiş he
yeti reisi v« ceza işleri umum müdüründen 
teşekkül eder. Bundan başka lüzumu halinde 
heyeti tamamlamak üzere Temyiz hâkimlerin
den iki yedek âza da bulunur. 

İnzibat ir edişine dâhil olan Temyiz hâkim
leri iki senede bir Adliye Vekili tarafından in
tihap olunur. 

Müddetini dolduran azanın yeniden intihabı 
caizdir. 

Meclise, Temyiz ikinci reislerinden en kı
demlisi ve mazeret sebebiyle Temyiz ikinci re
isinin bulunamaması halinde Temyiz âzasından 
en kıdemlisi riyaset eder. 

92 nci maddede gösterilen haller haricinde 
fiilin mahiyetine göre 86 nci maddede yazılı ce-
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halinde Bakanlık hizmetlerinde fİffiü^ ej^dft-
leri haklar nazara alınır. 

yukarı hapis cezalarln^to blrî^'kârtn öifcra*1 

hüküm giym&k meslekten §*atÖtttttyt ttrWWl-
zimdîr. 

Bu halde meslekten çıkattna işlemi ıdûftto-
dan doğruya BalcaaMkça yapılır. 

Üç aydan aşağı hapis cezasiyte hükümgiy
me halMe kesînîeŞer^^ 
lisine verilir. 

Mahkûmiyeti3 mucip oîatl suç* ahval ve sera-
it itibariyle" yargıcm vek&r ve haysiyetini bozan 
ve yargıçlığa olan uMuml hÛrntet ve ittihadı 1 
gideren mahiyette görülürse ceza milyarı ne olur-

. sa olsun hüküm güyfliîş olan yâf^cm' Meslekten 
çıkarılmasına karar verilir. 

Yûkarıkrfıkralarda' yaztfi'liatrts müddetleri» I 
nin tâyininde esas, hükmolunati eesftdrr. 

Cezcmm teetli halinde yapılan Mini mafei-
yetine göre meslekten çıkarmak eezasımn tatbi
ki lâzımgelip gelmiyeceğine inzibat meclisi ka
rar verir. 

înzibati cezanın uygulanmasını gerektiren 
fiil suç teşkil etmezse ve mahkûmiyeti iltizam ey-
lemezsö bile, yargıçlık şeref ve haysiyetini, me
muriyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette gö
rüldüğü takdirde inzibat meclisince meslekten 
çıkarılmak kararı verilir. 

Madde' 94. — İnzibat meclisi, enaz biri Yar-
grtay ikinci başkanlarından olmak üzere Yargı
tay ikinci başkan ve üyelerinden üç zat ile tef
tiş heyeti başkanı ve ceza işleri umum müdürün
den teşekkül eder. ̂  Bundan başka lüzumu halin
de heyeti tamamlamak üzere Yargıtay üyelerin
den iki yedek üye de bulunur. 

İnzibat meclisine dâhil olan Yargıtay ikinci 
başkan ve üyeleri iki senede bir Adalet Bakanı 
tarafından seçilir. 

Müddetini dolduran üyenin yeniden seçilme
si caizdir. 

Meclise, yargrtay ikinci başkanlarından en 
kıdemlisi vr mazeret sebebiyle Yargıtay ikînei 
başkahmm bulunmaması halinde Yargıtay üye
sinin en kıdemlisi başkanlık eder. 

92 nei maddede gösterilen haller dışında Si
lin mahiyetine gSre 86 neı maddede yanlı ceza- I 



m. 

Madde 95. — İnzibat meclisi kararlarına, alâ
kadar hâkime tebliğinden itibaren otuz gün için
de itiraz olunabilir. îtiraz, Temyiz mahkemesi 
birinci reisinin riyaseti altında Temyiz ikinci re
islerinden altısının iştirakiyle teşekkül eden hey
et tarafından tetkik edilir. 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itirazen tetkikmda Müddeiumumilik vazifesi 
Başmüddeiumumi tarafından yapılır. Muteriz 
isterse müdafaasını bizzat hazır bulunarak veya 
vekil göndererek yapar. 

Adliye Vekili, İnzibat meclisi kararını birinci 
fıkrada yazılı müddet içinde itiraz heyetine tet
kik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararma itiraz, kararın in
fazını durdurmaz. 

Madde 121. — Temyiz mahkemesi başkâtip, 
başkâtip muavini, memur ve kâtipleri ile sair 
memurları, daireleri âmirleri tarafından verile
cek müzekkere üzerine birinci reis tarafından 
tâyin ve vekâlete arzolunur. 

Madde 122. — İnzibatî cezalar şunlardır: 
1. Tevbih; 
2. Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan 

kesme; 
3. Derece tenzili veya tahvil; 
4. Azil. 
Bu cezalar Adliye Encümenleri tarafından 

tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine alâkalı ve
ya memurun âmiri tarafından on beş gün içinde 
itiraz olunabilir. Bu halde keyfiyet Adliye Ve
killiği merkez inzibat heyetince tetkik olunur. 
Bu heyetçe verilen kararlardan dolayı artık hiç 
bir mercie müracaat olunamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tâyininde me
murin kanununun 26 ncı maddesinde sayılan 
fiil ve sebeplerle bağlı olmak şart olmadığı gibi 
derece gözetilmeksizin bu cezalardan herhangi 
biri tatbik olunabilir. 

Şu kadarki, tevbih ve Aylıktan kesme ceza
larına daireleri âmirleri tarafından da karar ve
rilebilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kesme ce
zası alanlar on beş gün içinde bu cezayı veren 
âmire müracaat ve esbabı mucibe göstererek ce-

18 — 
B. K 

zalardan herhangi biri derece gözetilmeksizin 
tatbik olunur. 

Madde 95.,—- İnzibat meclisi kararlarına, 
alâkadar hâkime tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz olunabilir. İtiraz, Temyiz Mahke
mesi Birinei Reisinin riyaseti altında, Temyiz 
İkinci Reislerinden Birinci Reisin seçeceği al
tısının iştirakiyle teşekkül eden heyet tarafın
dan tetkik edilir. 

• Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itirazen tetkikmda müddeiumumilik vazifesi 
başmüddeiumumi tarafından yapılır. Muteriz 
isterse müdafaasını bizzat hazır bulunarak ve
ya vekil göndererek yapar. 

Adliye Vekili, inzibat meclisi kararını bi
rinci fıkrada yazılı müddet içinde itiraz heyeti
ne tetkik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın ' 
infazını durdurmaz. 

Madde 121. — Hükümet teklifinin 121 nci 
maddesi aynen. 

Madde 122. — Hükümet teklifinin 122 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 166 ) 
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İardan herhangi biri derece düzeltilmeksizin uy
gulanır. 

Madde 95. — İnzibat meclisi kararlarına il
gili yargıca tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
itiraz olunabilir. İtiraz Yargıtay birinci başka
nının başkanlığı altında, Yargıtay ikinci başkan
larından birinci başkanın seçeceği altısının işti
rakiyle teşekkül eden heyet tarafından incelenir. 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itiraz yoluyla incelenmesinde savcılık görevi 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır. İti
raz eden isterse savunmayı kendi hazır buluna
rak veya vekil göndererek yapar. 

Adalet Bakanı, inzibat meclisi kararını bi
rinci fıkrada yazılı süre içinde itiraz heyetine 
incelettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın 
infazını durdurmaz. 

Madde 121. — Yargıtay Başkâtip, başkâtip 
muavini, memur ve kâtipleriyle sair memurları, 
daireleri âmirleri tarafından verilecek müzekke
re üzerine birinci başkan tarafından tâyin ve 
Bakanlığa bildirilir. 

Madde 122. —-İnzibati cezalar şuaalrdır ; 
1. Tevbih; 
2. Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kes

me; 
3. Derece tenzili veya tahvil; 
4. Azil; • 
Bu cezalar Adalet Encümenleri tarafından 

uygulanır. Bu kararlar aleyhine ilgili veya me
murun âmiri tarafından on beş gün içinde itiraz 
olunabilir. Bu halde keyfiyet Adalet Bakanlığı 
merkez inzibat heyetince incelenir. Bu heyetçe 
verilen kararlardan dolayı artık hiçbir mercie 
başvurulmaz. - - ^ %* (^ a^k. 
. Bu maddede yazılı cezaların tâyininde Memu
rin Kanununun 26 ncı maddesinde sayılan fiili 
ve sebeplerle bağlı olmak şart olmadığı gibi de
rece gözetilmeksizin bu cezalardan herhangi bi
ri uygulanabilir. 

gu kadar kiı tevbih ve aylıktan kesme ce
falarına daireleri amirleri tarafında» da karar 
verilebilir» Bu veçhile tevbih ve aylıktan kes* 
me cezası alanlar on beş gün isinde bu cezayı 
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zaya itiraz edebilirler. îtiraz âmir tarafından 
reddolunursa ceza katileşir ve sicille geçer. 

Madde 123. — Temyiz mahkemesi başkâtip, 
başkâtip muavini, memur, kâtip ve sair memur
ları hakkındaki inzibatî cezalar, birinci reisin 
reisliği altında Başmüddeiumumi ile birinci re
isin seçeceği bir ikinci reisten teşekkül eden in
zibat heyetince tatbik olunur. 

Bu heyetin kararları katı olup aleyhine hiç 
bir mercie müracaat olunamaz. 

Tevbih ve aylıktan kesme cezalarına daireleri 
âmirleri taraf nidan da karar verilebilir. Bu su
retle tevbih ve aylıktan kesme cezası alanlar, on 
beş ,gün içinde bu cezayı veren âmire müracaat 
ve esbabı mucibe göstererek cezaya itiraz edebi
lirler. İtiraz âmir tarafından reddolunursa ceza 
katileşir. 

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

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

13 . X I . 1943 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
ffümi Uran N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. lk. V. 
Yücel Strrt Doy Fuad Sirmen 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

B. K. 

Madde 123. 
maddesi aynen. 

Hükümet teklifinin 123 ncü 

MADDE 3. 
iner'iür. 

— Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen. 
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veren âmire müracaat ye gerekçe gJSrterertk ce
zaya itiraz edebilirler. İtiraz âmir, *aw&ndan 
reddolunursa cıza keainleşir ve sioilegeçer. 

Maddde 123. — Yargıtay Başkâtip, başkâ
tip muavini, memur, kâtip ve ,sair memurları 
hakkındaki inzibati cezalar, birinei baakanm baş
kanlığı altında Cumhuriyet başsavcısı ile birinci 
başkanm seçeceği bir ikinci başkandan teşekkül 
eden inzibat heyetince uygulanır. 

Bu heyetin kararlan kesin olup aleyhine hiç
bir merde başvurulamaz. 

Tevbih ve aylıktan kesme cezalarına dairele- I 
ri âmirleri tarafından da karar verilebilir. Bu 
suretle tevbih ve aylıktan kesme cezası alanlar, 
on beş gün içinde, bu cezayı veren âmire »üra-
ca*t ve gerekçe göstererek cezaya itiraz edebilir
ler. ît&az âmir tarafından reddolunursa ceza I 
kesinleşir. ' *. . | 

MADDE 3. — Bu kanun yayın tarihinde, yü. 
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba* 
kanlar Kurulu yürütür. 

( İ dayısı 



Sınıf Derece 

Muavinliği 10 

r 9 

Üçüncü sınıf hâ
kimliği 

İkinci sınıf hâkim
lik 

Birinci sınıf hâkim
lik 

- 2 8 -
Hükümetin teklifine hağtı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyeti 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sorgu hâkimliği, âza 
muavinliği. 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra muavin 
hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme âzalığı, hâkimlik, Temyiz 
mahkemesi raportörlüğü. 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra mua
vin hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme âzalığı, hâkimlik, 
Temyiz mahkemesi raportörlüğü . 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, İcra muavin hâkimliği, icra 
hâkimliği, mahkeme âzalığı, hâkimlik, mahkeme reisliği, Tem
yiz mahkemesi raportörlüğü. 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme 
âzalığı, hâkimlik, .mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi rapor
törlüğü. 
îcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi 
raportörlüğü 
Hâkimlik, mahkeme reisliği, icra hâkimliği.-
Temyiz mahkemesi âzalığı. 
Temyiz mahkemesi ikinci reisliği. 
Temyiz mahkemesi reisliği. 

Maasi 

35 

40 

50 

60 

70 

80 
90 

100 
125 
150 

Sınıl 

Muavinlik 

D 

Üçüncü sınıf müd- j 
deiumumilik 

erece 

10 
9 

ikinci sınıf müddei- \ 5 
umumilik ] 4 
Birinci sınıf müd- \ 1 
deiumumilik l 

Hükümetin teklifine hağtt 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyeti 

C. Müddeiumumiliği muavinliği 
C. Müddeiumumiliği, muavinliği, C. Müddeiumumiliği, C. Baş
müddeiumumiliği muavinliği. 
C. Müddeiumumiliği muavinliği C. Müddeiumumiliği, C. Baş
müddeiumumiliği muavinliği. 
C. Müddeiumumiliği başmuavinliği, C. Müddeiumumiliği, C. 
başmüddeiumumiliği muavinliği 
C. Müddeiumumiliği başmuavinliği C. Müddeiumumiliği, C. 
başmüddeiumumiliği muavinliği. 
C. Müddeiumumiliği, C. başmüddeiumumiliği muavinliği 
C. Müddeiumumiliği, G. Başmüddeiumumiliği başmuavinliği 
C. Başmüddeiumumiliği. 

Maaşı 

35 

40 

50 

60 

70 
80 
90 
150 
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Sınıf 

Muavinliği 

3 ncü sınıf yar
gıçlığı 

— 23 — 
Adalet Komisyonunun değiştirişine bağlt 

;• [1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyeti 

2 nci sınıf yargıç- ı 
lık ( 

1 nci sınıf yargıç
lık İ 

10 

9 

Yargıç muavinliği, icra memurluğu, sorgu yargıçlığı, üye mu
avinliği 
Sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, icra memurluğu, icra mu
avin yargıçlığı icrayargıçlığı, mahkeme üyeliği yargıçlık 
yargıtay raportörlüğü 
Sorgu yargıçlığı, sulh yargıçlığı, icra memurluğu, icra mu
avin yargıçlığı, icra yargıçlığı, mahkeme üyeliği, yargıçlık, 
yargıtay raportör] ğ 
Sorgu, sulh yargıçlığı, icra muavin yargıçlığı, icra yargıç
lığı, mahkeme üyeliği yargıçlık mahkeme üyeliği, yargıçlık 
mahkeme başkanlığı, yargıtay raportörlüğü 
Sorgu yargıçlığı, sulh'yargıçlığı, icra yargıçlığı, mahkeme 
üyeliği, yargıçlık, mahkeme başkanlığı, yargıtay raportörlüğü 
icra yargıçlığı, yargıçlık, mahkeme başkanlığı, yargıtay rapor
törlüğü 
Yargıçlık, mahkeme başkanlığı, icra yargıçlığı 
Yargıtay üyeliği 
Yargıtay ikinci başkanlığı 
Yargıtay birinci başkanlığı 

Maaşı 

35 

40 

50 

60 

70 

80 
90 

100 
125 
150 

Sınıf 

Muavinlik 

3 ncü sınıf savcılık 

2 nci sınıf savcılık j 

1 nci smıf savcılık 

Derece 

10 
9 

8 
I 

7 

6 
5 
4 
1 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyeti 

Cumhuriyet Savcılık muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı, muavinliği Cumhuriyet Savcılığı, Cum
huriyet Başsavcılığı muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı muavinliği, Cumhuriyet Savcılığı, Cum
huriyet Başsavcılığı muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı başmuavinliği, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı başmuavinliği, Cumhuriyet Savcılığı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı muavinliği 
Cumhuriyet Savcılığı, başmuavinliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 

Maaşı 

35 

40 

50 

60 

70 
80 
90 

150 

>>»e-« 
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S, Sayısı: |67 
Işci sigortaları idaresi kuruluşuna dair kanun tasarısı 

ve geçici komisyon raporu (1/461) 

T. O. 
Başbakanlık 26.Tl. 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü • 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-369 6/1434 * 
Büyük Mllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îşçi Sigortalan idaresi teşkilâtına dair Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 23.VI . 1945 tarihimde Yüksek Meclise, arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlik-
te sunulmuş olduğunu arzederim, 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

İşçi Sigortalan İdaresi Teşkilât Kanunu gerekçeler raporu 

3008 sayılı îş Kanununun 100 ncü maddesi gereğince kurulması lâzımg-elen îşçi Sigortalan îda- • 
resinin teşkilâtına dair kanun iş hayatmda çeşitli hallere ka;rşı uygulanacak sigortalan ilgilendi
ren diğer kanunlarla bir bütün teşkil eder. ' ^ ~ 

îşçi Sigortaları idaresi ilkönce iş kazası, meslek hastalıkları ve analık hallerini karşılayan sos
yal sigortaları uygulayacaktır. Bu sigortalara ait kanun tasarısı, Büyük Millet Meclisinin Geçi
ci Komisyonunda incelenmiş olup Kamutaya sunulmuş bulunmaktadır. İleride belirecek ihtiyaç ve 
imkânlara göre diğer sigorta kollan ile ilgili olarak çıkarılacak kanunların uygulanması <Ja bu 
İdarenin görevleri arasında yer alacaktır. 

İlişik tasarı, İdarenin teşkilâtım, görevlerini, yönetim ve denetleme usullerini ve memur ve hiz
metlilerinin durumlarını ilgilendiren hükümlerle akçalı hükümleri içinde toplamaktadır. Bu 
İdare uyguladığı sigortalarda kâr amacı gütmiyen ve muhtariyeti bulunan, tüzelkişilikte bir Dev
let kurumudur. İşçi Sigortalan İdaresi, özel sigorta şirketleri .için kanunen tanınan imkânlar
dan faydalanabilecek bir durumda olması gerekli görüldüğünden bu kurumun bir Devlet teşekkülü 
olmakla beraber özel hukuk hükümlerince dahi tasarruf ehliyetinde bulunması ve işlemlerini ticaret 
usullerine göre yürüterek Devlet Maliyesine ait usul ve kayıtlarla bağlı olmaksızın muhtariyet 
esaslarına uygun olarak işlemesi lâzımgelmektedir. Ancak bu kurumun bütün gider ve işlemlerinin 
genel denetleme usullerine tâbi olmamasına karşılık özel bir denetleme sistemiyle aynı maksat sağ
lanmış bulunmaktadır. İdarenin, işlemlerinde bu kanun ile özel hukuk hükümlerine tâbi bulunma
sı, bunun aslında bir Devlet kununu. olması niteliğini değiştirmiyecek ve benzer Devlet kurumların
da olduğu gibi, İdareye hukuki bakımdan bazı kolaylıklar da sağlıyacaktrr. 
'. İdarenin bir Devlet kurumu olmasından doğan hukuki sonuçlar şunlardır: 

1.- — idare, yaptığı işlerden bazılarının ticari mahiyette olmasından dolayı «tacir» sayılmıya-
caktır. -

2. — Borçlunun iflâs veya ödemeden acizliği halinde idare alacaklarının Devlet alacaklan gibi 
hak ve rüçhanı vardır. 

3. — İdarenin mallan, Ceza Kanunu bakımından, Devlet malı sayıldığından, bunalra karşı iş
lenen suçlar için Devlet mallarına karşı işlenmiş gibi ceza kovuşturmaları yapılacaktır. 



4 . ^ - Bu kurumtm memur ye hizmetlileri Türk Ceza Kanununun 266 ncı ve 279 ncu maddeleri 
kapsamına giren Devlet memurları hükmünde tutulacaktır. 

Diğer taraftan îşçi Sigortaları idaresinin Çalışma Bakanlığına bağlı bulunması ve başlıbaşına 
özel bir: denetleme sistemine tâbi olması"dplayısJiyle bu idare, Ticaret-Kanunu kapsamındaki özel 
sigortalarla uğraşan. kurum ve ortaklıkların denetlemesine dair kanunlara tâbi bulunmıyacaktır 
ki bu cihet zaten iş Kanununun 104 ncü maddesi hükmiyle sağlanmıştır. 

Böylece kendine mahsus bir mahiyet, gösteren işçi Sigortaları idaresi, hem özel hukuk hüküm
lerine göre tasarrufa ehliyetli ve muhtar bir teşekkül, hem de Çalışma Bakanlığına bağlı bir-
Devlet kurumu olmak niteliğini bünyesinde birleştirmektedir. 

Ana çizgileri yukarıda belirtilen idarenin teşkilât organları, sosyal sigortaların uygulanma-
siyle ilgili bütün işlemleri yürütmek görevinde olan bir genel müdürlük ile bu görevin yapılma
sını gözetimi .altında tutan bir yönetim kurulundan vs doğrudan doğruya sigortalılar ile işveren
leri ilgilendirmesi bakımından bunların söz sahibi olmalarını sağlamak üzere, bir denetleme ve 
karar organı olan genel kuruldan ibarettir. 

Yurdumuzda henüz başlangıç safhasının güçlükleriyle karşılaşacak olan sosyal sigortaların ba
şarılı bir şekilde kurulup düzenlenmesi için duyulacak ihtiyaca göre bu hususta zengin tecrübeleri 
bulunan yabancı ülkelerden uzman getirtilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Genel müdürlüğe direktif verecek durumda olan yönetim kurulunun bu görevi başarabilecek 
elemanlardan teşekkül etmesi gözönünde tutulmuştur. Genel kurul, iş hayatının ihtiyaç ve di
leklerini ifade edecek olan işçi ve işveren temsilcilerden ve sigortanın ilim ve yönetim bakımından 
nasıl yürütülmesi gerektiği noktasında düşüncelerinden faydalanılacak profesörlerle iş dairesi ve 
sosyal yardım dairesi başkanlarından teşekkül etmektedir. Bu kurula Çalışma Bakanının veya 
tâyin edeceği diğer bir zatın başkanlık etmesi'uygun görülmüştür. Yurdumuzda işçi ve işverenlere 
ait meslek birlikleri kurulmamış olduğundan işveren üyelerin ticaret odaları tarafından seçilmesi 
ve gerek işçi gerekse işveren üyelerin seçim usullerinin de Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmesi 
lüzumuna varılmıştır. ' • 

idarenin memurlarının iş teftişiyle görevli memurlara iş Kanununun 92 nci maddesiyle tanın
mış olan yetkileri, haiz bulunmalarına gelince buıcihet, sigortanın hesaplarına esas olabilecek her 
türlü belgeleri incelemek ve ilgilileri çağırıp gerekli soruşturmaları yapmak hususunda Sigorta ida
resinin memurlarını böyle bir yetki ile teçhiz etmek ihtiyacına dayanmaktadır. Diğer taraftan iş 
Kanununda bu hükmün ceza müeyyidesini teşkil eden 137 nci madde ve memurlara verilen yetkiye 
karşılık olan ödevlere ait 93 ncü madde ile memurların görevlerini yapmalarını kolaylaştıran 99 ncu 
maddenin de bu tasanda yeralması, lüzumlu görül müştür. , 

Bunlardan, başka, iş Kanununa tâbi olmasını gerektiren durumda olduğu halde herhangi bir se
beple ve bilhassa ilgili işverenlerin beyanname vermemeleri yüzünden bu kanun kapsamı içinde ayrı-
lanmamış bulunan işyerlerinin, Çalışma Bakanlığının ası] görevli teşkilâtı gibi Sigorta idaresi me
murları tarafından da iş Kanunu kapsamı içine alınabilmesi' yetkisi hükme bağlanmış ve böylece bu
ralarda çıkacak iş kazası, meslek hastalığı ve analık olaylariyle ilgili işçi veya hizmeterin de hak 
menf atlerinin. korunmuş olması sağlanmıştır. 

idarenin başlıca geliri, işverenlerden ve ilgili Sigorta Kanununa göre işçilerden alınacak prim
lerdir. 

iş Kanununun, işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti tüzüğü hükümlerine . aykırı hallerden , 
dolayı hükmolunaeak para cezaları da, bu suçların sigorta rizikoları üzerine etkisi dolayısiyle, idare
nin, muhtemel zararlarını karşılamak bakıınınlan, gelirleri arasına katılmıştır. 

işçi Sigortaları idaresinin mallarının işletilmesinde, yabancı ülkelerdeki benzer kurumlarda oldu
ğu gibi, bir taraftan emniyet, diğer taraftan fantabilite amaçlarmr sağlıyan esaslar konmuştur.* 

Kamu hizmetinin aksamadan yürümesini sağlamak ve bir Devlet kurumunun itibarını muhafaza 
etmek zarureti gözönünde tutularak bu idarenin Devlet kefilliği altında borçlanması hakkındaki 
madde kaleme alınmış ve bu hükmün, bilhassa ilk yıllarda umulmaz giderleri karşılamak zorunda ka
labilecek olan idare için akçalı bir inanca teşkil etmesi düşünülmüştür. 
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&it§e, ' lİkonömi-ve SağÜİc'y^ SOSJP^ Yardım Komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurtümuş <3teçid Komisyon riaporu ' 

6 . VII . 1946 
T. B. M. M. . _ 

Geçici Komisyon . ' ' , . ' : . 
Esas No. 1/461 
Karar No'. 2 ' 

Yükseki Başkanlığa . 

3008-sayılı İş Kanununun^1ÖÖ ncü maddesi maddelerden biri de tasarının 10 ncu maclde-
gereğince - -kurulması gereken işçi ' Sigortalan ' 
İdâresininteşkilâtına dair Hükümetçe hâzırla-" 
nıp B^yük!Millet ^Meclisine verilen kantin tasa-, 

. VI ..-1945 tarihli toplantıda Kamutayca 

sidir. 

nsı 
Adalet, Bütçe,; Sağkk ve Ekonomi - Komisyonla
rından seçilecek beşer- üyeden- mürekkep @eçîci-
Komdsyona tevdi edilmiş ve Geçici-Komisyon Ça
lışma Bakanı ve Maliye: Bakanlığı temsilcileri 
hazır olduklara halde.müzakerelere bulunmuştur. 

Tasanda kanun- (işçi Sigortaları idaresi Teş
kilâtı Kanunu) diye isimlendirilmiş; ise de bu 
başlık kurulması .gereken .. teşkilât ve teşkilâtın 
maksadını anlatmıya yeter, görülmediğinden- hem- > 
maksadır hem de teşkilâtı ifadeye, daha elverişli 

Yönetim Kurulunda Hükümetçe tâyin edile
cek üyelerden başka işçiyi ve işvereni temsil ede
cek birer üyenin de bulunması Komisyonca lü
zumlu görülmüştür. Hükümet tasarısında Yö
netim Kuruluna Maliye Bakanlrğı teklifiyle bir 
Başkan tâyini düşünülerek o yolda hüküm ko • 
nulmuş bulunmaktadır; Komisyonumuz genel 
idaresi ve deneti Çalışma Bakanlığına ait olan bir 
müessesenin yönetim kurulu Başkanının- bir baş
ka Bakanlık tarafından seçilmesini uygun gör
memiştir. Çalışma Bakanı, Hükümet teklifinin 
kabulü hususunda ısrarla durmuş ise de Komis
yonun oy ve kanaati yönetim Kuruluna Maliye 

olarak kanunun adı (İşçi Sigortalan Kurumu);, Bakanlığınca bir üye verilmesinin faydalı olacağı 
ve Başkanın Yönetim Kurulunca kendi arasın
dan seçilmesi iktiza, edeceği şeklinde tecelli etmiş 
ve maddedeki hüküm o suretle değiştirilmiştir. 
Bu maddede, yönetim Kuruluna tâyin edilecek 
kimselerde araancaJk .uzmanlık vasıflarına bazı 
ilâveler yapılmış ve işçi ve işveren temsilcileri
nin seçim şekillerine dair de hüküm konulmuş
tur, V ' 

Yönetim .Kurulunun görevlerine ait olan 11 
nci. maddede bazı ilâveler yapılması komisyonca 
lüzumlu görülmüştür. Komisyonun çalışma usul
lerini, memurların görev ve yetkilerini göstere
cek bir yönetmelik hazırlanması Hükümet tasa-
nsiyle Yönetim Kuruluna görev olarak veril
mektedir. Tasarının 22 nci maddesi kurumun 
Muhasebei Umumiye ve Müzayede ve Münakaşa 
ve ihale Kanunları hükümlerinden müstesna tu
tulacağını bildirmektedir. Komisyonumuz da bu 
hükme taraftar olduğu için Kurumun tatbik ede
ceği hesap ve alım, satım usullerinin 11 nci mad-
'denin (d) fıkrasında derpiş edilen yönetmelikte 
açıklanmasını faydalı mütalâa etmiştir. Kurum 
adına bıı'Kanunun temsile yetkili kıldığı kimse
lerden naşkaları için imza yetkisi vermek görevi 
de açıkta görülerek komisyonumuzca Yönetim? 

diye değiştirilmiştir.' 
Kanunun teknik ve hüküm.; bakımından-bir

birine. yakın maddelerinin bir arada yazılması; 
komisyonumuzca uygun, görülmüştür; bu itibarla. 
tasarıya komisyonumuzca verilen, şekil ...ile Hü
kümet teklifi arasrnda madde numaralarının sir 
rası bakımından, bazı farklar görülmektedir. 

Hükümet teklifinin-bir çok maddelerinde 3ra-
zılı «İşçi Sigortaları •. İdaresi» tâbiri başlığa uy
gun, olarak «İşçi •,Sigortaları .Kurumu»..veya sa
dece «Kurum» «diye değiştiiilmiştir'.L. 

Birinci '.• maddede - -kanun- tasansmm maksadr-
na uy"gun hükümlerle-kurumun hukuki mahiyeti,' 
tüzeli kişiliği, idari ve malî'' yönden muhtarlığı 
belirtilmiştir. Hükümet teklifindeki birinei -mad
denin ihtiva ettiği hükümle rden memurların. ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları maaş. ve 
ücretlere ait hüküm, Malî hükümlerle birleşti
rilmek üzere buradan çıkarılmış, tasanda mes-
kût bırakılmış olan memurların emeklilik hakları
na ait komisyonumuzca" tedvin edilen yeni hü
kümle birlikte 17 nci madde olarak tasarıda yer-
almıştır. 

İhtiva ettiği hükümde değişiklik yapılmış olan 
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Kuruluna verilmiştir. Kurumun hastan», do
ğumevi gibi müesseseleri olacağına göre gayri
menkul mal edineceği tabiidir; bu cihetin de 11 
nci maddede Yönetim Kurulunun görevleri ara
sında mülâhaza edilmesi uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun, ne suretle teşekkül edeceği
ne dair olan 12 nci madde de Sağlık Bakanlığı 
Hıfzışsıhha dairesi başkanının, Teknik üniversi
teden, alınacak uzmanın ve Başbakanlık Umumî 
Murakabe Heyetinden gelecek bir üyenin de Ge
nel kurula iştiraki uygun görülerek o yolda Şi
veler yapılmıştır. Bu kurula iştirak eden Üni
versite profesörlerinde aranılacak vasıflardan 
sosyal hukuk sahasında uzman olmak vasfı iş hu
kuku alanında uzman olmak şeklinde değiştiril
miştir. 

Genel Kurulun işçi üyelerinin İş Kanununa 
göre seçilmiş işçi temsilcileri arasından ayrılma
sı esası kabul edilmiş, yurdumuzda işçi teşkilâtı 
tamamlanıncıya kadar işçi üyelerinin nasıl seçi
leceğinin Çalışma Bakanlığınca belirtilmesi uy
gun görülmüştür. 

-Hükümet tasarısının denetçilere ait olan 1(7 
nci maddesi komisyon tadilinde 15 nci madde 
olarak yer almış, denetçilerin sayısı kadro ile 
belirtileceğine göre kanun tasarısında tâyinine 
lüzum görülmemiştir 

Hükümet teklifinin 20 nci maddesi İşçi Si-
gortalari Kurumunun her sigorta kolu için ayı
racağı yedek akçaları Millî Bankalara ve Devle
tin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatır
mak suretiyle işletmeyi derpiş etmiştir; komis
yonumuzda geçen müzakerelerde bunlara ilâve 
olarak paranın gayrimenkul edinmek ve gayri
menkul karşılığı ödünç vermek şekliyle de işle
tilebilmesi yetkisinin kuruma verilmesinde fay
da mülâhaza edilmiş, halin lüzum ve zaruretle
rine göre kurumun bu üç yoldan herhangi birini 
ihtiyar edebileceği öne sürülmüştür. Çalışma 
Bakanı, Hükümet teklifinde mevcut olmayan 
bu fıkranın ilâvesine uygun bulmamış, Maliye 
temsilcileri ve bu arada komisyona Maliye Ba
kanı adına gelmiş olan Maliye Müsteşarı bu fık
ranın ihtiva ettiği hükmün ilâvesine taraftar ol
madıklarım ifade etmiş, millî bir müessese olan 
kurumun malî istikrarımıza hadim hususlara or
tak olması tabiî ve lüzumlu görülmekle beraber 
kurumun parasını işletme hususunda çeşitli 
yetkilere sahip olması komisyonca uygun görül-

4 - .,7; 
muştur. Bu itibarla kurum akçalarının Hükü
met teklifinde gösterilen yerlere bağlahmasiyle 
beraber gayrimenkûle yatırmak veya ipotek ve 
vefaen ferağ suretleriyle gayrimenkul karşılığın
da icabında Ödünç vermek suretiyle de işletilme
si imlânı sağlanmıştır. 

Hükümet teklifinin 21 nci maddesinde kuru
mun ticarî muamelelerinden ötürü tacir sıfatını 
ikti&ap etmiyeceği yazılı idi ise de bu hüküm 
Ticaret Hukukunun tacirlere bahsettiği bir ta
kım kolaylık ve imkânlardan kurumun faydalan
masına mâni görüldüğünden kaldırılmış bilâ
kis ticarî mahiyetteki işlemlerinden dolayı kuru
mun tacir sıfatını kazanmasında fayda mülâhaza 
edilmiş,, ancak hâkim manada bir âmme mües
sesesi olan kurumun iflas yoluyla takibe mâruz 
kalması bir mahzur olacağı düşünüldüğünden if
lâs hükümlerinin bu kurum hakkında yürümiye* 
ceği tasrih edilmek suretiyle maddeye yeni bir 
şekil verilmiştir. 

Komisyon tadilinin 24 ncü maddesiyle konu
lan hükümler tasarıda mevcut değildir. Kurum 
bir sosyal yardım müessesesidir) kurumun ilgi
lilerden alacağı primlere sair gelirleri itibariyle 
vergiye tâbi tutulmasının umumî masrafları art
tırarak sigorta primlerinin yükselmesine yol 
açacağı, bunun da memleket ekonomi bünyesi
ne menfi tesirleri bulunacağı ve diğer taraftan 
kurumca- kendisine yardım edilen şahısların ve
rilen ödenekler vesair menfaatler üzerinden ver
gi ile mükellef tutulmalarının bu gibi kimselerin 
lâyık ve muhtaç oldukları himayenin azalmasına 
sebep olacağı neticesine varılmış bu sebeplerle 
Maliye Bakanlığı temsilcisinin de uygun buldu
ğu şekilde bir vergi muafiyeti hükmü kaleme 
alınarak kabul edilmiştir. Bunların dışında ba
zı- maddelerde kelime değişiklikleri yapılmış,-
tasarının ihtiva ettiği öteki hükümer uygun gö
rülmüştür. 

İşçi Sigortaları Kutumu teşkiline ait kanun 
tasarısı Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş* 
kanlığa saygı ile sunulmuştur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Tokad Konya Kasttmonü 

R. A.' Sevengü. ti. KttragÜtU Dr. F. Ecevit 
Antalya . Balıkesir Bitlis 
# . Atooy M. AJcpmat b. Osm 
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Bolu ftize tzmir 
Dr. Z. Ülgen Saim A. Dilemre B. Artman 

Denizli Zonguldak 
N. Küçüka Ş. Tansan 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir Edirne Urfa 

Y. Abadan Dr. F. Memik M. E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEkLİFİ 

İşçi Sigortaları İdaresi Teşkilâtına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1* — iş hayatında türlü hallere kar
şı ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak 
üzere, Çalışma Bakanlığına bağlı olarak bir İş
çi Sigortaları idaresi kurulmuştur. 

idare bu kanun ve özel hukuk hükümlerine 
tâbi ve akça ve yönetim yönünden muhtar, tü
zel kişilikte bir Devlet kurumu olup uygula
dığı sigortalarda kâr (amacı gütmez. 

Bu idare memurlariyle yönetim kurulu baş
kan ve üyelerinin aylıkları hakkında 3659 sa
yılı kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — işçi Sigortaları idaresinin or
ganları şunlardır: 

1. Genel müdürlük teşkilâtı; 
2. Yönetim kurulu; 
3. Genel kurul. 

MADDE 3. — Genel Müdürlük teşkilâtı, 
genel müdür ile bir veya birkaç muavininden ve 
merkez teşkilâtı ile şube ve acantalıklardan te
rekküp eder. 

MADDE 4> — Isç Sigortaları İdaresnin ge* 
lıel müdürü ile muavinleri Çalışma Bakanının 
teklifi üzerine müşterek kararname ile tâyin 
olunurlar. • -

MADDE 6\ — Genel müdür idarenin bütün 
İşlerini yönetim kurulunun gözetimi altında 
yürütür ve adalet, yargı ve idare makamlariyle 
üçüncü kişilere karşı idareyi temsil eder. 

Kütahya Manisa 
Dr. Ali 8. DelMaşi İ)r. Saada Kâatçıla£ 

. imzada bulunamadı 

Bursa1 

Dr; T. Simer 
İmzada bulunamadı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu tasarısi 

Kuruluş 

MADDE" 1. —• iş hayatında türlü hallere kar
şı ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak ' 
ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere işçi 
Sigortalan Kurumu vücuda getirilmiştir. 

Kurum bu kanun özel hukuk hükümlerine tâ
bidir. vMalî ve idarî bakımdan muhtardır ve tüzel 
kişilikte bir Devlet kurumudur. 

MADDE 2. *1- İşçj Sigortalan Kurumunun 
organları şunlardır; 

a) Genel müdürlük teşkilâtı; 
b) Yönetim kurulu; 
c) Genel kurul; 

Gtenel müdür, yardımcıları, memurlar: 

MADDE 3. — Genel müdürlük teşkilâtı ge
nel müdürle iki yardımcısından ve merkez teşkilâ
tı ile şube ve acantalıklardan terekküp eder. 

MADDE 4, '—Kurumun Genel müdürü ile 
yardımcıları Çalışma Bakanının teklifi üzerine 
müşterek kararla tâyin olunur. 

MADDE 5. ,— Genel müdür ktrrumun bütün 
işlerini Yönetim Kurulunun gözetmesi altında 
yürütür ve markemelerle adalet ve idare makam
larına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı kurumu 
temsil eder. 
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MADDE 6. — İdarenin, 3659 sayılı kanunun 

2 nci maddesindeki cetvelin 6 nci derecesine ka
dar olan memurları genel müdürün teklifi üze
rine Yönetim Kurulunca ve bunlardan, başka 
memur ve hizmetlileri de genel, müdür tarafın
dan tâyin olunurlar. 

MADDE 7. — Gerekli görülürse* Bakanlar 
Kurulundan alınacak karar üzerine, işçi Sigor
taları İdaresinde özel bağıtlarla yabancı Devlet 
uyruklarından uzmanlar çalıştırılabilir. 

MADDE 8. — idarenin yetkili memurları ta
rafından işçi sigortaları ile ilgili işlerin yürütü-
münde iş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Bu memurlar'herhangi bir işyerinin i ş Ka-
•nununda 2 nci maddeye göre, anılan kanun hü
kümlerinin kapsamı içinde bulunması gerektiği
ni görürlerse, *o işyerinin bu durumunu usulün
ce inceleyip tesbit ederek o yolda ayrılanması iş
lemlerini - de yürütmeye yetkilidirler. ^ 

MADDE 9. — işçi sigortalan idaresinin ftîe-
mur ve hizmetlilerine Türk Ceza Kanunu hü
kümlerinin uygulanmasında bunlar Devlet me
murları hükmünde sayılırlar. 

MADDE İÖ. — Yönetim kurulu bir başkan 
ile üç üyeden terekküp eder. idarenin genel 
müdürü yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 

Başkan Mâliye Bakanlığının ve üç üye de 
Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulunca üç yıl için tâyin ölünür. 

Çalışma Bakanlığınca 'teklif edilecek üç üye
den birinin iş fizyolojisi, ortopedi veya cerrah
lık kollârıc da uzman bir hekim ve başkan ile 
geri kalan üyeleri ise sosyal hûkük, sosyal eko
nomi ve geüel olarak sigorta alanlarında yetkili 
kimselerden olmaları şarttır. Yönetim kurulu 
enaz 15 günde bir toplanır. 

I . Geçici K. 

MADDE. 6. — Kurumun 3659 sayılı kanunuri 
2 nci maddesindeki cetvelin 6 nci derecesine kadar 
olan memurları Genel müdürün teklifi üzerine 
Yönetim Kurulunca, bunlardan başka memur ve 
hizmetlileri Genel müdür tarafından tâyin olunur. 

MADDE 7. — Kurumun memur ve hizmetli
leri Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulnn-
m'asfiiida Devlet memuru sayılır. 

MADDE 8. — Kurumun yetkili memurları 
tarafından işçi sigortaları ile ilgili işlerin yürü
tülmesinde iş Kanununun 92, 93, 99 ve 137 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

Kurumun memurları herhangi bir işyerinin iş 
Kanununa tâbi tutulması gerektiğini görürlerse, 
bu işyerinin durumunu usulünce inceliyerek tes
bit etmeğe ve kanun çerçevesinde ayrılanmasını 
sağlamaya' yetkilidirler. 

MADDE 9. — İşçi Sigortaları Kurumunda 
Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine 
özeİ bağıtlarla yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10. — Yönetim Kurulu, tabiî üye 
olan Genel Müdürle 'birlikte yedi üyeden teşek
küle eder. Üç üye Çalışma Bakanlığı ve bir üye 
Maliye Bakanlığı teklifiyle Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunur, işçi ve işverenleri temsil edecek 
birer üye Genel Kurula gelmiş olan işçileri ve 
işverenler temsilcileri tarafından kendi aralarm-

j dan. ceçilir* 
Hükümetçe tâyin edilecek dört üyeden biri

nin i§: fizyolojisi veya iş hıfzıssıhhası, ortopedi 
veya cerrahlık kollarında uzman, bir hekim öte
ki üyeleVden birinin sigorta uzmanı diğer üyele
rin ise iş hukuku ve sosyal ekonomi alanlarında 
yetkili kimseler olmaları şarttır. Bu üyelerin 
görev süresi üç yıldır. 

Yönetim Kurulu Başka&ını kendi üyeleri ara
sından seçer. Genel Müdür başkan seçilemez. 
Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Yö
netim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir, 
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MADDE 11. — Yönetim kurulunun görevleri 
şunlardır: 

a) Genel taüdürlüğün işlerini «gözetimi al
tında tutmak; 

b) İdarenin genel müdürlükçe. teklif edile
cek senelik yönetim giderleribütçesiyle memur 
ve kadrolarını >tesbit edecek Çalışma Bakanlığına 
sunmak; 
." c) İdarenin genel müdürlükçe hazırlanan 
bilançosunu ye yapılan işler raporunu kesin şe
kilde yazarak Genel Kurula* verilmek üzere Çalış
ma Bakanlığına sunmak; 

d) Memleketin gerekli yerlerinde işçi sigdr-
talan idaresi şube veya acentalıklarınm kurulma
sına yahut kaldırılmasına karar vermek; 

e) »İdarenin çalışma usullerini ve memur ve 
hizmetlilerinin görev ve yetkilerini göstermek üze
re çıkarılacak'yönetmelik taşanlarını hazırlıyarak 
Çalışma Bakanlığının onayına sunmak; 

f) İşçi sigortaları hakkındaki kanunlar ge
reğince yapılacak tedaviler ve her -türlü yardım
lar için gerekli hastane doğumevi ve malulleri işe 
alıştırma yurdu gibi sağlıkla ilgili veya sosyal ku
rumların meydana getirilmesi hakkında Genel 
Kurula tekliflerde bulunmak; 

g) İşçi Sigortaları idaresinin mallarının ida
re edilmesi hakkında kararlar vermek; 

h) İdarece girişilecek her türlü borç almala
rı ev idareye 10 000 liradan.çok akçalı sorum 
yükleyecek bağıtları inceleyip onamak. ' 

MADDE 12.-^ Genel Kjırul: 
1. Türlü işlerin işverenleri ile bu işlerdeki 

işçiler arasından en az on beşer kişi olmak üzere 
eşit sayılarda seçilecek üyelerden, 

2. Çalışma Bakanlığınrn İş Genel Müdürü, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının -Sosyal 
Yardım Dairesi Başkanı,' 'Maliye 'Bakanlığının 
Hazine Umum Müdürimden ve TFicaret̂  Bakanlı
ğının İç Ticaret Genel Müdürümden; 

3. Üniversite veya yüksek okul profesörleri 
arasından seçilecek sosyal hukmk, sosş̂ al ekonomi 
ve sigorta alanlariyle iş fiziyolojisi, ortopedi yahut | 

1 Geçici K. 
1 * 

MADDE 11*. —̂  Yönetim Kurulunun görevleri 
! şunlardır : 

a) • Genel Müdürlüğün işlemlerini gözetimi 
altmda tutmak; . 

b) Kurumun Genel Müdürlükçe teklif edile
cek senelik yönetim giderleri bütçemyle memur 
ve hizmetliler kadrolarını tespit derek Çalışma 
BakaMrğina sunmak; 

c) İdarenin Genel Müdürlükçe hazırlanan 
blânçosunu ve yapılan işler raporunu Genel Ku
rula vermek üzere Çalışma Bakanlığına sunmak; 

ç) Memleketin gerekli yerlerinde İşçi Si
gortaları Kurumu şube veya acentalıklarınm ku
rulmasına yahut kaldırılmasına karar vermek;• 

d) Kurumun çalışma, hesap ve alım, sa
tım'usullerini ve memur ve hizmetlilerinin görev 
ve yetkilerini göstermek üzere çıkarılacak'yö
netmelik tasarılarını hazırlıyarak Çalışma Ba
kanlığının onayına sunmak; 

e) Kurum veya şubeleri. adına imza yetki
sinin kimlere verileceğini tâyin etmek: 

f) İşçi Sigortaları ile ilgili kanunların ge
rektirdiği tedaviler ve her türlü yardımlar için 
hastane ye doğumevi ve malûlleri işe alıştırma 

• yurdu gribi sağlıkla ilgili veya -sosyal müessesele
rin meydana getirilmesi hakkmda Genel Kurula 
tekliflerde bulunmak; 

g) İşçi Sigortaları Kurumu• adma gayri-
mıenkul mal edinilmesi ve Kurumun bütün mal
larının idare edilmesi hakkında kararlar vermek, 

ğ). Kurumca girişilecek her türlü, ödünç al-
jnıların ve idareye (10 000) liradan çok akçalı 
sorum yükleyecek bağıtları inceleyip onamak. 

Genel kurul 

"MADDE 12. — Genel Kurul: 
a)< Türlü işlerin işverenleriyle bu işlerdeki 

işçiler rrasmdan en azon:beşer Mşi.olmak üzere 
eşit-sayılarda seçilecek üyelerden, 

• b) -' Çalışma Bakanlığının İş Dairesi ~Genel 
rMiiftürüv Sağlık ve Sosyal Yardım • Bakanlığının 
•Sosyal"Tavdım ve Hrfzissıhha daireleri başkan
ları ile Maliye Bakanliğınırf Hazine Genele Müdü

ründen ve Ticaret <Bakanlığınm/îe Ticaret 'Genel 
Müdürlüğünden ve Başbakanlık ' Umumî • Mura-

| kaibe Heyetinden göndeirilecek'bir*zâtten, 
[ c) Üniversite, Teknik Üniversite ve1 yüksek 
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cerrahlık kollarında uzman bir veya birkaç 
zattan; 
teşekkül eder. -

işveren üyeler, ticaret ve sanayi odalarınca 
işçi üyeler ise işyerlerindeki temsilci işçiler tara
fından seçilirler. 

Nerelerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarının 
hangi işlerden, kaçar işveren üye sekecekleri ve 
ayın yerlerde işçi "üyeler seçiminin nasıl yapıla
cağı Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir. 

Profesör üyeler Çalışma Bakanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından beraberce seçilir. 

İşveren, işçi ve profesör üyelerin görev süre-
le'ri üç. yıldır. Süresini dolduran üyeler yeniden 
seçilebilir. 

Çalışma Bakanı veya tevkil edeceği bir zat 
Oenel Kurula başkanlık eder. 

MADDE 13. — Genel Kurul her sene en geç 
-nisan sonuna kadar Çalışma Bakanının çağrrsı 
üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli görürse 
Genel Kurulu olağanüstü toplantılara da çağıra
bilir. 

Toplantı için yeter sayı tam üye sayısınm 
«alt çokluğudur. 

MADDE 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır. 

a) idarenin bilanço ve yapılan işler raporu 
ile denetçiler, tarafından işlemlerin ve hesapların 
denetlenmesi sonuçlarını gösteren raporlar üze
rine karar vermek, (Bilançonun ve yapılan iş
ler raporunun Genel Kurulca onanması île il
gililer ibra edilmiş olurlar). 

b) Sağlıkla ilgili veya sosyal kurumların 
meydana getirilmesi için Yönetim Kurulunca 
yapılacak teklifler hakkında kararlar vermek; 

c) işçi sigortalarını ilgilendiren kanunlar 
hakkında kendiliğinden veya Çalışma Bakanlı
ğının istemi üzerine, düşünce ve dileklerini be
lirtmek. * ' 

Genel Kurulun, görevlerinden (b ve c) pa
ragraflarında yazılı olanlar hakkında vereceği 
kararlar, Çalışma Bakanlığına sunularak bu 
Bakanlığın onanmasiyle kesinlesir. 

( S . Say 

Geçici K. 

okul profesörleri arasından seçilecek îş hukuku, 
Sosyal Ekonomi ve Sigorta alanlariyle tş Fiz
yolojisi veya iş Hıfzıssıhhasr,* ortopedi yahut 

cerrahlık, mühendislik kollarında uzman bir veya 
bir kaç kişiden teşekkül eder. 

işveren üyeler Ticaret ve Sanayi , odalarınca . 
, işçi üyelerişyerlerindeki temsilci işçiler tarafın-
" dan seçilir. 

Nerelerdeki Ticaret Ve Sanayi odalarının han
gi işlerden kaçar işveren üye seçecekleri 've işçi 
teşkilâtı tamamlanıncaya kadar aynı yerlerde işçi 
üyeler seçiminin nasıl yapılacağr Çalışma Bakan
lığınca belirtilir. 

Üniversitelerden ve yüksek okullardan gele
cek üyeler Çalışma ve Millî Eğitim Bakanlıkları 
tarafından beraberce seçilir. 

Bu maddenin (a ve c) fıkralarında yazılı bu
lunan üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi
ni dolduran üyeler yeniden seçilebilir. 

Çalışma Bakanı veya görevlendireceği kimse 
Genel Kurula Başkanlık eder. 

MADDE 13. — Genel Kurul her yıl en geç . 
nisan sonuna kadar Çalışma Bakanının çağrısı 
üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli görürse 
Kurulu olağanüstü toplantılara da çağırabilir. 
Toplantı için yeter sayı tam üye sayısının salt 
çokluğudur. -

MADDE 14. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır: 

a) Kurumun bilanço ve yapılan işler rapo
ruyla denetçiler tarafından işlemlerin ve hesap
ların denetlenmesi sonuçlarını gösteren raporlar 
üzerine karar vermek. (Bilançonun ve yapılan 
işler raporunun Genel Kurulca onanmasiyle ilgi
liler ibra edilmiş olurlar). 

b) Sağlıkla ilgili veya sosyal müesseselerin 
meydana getirilmesi için yönetim kurulunca ya
pılacak teklifler üzerine kararlar vermek, 

c) işçi sigortaları konularında kendiliğinden 
veya Çalışma Bakanlığının istemi üzerine düşün
ce ve dileklerini bildirmek. 

»Genel kurulun görevlerinden (b ve c) fıkra
larında- yazılı olanlar hakkmda vereceği kararlar 
Çalışma Bakanlığına sunularak bu Bakanlığın 
onamasiyle kesinleşir. 
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MADDE 15. — Genel - Kurul üyelerinden 
3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi olup da top
lantılara Ankara dışmdan geleceklere kanuni 
yollukları verilir. 

Bunların dışında kalanlara- Çalışma Bakan
lığınca tesbit edilecek esaslara göre yolluk öde
nip. 

İşçi üyelere, ayrıca işlerinden ayrıldıkları 
günden işbaşına dönmeleri gereken güne kadar 
geçen iş günleri için, ilgili işyerlerinden kendi
lerine ödenmemiş olan günlük kazançları da 
sigorta idaresince ödenir. 

MADDE 16. — Genel Kurulun işçi üyeleri
nin iş bağıtları, her işçnin kurul toplantılarına 
katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden 
ayrılması dolayısiyle,: işveren veya işveren ve
kili tarafından bozulamaz. 

MADDE 17. — İdarenin işlerini ve hesapları
nı Genel Kurul adma denetlemek üzere, Çalış
ma Bakanlığı, üniversite veya yüksek okul dip
lomalı ve sigorta veya muhasebe işlerinde yet
kili kimselerden veya işlerin çokluğuna göre 
daha fazla denetçi tâyin eder. Denetçilerin ay
lık ödenekleri -Sigorta İdaresinin bütçesinden 
ödenir. 

t 

MADDE 18. — Denetçiler, İşçi Sigortaları 
İdaresince yürütülmüş olan işler ve hesaplar 
üzerinde her ay yapacakları denetlemelerin so
nuçlarını gösterir raporlarını ondan sonraki 
ayın on besine kadar ve bu aylık raporlardan 
başkaca bir yıllık denetlemelerinin sonuçlarını 
Genel Kurula bildirmek üzere hazırlayacakları 
genel raporlarını da her yıl Mart ayı içinde Ça
lışma Bakanlığına sunarlar. 

Geçici K. 

Denetler 

MADDE 15. — Kurumun işlerini ve hesapla
rını genel kurul adma denetlemek üzere, Çalış
ma Bakanlığı, Üniversite veya yüksek okul diplo
malı ve sigorta veya hesap işlerinde yetkili kim
selerden gereği kadar denetçi tâyin eder. Denet
çilerin aylık ödenekleri kurum bütçesinden öde
nir. 

MADDE 16. — Denetçiler, İşçi Sigortalan 
Kurumunca yürütülmüş olan işler ve hesaplar 
üzerinde her ay yapacakları denetlemelerin so
nuçlarını gösterir raporlarım ondan sonraki ayın 
on beşine kadar ve bu aylık raporlardan başkaca 
bir yıllık denetlemelerin sonuçlarını genel kuru
la bildirmek üzere hazırlıyacakları genel raporla
rını da her yıl Mart ayı içinde Çalışma Bakanlı
ğına sunarlar. 

Maaş, ücret ve yolluklar 

MADDE 17. — Kurum memurlariyle yöne
tim kurulu başkan ve üyelerinin aylıkları hakkın
da 3659 sayılı kanun hükümleri uygu
lanır. Yönetim Kurulu üyelerinden 3656 
ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 'daire ve 
müesseselerde çalışan memurlara üzerlerinde 3460 
sayılı kanunun 45 nci maddesinin son fıkrasın
da yazılı ek görevlerden biri bulunmamak şartiy-
le ayda 100 lirayı geçmemek üzere bir ücret veri
lebilir. 

Kurumun memur ve hizmetlileri, .geçici mad
deleri uygulanmamak üzere, 4222 sayılı kanun 
hükümleri gereğince emeklilik hakkntdan .fayda
lanır. • 

MADDE 18. — Genel Kurul ; üyelerinden 
3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi olup da top
lantılara Ankara dışından geleceklere kanuni 
yollukları kurum tarafından verilir. 

Bunların dışında kalanlara Çalışma Bakan
lığınca konulacak esaslara, göre yolluk ödenir. 

îşçi üyeler, aynea işlerinden ayrıldıkları 
günden işbaşına dönmeleri gereken güne kadar 
geçen iş günleri -için, ilgili işyerlerinden kendi
lerine ödenmiş olan gündelikleri de Sigorta Ku
rumunca- ödenir. 
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jyAtDDE 19. — îşçi Sigortaları İdaresinin 
gelişleri şunlardır : ' 
' a): v îşçisSigortaiarı hakkındaki.; kanunlara 

göre; genel oüa^aik işverenlerin ve bazı, sigorta 
kûllarıiçin ayrıca işçi ve hizmetlilerin dahi öde-
yeeeklej^prhnler; 

b), îş Kanununun 30 ncu maddesine göre 
işçi ücretlerinden yapılan ceza kesintilerinden 
Çalışma Bakanlığınca idareye verilmesi uygun 
görülecek paralar; 

c) îş Kanununun 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119 ve 120 ÎKCİ maddeleriyle işçi sigor
talarını ilgilendiren kanunlara göre işverenler 
veya işçiler hakkında hükmedilecek para ceza
ları ; 

«) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ba
ğışlanacak yahut vasiyet edilecek menkul ve 
gayrimenkul mallar; 

d) İdarenin menkul ve gayrimenkul inalla
rının getirdiği gelirler. 

MADDE 20. — İşçi Sigortaları İdaresini]) 
her sigorta kolu için ayıracağı • yedek akçaları 
aşağıda yazılı şekillerde işletilir. 

a) "Millî bankalara yatırmak; 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere- yatırmak; 

_MADD 21, T- işçi Sigortalım İdaresinin, yap
makta olduğu işler arasında Ticaret Kanununa 
göre ticaretten sayılanların da bulunmasiyle, 

' btr -idarenin tacir hükmünde tutulması gerek
mez. 

îşçi Sigortaları İdaresinin alacakları, borç
lunun iflâsı veya ödemeden acizliği halinde 
Devlet alacakları ile aynı derecede sayılır. 

îdarenin ıriallan Ceza Kanunu bakımından 
Devlet malı hükümündedir. 

•,: JCA&DE 22. ~- işçi Sigortaları İdaresi Mu-
thası^i.Ihnumiye)-i^ttJîma:ve Eksiltme ve -İha
le Kanunları hükümlerine ve Sayıstayın vize ve 
denetlerine bağlı değildir. 

Geçişi K. 

Kurumun gelirleri 

MADDE 19^-~ Korumun gelirleri işunlm-dır: 
a) işçi^sigortalanA hakkındaki -kanunlara 

göre genel olarak işverenlerin ve bazı .sigorta 
kollan için ayrıca işçi ve hizmetlilerin ödeyecek
leri'primler, 

b) îş-Kanununun 30 ncu maddesine göre işçi 
ücretlerinden yapılan ceza kesintilerinden *Ça-
lışma Bakanlığınca »Kuruma verilmesi, uygun gö
rülecek paralar; 

c) îş Kanununun 112,. 113,, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120 nci maddeleriyle İşçi Sigorta
larını ilgilendiren kanunlara göre İşverenler ve
ya işçiler hakkmda hükmedilecek para cezaları; 

ç) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ba
ğışlanacak yahut vasiyet edilecek menkul ve gay
rimenkul mallar; 

d) Kurumun menkul ve gayrimenkul mal
larının getirdiği gelirler. 

MADDE 20. —İşçi Sigortaları Kurumu her 
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları aşa
ğıda yazık şekillerde işletebilir: 

a) Millî Bankalara yatırmak; 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah

villere yatırmak; 
c) Gayrimenkul mal edinmek ve gayrimen

kul karşılığı Ödünç vermek. 

Çeşitli hükünâer 

MADDE 21. — îşçi sigortaları Kurumunun 
ticaret ve işlem ve bağıtlarından dolayı iflâs hü
kümleri yürümez. 

Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesin
de imtiyazlıdır. 

Kurumun malları Ceza Kanunu bakımından 
Devlet malı sayılır. 

MADDE 22. — İşçi BigoriakrirJKnnmıu Mu-
hasebei Umumiye, Arttırma Eksiltme ve ihale 
Kanunları hükümlerine ye Sayıstayın vize ve 
denetlerine bağlı değildir. 
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MADE 23. — İşçi sigortalan idaresinin her 
türlü dâva ve işleri ilgili mahkeme veya makam
larca ivedilikle sonuçlandırılır. 

MADDE 24. — îşçi Sigortalan idaresi, Ba
kanlar Kurulu kararına dayanarak, Maliye Ba
kanlığının kefilliği ile Millî Bankalarda 
(1 000 000) liraya kadar ödünç para alabilir. 

GEÇÎCÎ MADE — îşçi sigortalan İdaresinin 
kurulmasında, ilk yılın yönetim giderler bütçe
siyle memur ve hizmetliler kadrolan doğrudan 
doğruya Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 25. — Bu kanun 1 Ocak 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 26. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kumlu yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S. B. 
#. Saraçoğlu - R. Türel A. R. Artunkal 

îçis. B. Dışiş. B. V. Ma. B. 
Hümi Uran N. E. Svmer N. E. Suntier 
M. E. B. Ba. B. Eko B. 

Yücel Ştrrt Doy Fuad Sirmen 
Sa. ve So. Y. B. G. ve T. B. Ta. B. 
Dr. 8. Koonuk Suad S. Ürgüblü Ş. R. Tatipoğlu 

Ulaş. B. Ti. B. Ça. B. 
A. V. Cebesöy R. Karadeniz Dr. 8. Irmak 

Geçici K. 

MADDE 23. — Kurumun her türlü *d|va ve 
işleri ilgili, mahkeme ve makamlarda ivedilikle 
sonuçlandırılır. 

MADDE 24. — Bu kanunun. 19 ve 20 nci mad
delerinde yazılı kaynaklardan sağlanan gelirler 
ve primlere k'urumca sigortalılara ve sigorta 
kanunlarına göre hak sahibi sayılan kimselere 
verilen ödenekler ve yapılan yardımlar kazanç, 
buhran, * muvazene, hava kuvvetlerine yardım, 
veraset ve intikal vergilerinden bağışıktır. 

3008 sayılı tş Kanununun 105 nci maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

MADDE 25. ^- Hükümet teklifindeki 16 nci 
madde aynen. * 

MADDE 26. — îşçi Sigortalan Kurumu, Ba
kanlar Kurulu kararma dayanarak, Maliye Ba
kanlığının kefilliği ile Millî Bankalardan 
(1 000 000) bir milyon liraya kadar ödünç pa
ra alabilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Hükümet teklifindeki 
muvakkat madde aynen. 

MADDE 27. — Hükümet teklifindeki 25 nci 
madde aynen. 

MADDE 28. — Hükümet teklifindeki 2Ş nci 
madde aynen. 

(S . Sayısı : 167) 





S.tSayısı: |68 
Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Güm
rük Muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı 

kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/469) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ı 9. VII. 1945 
8ay%: 6 -1599 

Bttyttk Millet Meclisi Yükaek Başkanlığına 

Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı kanuna ek olarak Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 7 . VII . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Subay ve memurların almakta oldukları maaş ve tayın bedelleri ancak kendi ve ailelerinin 
toplu bulundukları zaman zorlukla iaşe edebilecek kadardır. Halbuki Olağanüstü Halin devamı 
uzun zamandanberi ailesini yanına getiremıyecek vaziyetleri doğurmuş ve bu yüzden bu vaziyette 
bulunan subay ye memurlarımızın aldıkları maaş ve tayın bedellerinin geride bulundurdukları 
ailelerine vermek ve kendilerini zayıf bir gıda ile iaşelerini temin etmek zorunda bulundurmuştur. 
Bu iaşe tarzının mühim vazifeler deruhte eden subaylarımızın ve memurlarımızın vazife kudret ve 
enerjilerini eksiltmekte olduğu görülmüştür. 

Bu sebeple seyyar ordu birlik ve müesseselermdeki subaylara askerî ve sivil memurlara ve 
gedikli erbaşlara ve gedikli subaylara Olağanüstü Halin veya seferberliğin devamınca er tabelâ
larına ithal edilmek suretiyle kazandan yemek yemelerine zaruret hâsıl olmuş ve ekli kanun tasarısı 
Jıazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/469 
Karar No. 111 

9. VII. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdür
lüğü ve,Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı kanuna ek olarak 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 9 . VII . 1945 tarihli ve 6/1599 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla 
Millî Savunma Bakanı Gl. Ali Rıza Artunkal 
ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Seyyar ordu birlik ve rnüesseselerindeki su
bay, askerî ve sivil memurlarla gedikli subay ve 
gedikli erbaşların Olağanüstü Hallerin veya se
ferberliğin devamı süresince aldıkları er tayının
dan başkaca er gibi kazandan yedirilmeleri 

gerektiği, alman izahlardan anlaşılmış ve bu mak
satla hazırlanan tasan Komisyonumuzca yerin
de görülerek teklif ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Istaanbul 
/. Üîkmen 

Muğla 
H. Kitabet 

Urfa 
E. Tekeli 

Bu Rapor Söz. 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Bitlis 

B. Osma 
İzmir 

M. Birsel 
Tokad 

A. Sevengil 
Yozgad 
A. Sungur 

Kâtip 
istanbul 
F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kütahya 

H. Pekcan 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 
E. Erişirgil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu mensuplariyle Em%iyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza ve Muamele smıfı kadro 
lannda çalışanlara birer er tayını verilmesi hak
kındaki 4367 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

MADE 1. — Seyyar ordu birlik ve rnüesse
selerindeki subaylar, askerî ve sivil memurlar, 
gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar olağanüstü 
halin veya seferberliğin devamı müddetince al
dıkları er tayınından başka er tabelasına ithal 
edilmek suretiyle er gibi kazandan iaşe edilirler. 

Bu er istihkakı para veya yiyecek maddesi 
olarak verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarih
ten yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt-

meğe Bakanlar Kumlu memurdur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
İçiş. B. 

Hilmi Uran 
M. E. B. 
Yücel 

Sa. ve So. Y. E 
Dr. S. Konuk 
Ulaş.B. 

A. F. Cebesoy 

1 

Ad.B. 
B. Türel 

Dışiş. B. .V 
N. E. Sümer 

Ba. B. 

i. G. T. B. 

Tİ. B. 

7 . VII . 1945 
M. Sa. B. 

A. B. Artunkal 
Ma. B. 

N. E. Sümer 
Eko. B. 

Tarım B. 

Çalış. B. 
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