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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Sadık Aldo-
ğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki tezkere, Başbakanlığın is
teği üzerine, geri verildi. 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 'nın, Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair olan Başbakanlık tezkeresi, Karma Komis
yona verildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak onan
dı. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'in, 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 6 Ağustos 
1949 tarihinde gazetelerde yayınlanan beyana
tına dair olan sözlü sorusuna, Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim, cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivri-
li'nin, İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
ödül 'ün, askerlik durumuna dair olan sözlü so
rusuna Millî Savunma Bakanı cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm, 
kuraklığa üğnyan mıntakalar halkına yemek
lik, tohumluk Ve hayvan yemi dağıtımı ile ku

raklığı tahakkuk eden illerin bildirilmesi hak 
kındaki sözlü sorusuna, Tarım Bakanı cevap 
verdi. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagü-
ney'in, mevsim dolayısiyle Kadirli'de toplanan 
tarım işçilerinin durumuna dair olan sözlü so
rusuna, Çalışma Bakanı cevap verdi. 

Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. Lûtfi 
Kırdar 'm, seçim tutanağı hakkındaki Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu ve seçim tu
tanağı kabul olundu. 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Atıf 
ödül 'ün, seçim tutanağına dair olan Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu ve seçim tu
tanağı kabul edildi. 

25 . X I . 1949 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Tunceli 

F. F. Düşünsel Necmeddin Kahir Kılan 
Kâtip 

Manisa 
H. öztarhan 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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de kuraklığa uğrtyan halkın durumu hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Tarım Bakanı 
Cavid Oral'm sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Ahmet 
Kemal Varınca burada mı? (Burada sesleri) 

5 . XI . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Çoruh Vadisinin yukarı kısmına yani İspir 

nı İnceleme Komisyonu raporu (5/1İ0) (Gün
deme) ; 

6. — İspirto ve Ispitolu içkiler inhisarı hak
kındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle 
aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
(1/579) (Gündeme); 

7. — Lapseki'nin KaraÖmerler Köyünden 
Raşitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/411) (Gündeme) : 

8. —• Mardin'in Savurkapı Mahallesinden 
Mehmet Hamdi kızı Hadra Güngör'ün, Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez* 
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/412) v 
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9. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in, 

Dilekçe Komisyonunun 25 . I I . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1861 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/147) (Gündeme). 

ve Bayburt ilçelerine ait bir kısım köyler hal
kının bu yıl vukubulan kuraklık dolayısiyle 
Karadeniz sahiline indikleri görülmüştür. 

Binaenaleyh aşağıdaki hususları sözlü olarak 
Başbakanlıktan soruyorum: 

1. — Bu halka şimdiye kadar yapılmış olan 
yardımların nevi ve mahiyetini, 

2. — Bu kış bunlar için Hükümetçe düşü
nülen çarelerin ve ilkbaharda köylerine dönerek 
istihsallerini sağlamak için şimdiden alınması 

B Î R Î N C Î OTURUM 
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BAŞKAN — BaşkanvekUi Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Hilmi Oztarhan (Manisa), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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lâzımgelen tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu. 

Saygılarımı sunarım. 
Gümüzane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

BAŞKAN — Buyurun. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Erzurum ve Gümüşane İlleri de 
kuraklıktan mutazarrır olan illerimiz arasında
dır. Erzurum'a şimdiye kadar 5125 ton Gü
müşane'ye de 1200 ton tohumluk verilmiştir. 
Yani bu arada İspir'e verilen 425 tondur. Bay-
burd'a da 330 ton verilmiştir. İspir ve Bayburt 
çiftçilerinin tecil edilen borçları miktarı 
1 299 000 liradır. Bilindiği gibi bu mmtakanın 
dağlık köylüleri her yıl ekimlerini yaptıktan 
sonra sahillere doğru inmeyi itiyat edinmişler
dir. Belki bu sene daha fazlacadfr. Erzurum 
ve Gümüşane valilerinden vaziyeti sorduk; 
verdikleri cevapta bir fevkalâdelik olmadığını, 
bu köylülerin her yıl sahile inmeyi itiyat edin
diklerini bildirmiştir. İlkbaharda bunların köy
lerine döndükleri zaman ne gibi şeyler yapa
cakları sorulmaktadır. Köylerine döndükleri 
zaman ilkbaharda tohumluk hususunda elimiz
den gelen yardımı yapmaya çalışılacaktır. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Efendim, Oavid Oral arkadaşıma teşekkür ede
rim. Kendisi, İspir ve Bayburt için mümkün 
olan tohumluğu temin etmeye gayret etmişler
dir. Ben, geçen sene olsun, bu sene olsun s/eçim 
bölgeme gittiğim vakit ilk işim, valilerle tohum
luk işini görüşmek oldu. Hattâ geçen sene Gü
müşane'ye ihtiyaçtan daha az bir miktarda to
humluk verilmişti, fakat merkeze geldiğim vakit 
Sayın arkadaşım Oavid Oral'a söyledim, hüsnü 
kabul ettiler 200 ton daha Gümüşane için tohum
luk ayırdı- Bu sene de Gümüşane'ye gider git
mez Ziraat Müdürünü alarak valiye gittik. Ge
çen seneye nazaran daha fazla kuraklık olduğu 
için daha fazla tohumluk teminine çalışalım de
dik, hesap ettik, kitap ettik, ihtiyacı 1800 ton 
olarak tesbit eyledik ve valinin işarı üzerine çe
kilen bir telgrafla bu 1800 tonu sağlamaya ça
lıştık. Merkeze geldiğim zaman ilk işim Sayın 
Bakan ve müsteşarla görüşmek oldu. 1800 ton 
veremeyiz, 900 tonla iktifa edelim dediler, son
ra 1200 tona çıkarmışlar. Tabiî her şey imkânla 
mukayyet olduğu için ben de bir şey söyleme-
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dim. Yalnız ortada bir hâdise var, hadis© şü: 
Benim bugün mevzuu bahsettiğim vadiyi ben 
çok iyi. tanırım esasen bu vadinin çocuğuyum. 
Gençliğim bu vadide geçti. Burada ifade buyur
dukları gibi; buranın halkı sahillere iner, So
ğanlı dağlarının ötesine geçer, benim sual olarak 
sormak istediğim şudftr- Bu gidiş eski gidiş de
ğildir. Bu başka bir şeydir. Kemiyet itibariyle-
de, keyfiyet itibariyle de başkadır. Benim bil
diğim şu idi: Her sese sonbaharda köylüler har
manını içeri alır, ondan sonra her köyden 10-15 
kişi Soğanlı'yi aşarlar, Of ve Sürmene İlçeleri
nin köylerinde mısır ve saire çapalarlar, boğaz
larına yetecek şeyi temin ederler, ilkbaharda 
dönüp gelirler. Bunlar iş için giden mahdut kim
selerdir. Fakat bu sene bu vadiyi gezdiğim va
kit mevsim harman mevsimi idi. Görüştüklerim 
bana harmanı gösteriyorlardı. İşte bu harman
lar vaktiyle ekinle dolar, boşalırdı, buğdaydan 
geçilmezdi, bu sene tohumumuzu dahi alamadık, 
ne yapacağız diyorlardı. Nihayet mecbur olup 
çoluk ve çocuklariyle iş için sahillere gidecekle
rini söylüyorlardı. Kendilerine köyü terk etme
yin dedim, çünkü köyü terk etmek, bir ağacı 
kökünden çıkarmak gibidir dedim. Buraya gel
dim, aldığım haberlere göre Çoruh'un yukarı 
kısmından birçok köylülerin köylerini terk et-
mirç olduklarını öğrendim- Trabzon Milletvekil
leri arkadaşlarıma sordum, evet biz bunları ço
luk çocuklariyle birlikte dere ve deniz kenarın
da gördük dediler. 

Şimdi hâdise şu: 
Oraya çoluk ve çocuklariyle gitmiş köylüler 

vardır, bunların miktarı ne kadardır bilmiyo
rum, bunların yiyecek ve içecekleri var mıdır? 
Hasta olurlarsa ne olacak, ilkbahar geldiği za
man köylerine belki döneceklerdir ama kışın 
ne yapacaklar ve nasıl geçineceklerdir? 

Şimdi Oavid Oral arkadaşım bunlara ilk ba
harda tohum vereceğiz diyorlar. Çok güzel, biz 
istiyoruz ki bunları tahkik etsinler; bunlara 
baksınlar. İş bulamıyanlara iş bulsunlar, bunla
ra yer bulsunlar. İlkbahar geldiği vakit bunla
rın köylerine avdeti temin edilsin. Bu vaziyet 
yalnız Tarım Bakanlığını alâkadar etmez. Bun
ların durumları ile Çalışma ve Sağlık Bakanlık
ları da meşgul olmalıdır. Kuraklık dolayısiyle 
meydana gelen hâdiseleri de nazarı dikkate al
maya mecburuz. Kuraklık olsun, zelzele olsun, 
bunlar Türkiyemiz için birer âfettir. Bu tabiat 
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»orta ile, garanti etmek lâzımdır. Memleketin 
muhtelif yerlerinde mahsul türlü türlü olur. Bir 
yerde kötü ise bir yerde iyi olur. Zirai sigorta 
yaptığımız zaman kuraklığa mâruz olanlar fey-
zü berekete mazhar olanlardan istifade ederler. 
Bu vesile ile ben Hükümetten rica ediyorum. 
Bir zirai sigorta teşkilâtı yapsın. Devletçe mec
buri olarak bir zirai sigorta teşkilâtı yapmak 
lâzımgelir ki o vakit bütün Türk müstahsılları, 
gerek tarla ziraati ile uğraşanlar, gerek bağ 
bahçe yapanlar, gerekse hayvancılıkla iştigal 
edenler; bunların hangisi olursa olsun, bir âfete 
mâruz kalacak olursa diğerleri, yani feyzü bere
ket olan yerler, sahalar bunlara yardım eder. 
Bu, doğrudan doğruya bu milletin birbirine 
yardım etmesi demektir. Acaba Hükümetçe böy
le bir tasavvur var mıdır ? Zirai sigorta mefhu
mu altında. Bunu lütfetsinler. Çünkü biz daima 
böyle âfetlere mâruz kalacağız. Bu kötü su ni
zamını ortadan kaldırmadıkça, mevcut ziraati-
mizi coğrafi temellere dayattıkça biz bu âfet
lere daima mâruz kalacağız. Binaenaleyh bu 
âfetlerin tesirlerini izale etmek için evvelâ bü
tün kuvvetimizle uğraşacağız. Sonra zirai sigor
ta tesis ederek mücadele edeceğiz. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

TAEIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Gümüşane'den Trabzona göç eden 
köylülerin vaziyetiyle yakından ve ciddî suret
te alâkalanmak için içişleri Bakanı arkadaşı
mız Trabzon Valisine emir vermiştir. Diğer ta
raftan Conupta da böyle bir hâdise vardır. Ben 
son seyahatim esnasında, bilhassa Içanadolu'-
dan Saimbeyli kazasından, Kayseri'nin bâzı ka
zalarından tohumluklarım ektikten sonra bu
raya ailesini geçindirmek ve kendisine iş bul
mak için göç eden bâzı köylülere tesadüf ettim. 
Hükümet bununla da yakından alâkalıdır. Bun
ların sağlık durumu, geçim durumu için vazi
yetle yakından alâkalanılmaktadır. Arkadaşım 
bu münasebetle Zirai Sigortadan da bahsettiler 
Birçok ciddî, ciddî olduğu kadar t da büyük bir 
mevzuudur. Hükümet bunu incelemiştir ve üze
rinde ehemmiyetle durmaktadır. 
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hâdiselerinin önüne geçe meyiz. Fakat tesirlerini 
azaltmaya çalışmak elimizdedir. Bir tarafta zel
zele olur, köylüler çil yavrusu gibi dağılırlar, 
kuraklık olur; hazan yaprağı gibi dökülürler. 
Tarım Bakanlığı elinden geleni yapmıştır. ( V 
vid Beye ne zaman müracaat etsem, müstahsil 
hakkında ricada, bulunsam hüsnükabul görü
rüm. Bu halk, bu kışı nasıl geçireceklerdir \ 
Kış geçtikten sonra ilkbaharda bunlar nasıl 
dönecek ve tarlalarını ekeceklerdir ? Mesele 
bundan ibarettir. Ben zannediyordum ki bunu 
bir mesele olarak nazarı dikkate alacaklar, hat
tâ bu, Kabinede mevzuubahis olacaktır. Yoksa 
Bakanlık bunu valiye sormuş, vali de şöyle ce
vap vermiş, bu, işi halletmez. 

Açık konuşalım, memleketteki bu gibi me
selelerde hepimizin mesuliyeti vardır. Seylâp 
olmuştur, âfettir, kuraklık vardır âfettir, zel
zele âfettir. Bu felâketlerin halk kütleleri üze
rindeki tahribatını Önliyecek tedbirler alına
cak yerde, biz demokrasiye gidiyoruz, onunla 
mesele halledilmiş olmaz, kimler gitmiş, kimler 
gitmemiş bunu tesbit edecek değiliz. Bunları 
kendim gördüm ve müşahedeme müstenit arze-
diyorum. Sonra Trabzon Milletvekilleri arka
daşlar dediler ki bunlar dere kenarlarında pe
rişan bir haldedirler. 

Arkadaşlar, ben müşahedeye müstenit olma
dıkça sizin bir dakikanızı bile israf etmek iste
mem. Bu vardır, hükümetten Başbakandan rica 
ediyorum, diğer Bakanlıklara da havale buyur
sunlar, meseleyi tetkik ettirsinler. Bu adamlar 
hakikaten perişan ve sefilse bunlara baksınlar. 
ekmek mi verecekler, yemek mi verecekler, iş mi 
bulacaklar ? icabını görsünler. Onları kendi 
başlarına bırakamayız. Adana'ya giden vatan
daşlar var, bunlara da bakalım. Bu âfetlere mâni 
olamayız demiştim. Fakat âfetlerin tesirlerini!.; 
izalesine muktediriz. Yani Devletçe, milletçe 
mesaimizi bunlar üzerine teksif edelim. 

Birşey daha arzedeyim; bu âfetlerin netice 
1 erini biz zirai sigortaya bağlamazsak, daima 
böyle yarım tedbirlerle tahribatın tesirlerini 
izaleye çalışırsak, bir iş görmüş olmayız. Bu 
memleketin zirai vaziyeti hem fenadır hem iyi
dir. Madalyonun bir tarafı fenadır, çünkü henüz 
ziraatimiz coğrafi temellere dayanır. Zelzeleye 
mâruzuz, sular nizamımız da bozuktur. Seylâplara 
mâruzuz. Bütün çiftçi vatandaşları bir zirai si-

2. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca- ) 
güney'in, Yolluk Kanununda bir değişiklik ya
pılıp yapılmıyacağma dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/390) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sayın Başbakanımızın aşağıdaki soruma 
sözlü olarak cevap vermelerini dilediğimi say
gılarımla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Vehbi Kocagüney 

S) Mevki değiştiren memurlarla ordu men
supları için demir ve deniz yollarında muay- ı 
yen hallerde eşya nakliye muafiyeti tesisini 
ve kara yolları için bir taşıma ücretini sağlıya-
cak surette yolluk kanununda değişiklik yapıl- ı 
ması teemmül edilmekte midir? Ediliyorsa İm 
değişikliği ihtiva eden tasarı Yüksek Meclisin 
bu toplantısına sunulabilecek midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Efendim 
bu sorunun cevabını Başbakan adına Maliye 
Bakam 7 Aralıkta verecektir. 

3. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İzmir 
avukatkurından Rauf Onursal hakkında veri
len tevkif karanının infaz edilmemesi sebebine 
dair sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sirmen ve 
İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in sözlü cevapları 
(6/392) 

19 . X I . 1949 
B. M. M . Yüksek Başkanlığına 

Memlekette kanunların hâkim olduğu şüphe
sizdir. Ancak kanunları tatbik ile mükellef bu
lunan bâzı makam ve mercilerin vazifelerini lâ-
y ikiyle yapmadıkları noktasında tereddüt için
deyim. 

Aşağıdaki sorularımın Adalet ve İçişleri Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına yüksek delâletinizi rica ederim : 

1. — Bâzı bulanık ve karanlık sahtecilik işle
rine karıştığından dolayı salahiyetli kanun mer
cileri tarafından hakkında tevkif kararı verilen 
İzmir avukatlarından Rauf Onursal hakkındaki 
karar neden infaz olunamamaktadır? 

2. — Rauf Onarsal Demokrat Partinin İzmir 
Vilâyet İdare* Heyeti âzasından mâruf bir şahsi
yettir. Böyle bir zatı el altında tutamıyan ve 
»izlendikten sonra bulamıyan makam ve merci
ler hakkında ne yapılmıştır? 

Kocaeli Milletvekili 
Sedad Pek 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
- - Muhterem arkadaşlar; İzmir avukatlarından I 
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Rauf Onursal; sigorta bedeline tamaan bir motö-
ru batırmaktan sanık olarak, kendisi ve arkadaş
ları hakkında 16 . VIII . 1949 tarihinde İzmir 
Savcılığınca mahallî Sulh Hâkimliğine müracaat 
edilerek tevkifi talep edilmiş, mahallî Sulh Hâ
kimi bu talebi reddetmiş, müddeiumuminin vâki 
itirazı üzerine asliye ceza hâkimi tevkif kararı 
vermiştir, bu kjarar aynı tarihte infaz edilmiş 
ve fakat sanık bu tevkif kararma itiraz etmiş» 
mahallî ağır ceza başkanı da bu kararı, vâki iti
raz üzerine, refetmiştir ve 18 . VIII . 1949 tari
hinde sanık tahliye edilmiştir. 

Karar, hazırlık safhasında, sulh hâkimi tara
fından yapılan bir itiraz üzerine, asliye ceza. hâ
kimi tarafından infaz edilmiş, ağır ceza da bu 
kararı ref etmiş. Bu vaziyet muvacehesinde yani 
mahallî ağır ceza reisinin bu işe vaziyet ederek 
tahliye kararı vermiş olmasını, mahallî savcı ka
nuna uygun bulmıyarak, vaziyeti Adalet Ba
kanlığına bildirmiştir, Adalet Bakanlığı mese
leyi tetkik ettiği zaman; savcının mütalâasını ye
rinde görerek işi Başsavcılık kan aliyle Yargıtaya 
göndermiştir. Temyiz Birinci Ceza Dairesi bu 
dosyayı tetkik etmiş ve ağır ceza başkanlığının 
bu tahliye kararını kanuna uygun görmiyerek 
kaldırmıştır. Bunun üzerine evrak 6 . IX . 1949 
tarihinde Ankara'dan İzmir'e gönderilmiştir. 
Evrak 10 . IX . 1949 tarihinde İzmir'e gitmiş 
ve 11 . IX . 1949 tarihinde Rauf Onursal'm tev
kifi hakkındaki müzekkere mahallî savcılıktan 
Emniyete verilmiştir. 

O tarihten bu tarihe kadar emniyet, muhte
lif yerlerde vâki aramasına rağmen sanığı bula
mamıştır. Mahallî savcılık vâki talebinin yerine 
getirilmesi için zaman zaman Emniyet makamatı 
üzerinde tekitler yaptığı gibi, kendisinin bulun-
rnas] muhtemel olan yerlerdeki savcılıklara da 
bu zat hakkında tevkif müzekkeresi olduğunu 
bildirmiştir. 

Tevkif kararının bugüne kadar infaz edilme
mesi hakkında Adalet Bakanı olarak benim bil
diklerim bundan ibarettir. 

Soru sahibi arkadaşımın, kendisi önergelerin
de de söyledikleri gibi tanınmış bir şahsiyet ol
masına rağmen bulunmaması hakkında fazla taf
silât ve malûmat istiyorlarsa o kısım bana ait 
olmadığı için bunun cevabını İçişleri Bakanına 
terkediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
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İÇÎŞLERİ BAKANI EMÎN ERİŞİROİL 

(Zonguldak) — Sayın Sedad Pek arkadaşımı
zın sualine cevabımı arzediyorum. 

Akialet Bakanı arkadaşımızın açkıladığı gibi, 
Rauf Onursal hakkında mahallî zabıtaya iki de
fa tevkif müzekkeresi verilmiştir. Birinci tevkif 
müzekkeresi 16 . VIII . 1949 da verilmiş ve za
bıtaca derhal infaz olunmuştur. 

Rauf Onursal tarafından İzmir Ağır Ceza 
Başkanlığına yapılan itiraz üzerine bu tevkif 
kararı kaldırılmış ve 18 Ağustosta serbest bıra-
feümıstır. Ancak Yargıtay Birinci Ceza Daire
since hakkındaki tahliye kararının kaldırılması 
üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığınca mahallî 
zabıtaya 10 . IX . 1949 tarihinde ikinci bir 
tevkif müzekkeresi daha verilmiştir. Fakat 
tahliye kararının Yargıtayca bozulması ile hak
kında verilen ikinci tevkif müzekkeresinin za
bıtaya gelmesi arasında geçen 20 günü müteca
viz bir müddet içinde kendisini gizlemeye im* 
kân bulduğu için ikinci defa verilen tevkif mü
zekkeresinin derhal infazı mümkün olamamıştır. 
İzmir Valiliği kendisinin İzmir'de olmadığı ka
naatindedir. Gitmesi muhtemel olan bâzı il ve 
ilçelerde aranmaktadır. 

İnfaz dosyasını inceliyen Emniyet Polis Mü
fettişi işte bir ihmal ve kötü niyet olmadığı 
neticesine varmıştır. Bana vermiş olduğu rapor
da C. Savcılığının da aynı kanaati taşımakta 
olduğunu ilâve etmiştir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşlar, 
geçen Nisan ayında sigorta şirketlerine epeyce 
yüklü karşılıklarla sigorta ettirilen fakat sigor
ta beyannamesinde gösterilen (kıymetli mallar 
yerine taş, toprağı ihtiva eden Abdağ nnotörü 
sigorta parasma tamaan batımlıyor. Bunun böy
le olduğu İzmir'de şayi olunca Cumhuriyet Sav
cılığı alâkalılar hakkında takibata geçiyor. Fa
kat bunlardan bir tanesi avukat olduğu için, o 
şirketlerin vekili umumisi ve avukatları olduğu 
için, avukatlar hakkında da vazifeden mütevel
lit işlerde takibat icrası Adliye Vekilinin iznine 
mütevakkıf bulunduğu için Cumhuriyet Müd
deiumumisi Adliye Bakanından izin istiyor. Ad
liye 'Bakanı işin mahiyetine göre takibat icra
sına izin veriyor. Bunu neden söylüyorsun sua
line karşı; arzedeyim ki, Avukatlık Kanununa 
göre avukat hakkında takibat icrası Adliye Ba
kanının iznine bağlıdır, yapılan bu iş dolayısiy-
le Adliye Bakanının emriyle adam tevkif edildi 
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diye feryat ettiler. Adliye Bakanı yalnız tahki
kat için emir vermiştir. Tahkikatı mütaaklp 
tevkif talebi sulh hâkimliğine gidiyor, sulh hâ
kimi tevkifine lüzum ıgörmüyor, fakat Cumhu
riyet Savcısı itiraz ediyor, evrak salahiyetli as
liye ceza hâkimine tevdi olunuyor. Ceza hâkimi 
işin mahiyeti ve tahkikatın selâmetine mebni 
sanıkların tevkiflerine karar veriyor ve tabiî, hü
küm, infaz olunuyor. Derhal yakalanıp ceza 
evine konulan bu sanıklardan Avukat Rauf Onur
sal itiraz ediyor, bu tevkif kararının kaldırılma
sını ağır ceza reisinden istiyor. Müddeiumumi 
bu talebe uyarak evrakı ağır ceza müddeiumu
misine vermekle beraber, asliye ceza hâkimi ta
rafından verilen bu kararın sarahati kanuniye 
muktazası katı olduğunu da ağır ceza reisine ya--
zı ile bildiriyor. Ağır ceza reisi kendisine vu-
kubulan bu kanuni irşada rağmen, hilafı kanun 
ve hilafı salâhiyet mevkufiyet kararını kaldırı
yor. Kanun, bu gibi hallerde (Soldan, vah, vah 
sesleri). Adliye Bakanına yazılı emirle müraca
at hakkını tanımıştır. Mahallî savcının işarı 
üzerine Adliye Bakanı bu hakkı kanunisini kulla
nıyor. evrakı Temyiz Mahkemesine tevdi ediyor. 
Temyiz Mahkemesi, karar katî :olduğu halde ağır 
ceza reisinin böyle bir karar vermesi uygun de
ğildir diyor. Filhakika bâzı ahvalde ağır ceza 
reisleri değil, ağır ceza mahkemelerinin bâzı iti
razları tetkika salâhiyeti vardır. Ama, bu işi 
ceza reisi değil, ağır ceza mahkemesi yapar. 
Temyiz Mahkemesi mevkufiyet kararının deva
mı lâzımgelir diyor ama, Rauf Onursal'ı koydun-
sa bul. O da tagayyüp ediyor. Ağır bir töhmet al
tında bulunan ve masumiyetini ileri sürerek tev
kifine itiraz eden bu adam, İzmir Demokrat Par
ti Vilâyet İdare Heyetindeki çok mühim işlerini, 
güçlerini de yüzüstü bırakıyor, tagayyüp ediyor. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Po
litika yapma. Biz emeklilerin hakkını korumaya 
çalışırken bana politika yapma diyordun, şimdi 

" sen palitika yapıyorsun. 
SEDAD PEK (Devamla) — Ben doğruyu 

söylüyorum. 
İzmir Demokrat Parti İdare Kurulu İkinci 

Başkanı olan bu mâruf zatı el altında tutamıyan 
ve gizlendikten sonra bulamıyan makam ve mer
ciler hakkında ne yapılmıştır? 

Yüksek Mecliste görüyor ki, hikâyeyi aziz ar
kadaşımın anlattığı kadar ben de biliyorum, ama 
benim sorduklarıma cevap vermek lâzımdır. 
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RASÎH KAPLAN (Antalya) — 15 gün ev

vel Ankara'da dolaşıyordu. 
SEDAİ) PEK (Devamla) — Ben de duydum. 

birkaç gün evvel bir yerde oturuyorduk, kendisi
nin Fındıklı Hamamında şakır şakır yıkandığı 
söylendi. Yeriyle, yurduyla.. Anın, nedense biz bu 
adamı bulamamaktayız. Takririmde de arzettim; 
bıı adam mühim bir partide mühim bir vazife 
işgal ^tmiylir, mâruf bir adamdır, biz bunu 
bulamazsak na mâruf, nameşbur bir düşmanı 
bu memlekette nasıl buluruz? 

NURİ" ÖZSAN (Muğla) —- Hükümet himaye 
ediyor. 

SEDAD PKK (Devamla) — Buna hayret 
etmek lâzımdır. Şimdi. Yüksek Heyetinize iki 
kanun maddesini okuyacağım, biri Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun :>(K> ncü maddesi
dir, itiraz üzerine verilen kararlar katidir, 
ikincisi de asliye mahkeme kararları aleyhine 
vâki itirazların tetkiki ağır ceza mahkemeleri
ne aittir, hâkime değil. 

Kayın Adalet Bakanı arkadaşım bu infazın 
içişlerine ait olduğu ve kendisinin burada va
zifesinin bittiğini söylüyor, İçişleri Bakanı ar
kadaşım da, burada zabıtanın fena niyeti ve 
ihmali yoktur dediler. 

Arkadaşlar, dokunmamak için kendimi çok 
zorlamama ve '.cebriuefsetmeme rağmen, bâzı 
bildiğim şeyler bakımından, üzerimdeki fena 
tesirleri kaldırmak için bu noktalara temasa 
mecburum. 

Türk hâkimi hürdür. Ona şüphe yok. Müsta
kildir; bunda edna bir tereddüdüm yok. îkti-
darlıdır, liyakatlidir; Eşhedübillâh, bu hususta 
hepimiz beraber şahadet ederiz. Tesirden aza
dedir; buna imanımız vardır, buna inanmış in
sanlarız. 

Ancak hâkimin vazifesi ve salâhiyetleri ka
nunlarla muayyen ve mahduttur. Kararında hür 
ve müstakil olan hâkimler kanunlar muvace
hesinde dikkatli olmaya ve kararını da kanuna 
uydurmaya mecburdur. Sarahati kanuniye hilâ
fına ve müddeiumuminin kanuni ikazına rağ
men Onursal'm savuşmasına imkân ve fırsat 
veren hâkimin bu hareketinin hesabım sormı-
van Adalel Bakanlığını tahtie etmek lâzım gel
mez mi? Ve Adalet Bakanlığı vazifesini yap
mıştır diyebilir miyiz? Kendisine isnat olunan 
.suça göre ağır cezalı olan Rauf Onursal dâvası
nı ele geçtiği zaman aynı hâkime gördürmekte 
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kanuni ve adalet namına isabet farzeder misi
niz? 

tşte ben bunun içindir ki, takririmde, bunu 
el altında tutmıyanlar için ne yaptınız diye sor
dum. Sayın Bakan bu noktada beni tatmin eder 
bir cevap vermedi veya veremedi. Benim söy
lediklerim, ne hâkimin vazifesine müdahale ne 
de mahkemeye intikal eden bir işin münaka-
şasıdır. Ben yalnız sarahati kanuniye muvace
hesinde ne yapmak lâzımdır ve ne yapılmıştır 
ve ne yapılmak icabediyor. bunu soruyorum. 

Şimdi gelelim işin asıl cephesine : Bu kaçak 
parti Başkanı Rauf Onursal tahliyeyi temin eder 
etmez basıyor yaygarayı. Adliye Bakanının em
riyle tevkif, hâkimin emriyle tahliye edildim 
diyor. Peki ama a devletlim; milletin % 80 ninin 
peşinde olduğunu söyliyen faziletim... (Sağdan 
bırak; bu lâfları, ayıp, kes sesleri). 

Şimdi ne diye kaçıyorsun?. Ne saklanıyor
sun?. Onu soruyorum. (Sağdan gürültüler, Sol
dan devam sesleri). 

Burada kimseye birşey dediğim yok, soruyo
rum. O faziletli zata hitap -ediyorum. (Sağdan 
politika dursun). 

BAŞKAN — Sedad Bey müsaade buyurun. 
(Sağdan gürültüler.) 
SEDAD PEK (Devamla) — Onu kovalıyan 

ben değilim, ne telâş ediyorsunuz . 
BAŞKAN — Sedad Bey, müsaade buyurun.. 
Arkadaşlar, müzakereyi dikkatle takibedi-

yorum. Hatip mevzuun dışına çıktığı zaman 
susturacağım. İşin görüşülmesinde dikkatle üze-
rindeyim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Teşek
kül ederiz 

BAŞKAN — Müzakerenin sükûnetini ve Mecli
sin ihtişamını bozmamanızı rica ederim. 

AHMED VEZÎROdfLU {Afyon Karahisar) — 
Efendim, o istediğini... 

BAŞKAN — Ahmet Bey, hakkınızda muame
le yaparım. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Asıl olan kürsü
deki izahtır. O adamın söyledikleri, hâdise ile 
alâkalı olduğu için Yüksek Meclise naklettim. 
Beni, Adliye Vekilinin emri ile tevkif ettiler, 
hâkimin kararı ile tahliye ettiler diyor. Ben o 
adama hitap ediyorum. Siz ne telâş ediyorsunuz. 

Şuna da nazarı dikkatinizi celbederim ki, 
kürsüdeki adam gürültüye pabuç bırakmaz. Ba-
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zan arabadan soğan kapıldı, ama bugün bunu 
yapamazsınız. Rauf Onursal, Demokrat Partinin 
îzmir Vilâyetinin îdare Heyetinin âzâsıdır. ikin
ci reisidir. Yalansa söyleyin. 

(Sağdan gürültüler). 
Bu adam milletin yüzde sekseninin peşinde 

olduğunu söylüyen bir adamdır. Bu hâdiseden 
sonra yüzde sekseni kendisine müzaharet mi etti?. 
Şimdi rica ederim birçok dinledik. Biraz sabrınız 
ve tahammülünüz varsa sîz de dinleyin. 

BAŞKAN — Kimseye hitap etmeyin Sedad 
Bey. 

SEDAD PEK (Devamla) — Dahası var. Bu 
hâdise sebebiyle Demokrat Part i îzmir Başkanı 
Ekrem Hayri 'de lâfa karışıyor. 

(Sağdan gürültüler, Demokrat Partiyi karış
tırma sesleri) 

Neden bunları böyle söyletiyorsun Reis Bey?. 
Biz Mecliste konuşmaya alışmışız, sokakta kaldı
rımda değil. 

Sağdan bir ses - Siz kaldırımda konuşamaz
sınız ki. 

SEDAD PEK (Devamla) — Beni daha fazla 
konuşmaya mecbur etmeyin. Otur aşağı. 

BAŞKAN — Muhavere halinde devam eder
seniz sözünüzü keserim. 

SEDAD PEK (Devamla) — Efendim, bir 
hâdise sebebiyle konuşuyorum, sayın Demokrat 
Başkanı, tevkif hâdisesi normal şekilde 
devam etmemiştir diyorlar. Hâkimlere inanıyo
ruz, dedikleri halde hâkim tevkif kararım nor
mal şekilde vermemiştir diyorlar. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Siz Ağır Ceza Re
isine niçin inanmıyorsunuz? 

SEDAD PEK (Devamla) — Başbakan Yar
dımcısı seyahatten döndükten sonra, tnönü pro
paganda seyahatine çıktı dediler .Ben matbu
atta yer alan ve millete sunulan şeylerden bah
sediyorum. Yanılıyorsam, yanılıyorsun deyin. 
Adlî baskı demek; hâkimlerin emir ve direktif
leri kabul ederek kanunsuz iş yapmaları demek
tir. Ben Türk hâkimlerini bu iftiradan tenzih 
ederim. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Ya Ağır Ceza Re
isi için söyledikleriniz1? 

SEDAD PEK (Devamla) — Hâkim üzerin
de adlî baskı yapılamaz bu memlekette. Daima 
adlî teminat teranesini tutturanlar Adalet ma-
kanizmasını baskıya alet olma şaibesi altına 
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sokarak riyakârlıklarını bir kere daha meyda
na vuruyorlar. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Riyakâr 
sensin, sen riyakârsın. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Reis 
Bey, Reis Bey.. 

BAŞKAN — Müsade buyurun. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Müsa

ade buyurun deyip bizi susturuyorsunuz, fakat 
o da söyliyeceğini söyliyor. 

SEDAD PEK (Devamla) — Sensin riyakâr. 
J lakem millet olsun. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sen riya-
kârsı.ı. 

BAŞKAN — Sedad Bey müsaade buyurun.. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 21 

Temmuz facialarını teker teker burada nakle
dersek o zaman hiç biriniz burada oturamazsı
nız. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu, size içtüzük 
gereğince uyrama cezasını vermek mümkün 
olur dikkat edin.. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Memnun olurum.. 

BAŞKAN — Memnun olursunuz ama böyle 
devam ederseniz arkasında mütebakisi gelir.. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Sizde 
vazifenizi iyi yapm.. Evvelâ söyletiyorsunuz. 
biz söylediğimiz zaman müdahaleye kalkıyorsu
nuz.. 

BAŞKAN — Siz müsaade edin, eğer hatip 
Demokrat Parti hakkında dil uzatırsa derhal 
kürsüden indiririm, ama bana fırsat ve vakit 
veriniz rica ederim.. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Başkan 
bu kürsü küfür için mi kuruldu? 

Dr. AZÎZ KOKSAL (îçel) — Edremit Be
lediye Reisi kaçak olarak kendisinin affı mü
zakerelerini Balkondan dinliyorda. O zaman 
niye bir takrir vermediniz? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Söy
lediklerinin soruyla ne alâkası var? 

BAŞKAN — Efendim, hakkında takibatı 
kanuniyeye başlanan şahsın konuşması, hare
ketleri, şahsiyeti ve sairesi mevzuu içinde ko
nuşuyor. 
Bunun dışına çıktığı zaman onu derhal sükûta 
davet ederim. Bu suretle yaygarayı lütfen âdet 
haline getirmeyin. 
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HASAN POLATKAN - Onun yaptıkları 

yaygara değil m id ir.' 
SEDAİ) PEK (Devanda) -•- 10fendim; temas 

ettiğim mevzuda adlî baskı olduğunu söylediğini 
mevzuu bahsettiğim. Ekrem Hayrıdır. O bunlar 
arasında olmadığına göre beyhude gürültü edi
yorlar. Kanunların sarahati hilâfına, bir sanığı 
hürriyete kavuşturan hâkimin kararı önünde bi
le Adliye Vekilinin sâkit kalmasına rağmen bu 
memlekette adlî baskı olduğunu söyliyeııler aca
ba utanmazlar mı! Bunu da ona söylüyorum. Bi
naenaleyh, adlî baskı olduğunu söyliyenlerin ha
kikaten utanmaları lâzımdır. Bu beibahiların ha- I 
kikateıı utanmaları ica heder. ('(Gürültüler). Tür
kiye'de bâlâdan emir alarak baskı yapacak hâkim 
yoktur, bunu da onların iyi bilmesi lâzımdır. 
(Soldan, alkışlar). 

A D AI JE T B A KAN I E l : A DSİ R M EN (1 i i w) 
----- Muhterem arkadaşlar; bir noktayı tavzih için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Kanunları tatbik ile vazifelendirilmiş olan 
hâkimler, kanunların ruh ve mânasına nüfuzda 
daima hata edebilirler. Bir hâkimin kanun ta t -
bi kında hatası; onun hakkında her hangi bir mu
amele tatbikini icâbettirmez. Kanun yolları ile 
hata etmiş olan hâkimin kararının bozulması, o 
hâkim için kanun diü ile kâfi ihtar sayılması lâ
zımdır. 

Bilhassa kararı bozulan ve bozulma sebebi ba
sit olan işlerde eğer hâkimin derecesi yüksekse, bu 
kararın kendisi üzerinde yapacağı tesirin o ölçü
de büyük olması lâzımgelir. 

Adalet Bakanınızın kanaati bu merkezde ol
duğu içindir ki. yazılı emirle, koskoca, İzmir gi
bi büyük bir merkezin Ağır Ceza Başkanının 
bu kararının bozulmuş olmasını kendisi için kâ
fi bir intibalı, bir ikaz ve ihtar addetmiştir. Biz, 
hâkim arkadaşlarımızın ancak ve ancak suiniyete 
makrun ve böyle bir maksatla hareket edildiğini 
gösteren muameleleri üzerinde durur, Hâkimler 
kanununun verdiği yetkiler dâhilinde onun hak-
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kında bir muameleye tevessül ederiz. Binaena
leyh, Sedad Pek arkadaşıma diyeceğim şudur; bu 
arkadaşın, yani mevzuubahis ettikleri Ağır Ceza 
Reisinin bu işteki hatası hakikaten mevkiine, tec
rübesine, nıüktesebatma uynııyaıı bir harekettir. 
Eakat bana verdiğiniz yüksek emaneti, geniş bir 
zaviyeden ve sırf adalet cihazının işlemesi bakı
mından tatbik etmekle mükellef Ibir adam ol
duğum için, 'bu yargıç hakkında ayrıca bir in
zibati ceza tafjbikına tevessül etmeyi, şimdi arz-
ettiğim. sebeplerle, d'oğru bulmadım ve mümasil 
hâdiselerde de bulmıyacağım. Eğer- arkadaşı
mın elinde bu zatın maksadı mahsusla hareket 
ettiğine, şimdi bahsettiğinden başka, delâil 
mevcutsa, versinler, usulü dairesinde tahkik ve 
iealbma 'tevessül ederiz. 

Şu noktayı da arzetmek istiyorum ki, mev-
zuu'bahis ettikleri için söylüyorum ki; bendeniz 
'bana verdiğiniz büyük emaneti kullanırken, şu 
veya 'bu adamın, 'hattâ 'bunların mevki ve sıfat
ları ne olursa oksun, şahsım hakkında ileri sür
dükleri şeye asla Ehemmiyet vermiyen bir ada
mım. Kimi şahsi menfaatlerine ve kimi politik 
maksatlarına 'hedef tutarak şallısını hakkında 
haksız neşriyatta bulunanlara eğer 'ben ehem
miyet verirsem, kendimi, (bu vazifeyi yapmaya 
lâyık bir adam addedemem. 

Evet arkadaşımın dediği gibi, bu muhterem 
avukat hapisaneden çıkar çıkmaz, güya bir ve
cize söylüyormuş gibi; «(Ben Adalet Bakanının 
emriyle tevkif edildim, 'hâkimin karariyle çık
tım», dedi. Hüzünle söylemek lâzımgelir ki ; 
mevki ve sıfatı çok yüksek bâzı zevat politika 
hırslarına kapılarak, gözleri dönmüş bir halde 
akıl ve mantıktan tecerrütle bunun yanında 
çok hafif kalan Ibâzı isnatlar yapmaktadırlar. 
Ama Adalet Bakanınız 'buna en küçük şekilde 
ehemmiyet vermemiştir ve vermiyecektir. O, 
ancak sizin tevdi ettiğiniz emaneti kemaliyle 
ifaya lâyık bir adam gibi çalışacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 
yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sa-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

yıştay Komisyonu raporu (3/382, 1/30) [1 \ 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 

İJ 8 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mı efendim? Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdiirlüğjünün 1943 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 7.15 214 lira 
40 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı geliri ilişik (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 985 223 lira 
11 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi ilişik cetvelle beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne 4404 sayılı Kanunla verilen 925 405 
lira ödeneğe aynı kanunun 7 nci maddesine da
yanılarak eklenen 26 086 lira 05 kuruşla 951491 
lira 05 kuruşa yükselen ödenekten yılı içinde 
yapılan 715 214 lira 40 kuruş gider indirildik
ten sonra geri kalan 236 276 lira 65 kuruşluk 
ödenek yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesin-
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü

dürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/383, 
1/605) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bilmünasebe bir defa daha huzuru
nuzda bunu izah etmiştim; bir şey nazarı dik
katimi celbediyor: Kesinhesapların çok geç ola
rak Yüksek Meclise gelmesi. Malûmu âlileri ol
duğu üzere, Anayasanın 99 ncu maddesi; her 
yılın Kesinhesap Kanunu tasarısı, o yılın sonun
dan başlıyarak en geç 2 nci yılın Kasım ayı ba
şına kadar Büyük Millet Meclisine sunulur, de
mektedir.' Anayasanın sarih hükmü budur. 

Yine Anayasanın 101 nci maddesi şöyle di
yor : 

«Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimini iliş
kin olduğu Kesinhesap Kanununun Maliyece 
Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden 
başlıyarak en geç altı ay içinde Meclise sunar» t 

Şimdi arkadaşlar, 1943 yılı Kesinhesabına 
1949 yılında Yüksek Meclis muttali oluyor. 

Şimdi Bütçe üzerinde Meclisin elbetteki mu
rakabesi vardır. En geniş murakabe bu mura
kabedir. Filvaki Maliye Bakanlığının da bütçe 
üzerinde bir murakabesi vardır. Bu murakabe 
idari bit ımırakebedir. Hattâ bizatihi Maliye 
Bakanlığının diğer hizmet vekâletleri üzerinde
ki bu murakabesi de şimdiye kadar icra mev
kiinde olan Hükümete dâhil bir Bakanlık olma
sı dolay isiyle idarenin idaresi mahiyetinde bir 
şeydir. Büyük Millet Meclisi bütçe üzerinde 
dikkatle hassasiyet gösterdiği gibi. Hükümete 
tevdi edilen bütçe ne suretle tatbik edilmiştir, bu 
ancak hesabıkati ile öğrenilebilir. Benim temen
nim şudur ki; gerek Maliye Bakanlığı, gerek 
Sayıştay; bu hesapları Yüksek Meclise, Anaya
sanın emrettiği müddetler içinde mümkün ol
duğu kadar erken getirsin. Çünkü, bizim ilerde 
yapacağımız bütçelerde kati hesaplar en büyük 
ü-jik olacaktı)'. Eğer bütçemizi denk, mütevazin 
ve daha aydın bir yolda yapmak istiyorsak ke
sin. hesapların rakamlarının kanunun emrettiği 
müddet içinde Meclise gelmesi lâzımdır. Bu ak-
saklık nereden geliyor? Sayıştaydan mı, Mali
ye Bakanlığından mı? Teşkilâtta mı? Nerede ise 

11 9 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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ıslah edilsin. Benim yaptığım incelemeye göre 
bu aksaklık daha ziyade Sayıştayda oluyor. Sa
yıştay teşkilâtı 1934 de ve bil âhara 1938 de bir 
katıunla kadrosunu almıştır. Halbuki 1949 da 
Devlet bütçeleri büyük rakamlara baliğ olduğu 
halde, Sayıştay teşkilâtı olduğu yerde kaldı. 
Binaenaleyh Sayıştay teşkilâtını buna göre tan
zim ederek, katı hesapların Büyük Meclise vak
tinde verilmesini ve teşriî murakabenin zama
nında yapılmasını istiyorum. Bu nokta üzerinde 
Büyük Meclisin hassasiyet göstermesini de bil
hassa diliyorum. 

SAYIŞTAY BAŞKANI SEYFt OKAN — 
Uygunluk bildiriminin neden teehhürle geldiğini 
bundan altı ay mukaddem muhterem İhsan Beye
fendinin beyanları üzerine arzetmiştim. Geçen 
hafta yine mevzuubahis oldu. esbabı mucibesini 
huzurunuzda yine bertafsil beyan ettim. Bu
günkü suallerinin cevabını da yine İnsan Beye
fendi kendileri verdiler. 

Teşkilâtımız artık bugünkü bütçenin vüsatine 
göre bu işe yeter olmadığını tekrar arzederim ve 
bir an evvel dört seneden beri Yüksek Mecliste 
bulun,an teşkilât tasarısının mevkii meriyete kon
masını Heyeti Muhteremenizden rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
SIRRI İOÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; Ana

yasada ınevzuubahsedilen hesabıkati kanunu, ka
naatimce Devlet bütçesine taallûk eden bir ka
nundur. Bu Beden Terbiyesi ve buna benzer 
bütçeler Anayasadan çok sonra ihdas edilmiştir. 
Bu kanunlar kavanin mecmuasında mütemadi
yen numara almaktan başka bir işe yaramıyor. 
Bence İhsan Olgun arkadaşınım mütalâasını da 
karşılamak üzere bunlar için birer kararla iktif,a 
etsek yerinde olur. Ayrıca kanun numarası al
masın. Bu husus bir tefsir mevzuudur. Bina
enaleyh bunlarda kararla iktifa edilmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesin-

hesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 Büt
çe yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi 122 569 472 lira 43 kuruştur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği gibi 137 782 615 lira 91 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Ödenekten 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 12 242 214 lira 62 kuruş 
yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1943 yılı Bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunim tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil-
(Hrimnin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/385, 
1/606) [1] 

BAŞKAN —- Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

11] 10 sayılı Basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1943 

Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 3 435 492 lira 
48 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği gibi 4 411 055 lira 73 kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet "Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 4401 sayılı Kanunun 5 nci 'maddesi 
gereğince eklenen 999 589 lira 54 kuruş ödenek
ten 194:? yılı içinde harcanmıyan ve (A) cet
velinin ayrı bir sütununda gösterilen 19 896 
lira 38 kuruş, gelir ve ödenek kaydedilmek üze
re 1944 Bütçe yılma devredilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ödenekten yılı içinde harcan
mıyan ve ilişik (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen 801 501 lira 68 kuruş yok edil
miştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 19 İ3 Bütçe yılı Kesinhembına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağ-

.1049 Ö : 1 
lık Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hak
kında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/386, 1/607) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen varım"? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı genel gider
leri ilişik (A) işaretli cetvelde gösteerildiği gibi 
(482 621) lira (02) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle beraber kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel. Müdürlüğün 
genel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği gibi (588 511) lira (10) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle beraber kabul edenler-. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Ödenekten yılı içinde harcan
mıyan ve ilişik (A) cetvelinin ayrı bir sütunun
da gösterilen (79 741) lira (33) kum? yokedil-
miştir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

BAŞKAN — Birinci tasarıya oy vermiyen 
var mı?. Oy toplama işi bitmiştir. 

1] 11 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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5. — Bitlis'in İnönü mahallesinde ' kayıtlı 
Mehmetoğlu Abdülaziz Karayel ile Bursa'nm 
Yenişehir ilçesi Kurtulu§ mahallesinde kayıtlı 
Alioğlu Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarp
tırmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/266) [1] 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporu oku
nacaktır. 

(Raor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı?. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Adalet Komisyonu
nun raporu kabul edilmiştir. 

6. — Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 
3 300 000 lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe {Komisyonları 
raporları (1/222) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Eı ••zurunı) — 
SÖz istiyorum. 

BAŞKAN —- ikinci tasarıya oy vermiyen 
var mı efendim? 

Oy toplama işi bitmiştir. 
Buyurun Vehbi Kocagüney. 
GL VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım, Doğunun Erzincan ve Er
zurum illerine 1941 de 3 milyon 300 bin lira ik
raz yapılmıştır. Bu, 20 senede ödenecekti. Fa
kat son yüz yıl içerisinde dört defa işgale uğrı-
yan, düşman tarafından yakılan, yıkılan bu şe
hirlerde, halk işlerini bir türlü tanzim edeme
miş ve kendisini toplıyamamıştır; 

Medeni bir şehre lâzım olan tesislerden he
men hiçbirisi sağlam olarak yerlerine getirile
memiştir. Asri mezarlık yarı kaldı. Su şebeke
si tamamlanamadı. Nüfusu yükselen iki şehir 
de yetecek kadar suya sahip olamadı. Cadde 
ve sokaklara bakılamadı. Kanalizasyon umumi 
sıhhati bozacak şekildedir ve hepsinden büyük 
olarak her ikisi de her iki şehir de ışıksızdır. 

[1] 13 sayılı basmayazt tutanağın sonundadar. 
[2] 12 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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Ve arzettiğim bu gibi tesislerden tamamen mah
rumdur. 

Şimdi Hükümet bir kanun tasarısı ile bu
nun 1955 te taksitlerinin ödenmesine başlanması 
ve 40 yılda tamamlanması için bir kanun teklif 
etmiştir. Hükümetin bu iki belediye hakkındaki 
bu çok iyi görüşüne ve şefkatli muamelesine te
şekkür ederim. Bilhassa sayın komisyon arka
daşlarıma da teşekkür ederim. Ancak bir nok
tayı yüksek huzurunuzda arzetmek isterim. Beş 
sene sonra verilmeye başlanacak 40 senede öde
necek. Bu iki belediye 40 sene bu yükün altın
da kalacaklar. Her biri her sene 30 - 35 bin lira 
ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Evet beş 
yıl sonra başlamak üzere belki de o yıldan iti
baren refaha doğru gidecekler. Servet artacak, 
yeraltı servetlerimiz işlenecek ve temiz bir taaz-
zuv teşkil edecektir. Şu halde bu 40 yıl içinde 
büyük işler başaracak olan yarının gençlerini, 
belediyelerini ve belediye heyetlerini böyle bir 
yük altında bırakmaktansa bu iki şehrin selâ
meti için, ve şimdiye kadar uğradıkları türlü fe
lâkete göğüslerini gererek yaptıkları fedakârlık 
ve cefakârlığa karşı bir mükâfat olarak bu para 
bağışlansın. Belki bu para önümüzdeki yıllarda 
Büyük Millet Meclisine teklif edilecek ve af 
dilenecektir. Bu bir hayırdır. Düşmana karşı 
koyan ve zalim tabiatın felâketine uğrıyan bu 
iki şehre sekizinci Büyük Millet Meclisinin bir 
lûtfıı olarak bağışlanmasını rica ediyorum ve 
bu hususta beş imzalı bir takrir hazırladık ve 
Başkanlığa takdim ettik. Kabulünü rica ederim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Arka
daşlar, benim de aklımdan geçeni Sayın General 
burada söylediler. Alâkasından dolayı evvelâ 
Hükümete teşekkür etmek vazifemdir. 

Saniyen, Sayın Generalin gösterdiği esbab: 
mucibe dairesinde İlendeniz de bu takrire ilti
hak ederek sizin yüksek şefkat, ve atıfetinizi 
bekliyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizin selâmeti uğrunda bütün var

lığını harcıyan ve her yüz yılda birkaç defa 
düşman tarafından yakılan ve yıkılan Erzu
rum'un aziz Cumhuriyetimizin şerefiyle ve ken
disinin fedakârlığiyle mütenasip bir kalkmma-
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ya mazhariyeti ancak belediyesinin bu borçtan 
kurtarıl masına bağlıdır. 

Tabiatın büyük bir hışmına uğrıyan Erzin
can ise bu parayı verecek durumda değildir. Bu 
sebeplerden ötürü her iki belediyenin bu borç
tan kurtarılmasını, teberru olarak kabul edil
mesini ve kanunun bu şekilde yeniden düzen
lenmek üzere Komisyona geri verilmesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Erzurum Millet vekili 
CJ1. V. Kicagüney 
Sinob Milletvekili 

C. K. înceclayı 

Erzurum Milletvekili 
S. Altuğ 

Erzurum Milletvekili 
Ş. İbrahimhakkıoğlu 

Erzincan Milletvekili 
Nahit Pekcan 

BAŞKAN — Tasarı felâkete uğramış olan 
K-rzurum. ve Erzincan Belediyelerinin kalkınması 
İçin yapılacak ikrazın 40 senede ödenmesi hak
kındadır. Koeagüney arkadaşımızın izah ettiği 
üzere önerge, muhtelif' zamanlarda felâkete uğ
ramış bu iki belediyeye Devletçe ve Hükümetçe 
bu paranın bağışlanmasını yani belediyelerin bu 
parayı vermekten affını temenni etmekte ve bu 
yolda hazırlanmak üzere tasarının encümene geri 
verilmesini istemektedir. Önergeyi oyunuza su
nuyorum; nazarı dikkate alanlar, almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu husus üzerinde görüşülmek üzere dikkate 
a i inan önerge ile birlikte kanun tasarısını encü
mene veriyorum. 

3 ve 4 ncü tasarılara oy vermi.ven var mı? Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — 7 Mayıs 1947 tarihinde, Paris'te toplan
mış olan XII ne i Evrensel Fosla Kongresi ka
rarlarını kapsıyan senetlerin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu 
(1/508) [11 

BAŞKAN — Tümü hakkında f-öz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil -
msi kabul edilmiştir. 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan 
XII nci Evrensel Posta Kongresi kararlarını 
kapsıyan senetlerin onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1947 yılında Paris'te toplan

t ı ] 240 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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m iş olan XII nci Evrensel Posta Kongresi karar
larını kapsıyan ve ilişik listede adları yazılı yedi 
parçadan ibaret senetlerin içinde yazılı olan hü
kümler onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Ulaştırma Bakanı yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitti. 

<s'. — Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesiyle buna bağlı Protokollerin onanmasM 
hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyo
nu raporu (1/546) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

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

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle 
buna bağlı Protokollerin onanması hakkında 

Kanun 

MADDİ-] 1. — 1947 yılında Atlantic City'de 
imza edilmiş olan Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı Protokoller onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde 

Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 

hakkında söz istiyen? 

[1 | 2 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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Yoktur. Kabul edenler... Et m irenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Oyların sonucunu arzediyorum : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 Büt

çe yılı Kesinhesabma ait Kanun tasarısına (255) 
oy verilmiştir. Bunların (248) zi kabul (7) si çe
kimserdir. Muamele tamamdır. Tasarının kanun
luğu (248) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Kanun tasarısına (243) oy verilmiştir. Bun
ların (240) ı kabul (3) ü çekinserdir. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (240) oyla ka
imi edilmiştir. 

1949 O : 1 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1943 

Bütçe yılı Kesinhesabma ait Kanun tasarısına 
(237) oy verilmiştir. Bunların (234) kabul, (4) 
çekinserdir. Muamele tamamdır. Tasarının Ka
nunluğu (234) oyla kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1943 Bütçe yılı Kesînhesabnıa ait Kanun tasarısı
na (233) oy verilmiştir. Bunların (230) kabul. 
(3) çekinserdir. Muamele tamamdır. Tasarının 
kanunluğu (230) oyla kabul edilmiştir. 

Gündemde başka birşey yoktur. 28 . XI . 1949 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,27 

*tm** 

•i. — Edirne Milletvekili Fethi Erimcağ'vn, 
yedek piyade teğmen Ömer Fcvzioğlu İrfan T 6-
re'nin askerlik durumu hakkındaki sorusuna 
Millî Havunma Bakanı Hüsnü Çakır'm yazılı 
cevabı (6/391) 

19 . XI . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

32609 sicil numaralı yedek subay piyade teğ
meni, Ömer Fevzioğlu irfan Töre 1941 yılında 
silâh altına alınmış, asker olmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Er i m çağ 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Kasım 1949 gün ve Kanunlar Md. lüğü 

(i-391/5800-3910 sayılı yazı karşılığıdır. 
Yedek piyade teğmen irfan Töre (32609) ııin 

askerlik durumu hakkında Edirne Milletvekili 
Fethi Frimçağ'ın. yazılı sorusuna verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Yedek piyade teğmen İrfan Töre (32609) 
1 Mayıs 1929 tarihinde Yedek Subay Okuluna 
girmiş 31 Ekim. 1929 tarihinde yedek piyade 
as/teğmenliğe nasbedilerek 39. piyade alayında 
altı ay hizmetten sonra 30 Nnsan 1930 da terhis 
edilmiştir. 

194:' yılında, görev yapmakta olduğu 2. ()r. 
Mf. ligi Askerî Postalar müfettişi vazifesinin 
sivil veya askerî bir vazife mi olduğunun tâyin 
ve teshili isteği ile verdiği 9 Ocak 1943 tarihlî 
dilekçesi üzerine Genelkurmay Başkanlığının da 
mütalâası sorulmuş ve (fevkalâde hal dolayısiy-
lc Sabra Posta memurları seferi kadroya göre 
istihdam edilmektedirler. Bunların ordudaki 
hizmetleri askerî mahiyette olduğundan bu hiz
metlerinin askerlik hizmetinden sayılması mu
vafık mütalâa edilmektedir.) cevabı alınmıştır. 

Bunun üzerine, bu. gibilerin askerî posta 
hizmetinde bulundukları, müddetçe sahra posta 
hizmeti talimatında tasrih, edildiği üzere refa
katinde bulundukları birlik komutanlarının em
rinde oldukları, askerî nizam ve talimatlara gö
re muamele görecekleri ve bu. işten ayrılmaları 
ile bu. hususi durumlarının son bulacağı 2. Or. 
Mf.ligi yolu ile kendisine tebliğ edilmiştir. 

İrfan. Töre, kendisine yapılan bu tebligat 
üzerine Askerî Yargıtaya dâva açarak durumu
nun kesin olarak tesbitiııi istemiştir. (Yani Mil
lî Savunma Bakanlığının kendisini, askerî şahıs 
addettiğini ve bunu kabul edemiyeceğini ileri 
sürerek sivil memur olduğunu iddia etmiştir.) 

Askerî Yargıtay 22 O.eak 1944 tarih ve 2075 
sayılı Kararla dâva malûm ve muayyen bir hu
susa münhasır olmadığından reddedilmiştir. 

Davacı, tashihi karar talebinde bulunmuş ve 
bu talep Yargıtayca kabul edilmiş ve Bakanlık-
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ça buna karşı yapılan, .savunmada dâvasının red
di .istenilmiştir. 

Yargıtaym 7 Mart 1945 tarih ve 2075 esas 
sayılı karariyle (davacının halen bulunduğu gö
rev ordu muhasebe teşkilâtında kullanılan Ma
liye. memurları gibi seferi kadrosuna dâhi! ve 
P. T. T. idaresinin sivil daimî bir memuriyeti
dir tarzındaki mütalâa üzerine taraflar- ara
sında bir ihtilâf mevcut olmadığından karar tas
hihi talebinin, de reddine karar verilmiştir. 

İrfan Tör'e 17 Mayıs 1941 tarihinde Sahra 
Posta Müfettişliğinde işe başlamış. 1 Mayıs 1944 
de. terhis edilmiştir. 

5. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'm, Po
latlı Belediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu'na As
kerî Mahkemece verilen hükmün infaz edilmeme
si sebebine dair sorusuna Başbakan Şemsettin 
(r imal t ay'm yazılı cevabı (d/345) 

Yüksek Başkanlığa 
Poltlı O. İL P. ve Belediye Başkanı, Ankara 

Tl Genel Meclisi Üyesi Hakkı Mumcuoğlu'nun, 
kendisini ve arkadaşlarını askerlikten kurtarmak 
için hakikata aykırı beyanname vermek suçundan 
yıllarca evvel askerî mahkemece Askerî Ceza Ka
nununun 81 nei maddesine tevfikan ınalikûm 
edildiği ve ce;:a,sı da kesinleştiği halde yakın za
mana kadar hüküm infaz edilmemiştir. 

1. Mumaileyh hakkında askerî mahkemece 
verilen cezanın hangi tarihte kesinleştiği? 

2. Kesinleşen mahkeme hükümlerinin hiçbir 
suretle infazının tehir edileniiyceeği. Anayasa. 
hükmü iktizasından bulunduğu ve muhtelif vesi
lelerle hiçbir mahkeme hükmünün infazı geeik-
tirilmediği, Hükümetçe temin edilmiş olmasına 
rağmen bu Halk Partili Belediye Başkanı ve An
kara îl Genel Meclis Üyesi zatın cezasının uzun 
yıllar infaz edilmemesi sebebi? 

3. Askerlik gibi Devletin en mühim ve mu
kaddes müdafaa: kuvvetini tenkise matuf yüz kı
zartıcı sahtecilik suçundan hükümlü bulunduğu 
halde, Belediye Başkanlığı ve ti Genel Meclisi 
Üyeliği yapmasına ne için müsamaha ve müsaade 
edildiğinin? 

Hükümet adına Başbakanın (yazılı) olarak 
cevaplamasını saygı ile rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

O : 1 
T. C. 

Başbakanlık 9 . VI . 1949 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 77 - 991, 6 - 2204 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

16 . V . 1949 tarihli ve Genel Kâtip Kanun
lar Md. 5161-6/345/3006 sayılı yazı karşılığı
dır. 

Polatlı eski Belediye Başkanı Hakkı Mum
cuoğlu'nun hapis cezasının yakın zamana ka
dar infaz edilememesi seJbe'bi hakkında Muğla 
Milletvekili Nuri özsan'in yazılı soru önergesi 
üzerine ilgili bakanlıkla yapılan yazışma henüz 
sona ermemiştir. Bu sebepten dolayı cevabın bir 
ay içinde verilebileceğini arz ve keyfiyetin so
ru sahibine bildirilmesine müsaadelerini saygı
larımla rica ederim. 

Başlbakan 
Ş. Günaltay 

T. C. 
Başbakanlık 25 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 991, 6/4108 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü 5161. - 6 - 345/3006 sa

yılı ve 16 . V . 1949 tarihli yazıları karşılığıdır: 
Polatlı eski Belediye Başkanı Hakkı Mum-

cıioğlu'nun, hapis cezasının yakın zamana ka
dar infaz edilmemesi sebebi' hakkında Muğla 
Milletvekili Nuri özsan tarafından verilen ya
zılı soru önergesine ait karşılığın ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Polatlı eski Belediye Başkanı Hakkı Mumcu
oğlu'nun hapis cezasının yakın zamana kadar 
infaz edilmemesi ve yüz kızartıcı sahtecilik su
çundan hükümlü bulunduğu halde belediye 
başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği yapması
na niçin müsaade ve müsamaha olunduğunun 
bildirilmesi hakkında Muğla Milletvekili Nuri 
Özsan tarafından verilen yazılı soru önergesi 
üzerine Adalet ve içişleri Bakanlıklarından alı
nan malûmat üzerine aşağıda cevap arzedil-
miştir. 

1. Polatlı'da un fabrikası sahibi İsmail 
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Hakkı Mumeuoğlıı'nuıı, kendisini ve başkasını 
askerlikten kurtarmak gayesiyle fabrikada us
ta olduğuna dair hilafı hakikat beyanna
me düzenlemekten dolayı Eskişehir As. Mınta-
taka Komutanlık Mahkemesince 4 . X . 1941 ta
rihinde verilen bir ay yirmi günlük hapis ceza
sı, Askerî Yargıtayın 24 . XII . 1941 tarihli ilâ
mı ile onanmak suretiyle kesinleşmiştir. 

2. Sözü geçen bir ay yirmi gün hapis cezası
na ait ilâm infaz edilmek üzere Eskişehir As
kerî Mmtaka Komutanlığından 21 . I . 1942 
tarihinde Polatlı C. Savcılığına gönderilmekle 
26 . I . 1942 tarihinde hükümlü adına davetiye 
çıkarıldığı ve sözü geçen mmtaka komutanlığı
nın 11 . II . 1942 tarihli yazısiyle, tashihi karar 
talebi dolayısiyle infazın geri bırakıldığı bil
dirilmesi üzerine infaza başlanmadığı ve aynı 
komutanlıkça 7 . III . 1942 tarihinde tashihi ka
rar talebinin reddolunduğu bildirildiğinden 
14 . III . 1942 tarihinde tekrar davetiye çıka
rıldığı, bunu mütaakıp hükümlü 26 . III . 1942 
tarihli dilekçe ile tüccar olduğundan, değirmen 
hesaplarının tasfiye edilmesi iktiza eylediğin
den ve esasen iadei muhakeme talebi dolayı
siyle dosyanın Askerî Yargıtayca istenmiş ol
duğundan bahsile 4 ay müddetle infazının dur
durulması hususunda vâki talebine binaen adı 
geçen Polatlı C. Savcılığınca 29 . III . 1942 ta
rihinde infazın 4 ay müddetle tehir edildiği ve 
bu müddet 30 . VII . 1942 tarihinde sona erdiği 
halde hükümlünün ikinci defa tehir için müra
caatta bulunduğu 28 . VIII . 1942 tarihine ka
dar ilâmın infazı hakkında bir muameleye te
vessül edilmediği ve bu tarihte savcılıkça hü
kümlünün iadei muhakeme talebinde bulundu
ğundan ve bunun askerî mahkemece kabul edil
diğinden askerî mahkemece infazın tehiri hu
susunda bir karar verilmiş olup olmadığı araş-
tırılmaksızm iadei muhakeme neticesine kadar 
infaz geriye bırakılarak, ancak 17 . XII . 1942 
tarihinde iadei muhakeme neticesinin askerî 
mmtaka komutanlığından sorulduğu ve mezkûr 
komutanlıktan 25 . II . 1943 tarihinde iadei mu
hakeme talebinin reddedilmiş olduğu bildiril
mesi üzerine 16 . III . 1943 tarihinde mahkû
mun, müracatınm temini, bulunmadığı takdirde 
adresinin tesbiti için Emniyete müzekkere yazıl
dığı ve zabıtaca hükümlünün İstanbul'da bu
lunduğu bildirildiğinden ilâm. îstanbul C. Sav
cılığına gönderümiyerek 19 . III . 1943 tarihin-
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de Eskişehir As. Mıntıka Komutanbğma geri 
çevrildiği ve komutanlıkça da 29 . III . 1943 
tarihinde istanbul C. Savcılığına gönderildiği 
ve îstanbul C. Savcılığınca 5 . V . 1943 tarihin
de înfaz Bürosu ilâmat defterine kaydedilerek 
24 . V . 1943, 27 . X . 1943, 13 . XI . 1943 tarih
lerinde İsmail Hakkı Mumcuoğlu'nun yakalan
ması için Emniyet Müdürlüğüne yazıldığı ve 
15 . I . 1944 tarihinde de ilâm infaz edilmek 
üzere Bilecik C. Savcılığına gönderilip 22 . I . 
1944 tarihinde bilâinfaz iade olunduğu ve îs
tanbul C. Savcılığınca 3 . III . 1944 ve 31 . III . 
1944 tarihlerinde yeniden yakalama müzekke
resi çıkarıldığı ve bu tarihten 1948 yılına ka
dar başka bir muamele yapılmadığı ve bu arada 
Millî Savunma Bakanlığından Adalet Bkanlı-
ğına tevdi edilen Niyazi Arısoy imzalı 23.VI. 
1947 tarihli dilekçe ile, îsmail Hakkı Mumcu
oğlu hakkındaki cefanın infaz edilmediği ihbar 
-»lunması üzerine Adalet Bakanlığınca Millî Sa
vunma Bakanlığı ile yapılan muhabere sonun
da meselenin mahiyeti Ankara ve îstanbul C. 
Savcılıklarından sorulmuş ve îstanbul C. Sav
cılığınca 26 . VII . 1948 tarihinde yeniden çıka
rılan yakalama müzekkeresi üzerine hükümlü
nün Zonguldak kömür madenlerinde memur 
olarak çalışmakta olduğu tesbit edilerek ilâmm 
infaz edilmek üzere 20 . IX . 1948 tarihinde Zon
guldak C. Savcılığına gönderildiği anlaşılmış 
olduğundan keyfiyetin 30 . XI . 1948 tarihinde 
Zonguldak C. Savcılığından sorulduğu, 7 . XII . 
1948 tarihiyle alman karşılık yazıda, hükümlü
nün gösterilen yerde bulunmadığından ilâmın 
2 . XII . 1948 tarihinde îstanbul C. Savcılığına 
iade edildiği bildirilmesi üzerine 18 . XII . 1948 
tarihli yazı ile îstanbul C. Savcılığından sorul
duğu ve hükümlünün Ankara'da bulunduğu 
anlaşıldığından, ilâmın 15 . XI . 1948 tarihin
de Ankara C. Sevcılığma ve Ankara C. Savcı
lığınca da îsmail Hakkı Mumcuoğlu'nun 28.V. 
1948 tarihinden beri Polatlı Belediye Başkanı 
olduğu öğrenilerek bu yer C. Savcılığına gön
derilmekle 5 . XI I . 1948 tarihinde hükümlü 
adına 20 . XII . 1948 günü için davetiye yazıl
dığı ve adı geçen hükümlünün 18 . XII . 1948 
günü mahallî Hükümet Hekimliğinden aldığı 
rapora binaen Polatlı 'dan ayrıldığı ve davete 
icabet etmemesi sebebiyle 20 . XII . 1948 tari
hinde çıkarılan yakalama müzekkeresine Anka
ra 'da olduğu cevabı verildiğinden infaz evra-
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kının Ankara C. Savcılığına ve Ankara C. Sav
cılığınca çıkarılan 5 . 1 . 1949 tarihli yakalama 
müzekkeresi üzerine de istanbul'da olduğu 
tesbit edildiğinden İstanbul O. Savcılığına gön
derildiği ve hükümlünün 26 . 1 . 1949 tarihinde 
Adana C. Savcılığına müracaatı üzerine ilâm 
İstanbul'dan telle celbedilerek hükümlü bulun
duğu bir ay yirmi gün hapis cezasının 29 . 1 . 
1949 tarihinden 20 . İTİ . 1949 tarihine kadar 
Adana ceza evinde infaz edildiği anlaşılmıştır. 

25 . VIII . 1948 tarihinde Belediye Başkan
lığına seçilmiş olan İsmail Hakkı Mumcuoğl tı
na ait ilânım infazında vukuagetirilen gecikme 
ve yolsuzluklar, Adalet Müfettişi vasıtasiyle 
tahkik olunmuş ve yapılan takiplerde kusurlu 
bulunan istanbul Ilâmat Bürosu memurlarından 
Cevat Ilter, Nakiye Cim ve istanbul Emniyet 
kadrosunda muamelât memuru Kemal Deniz-
kan haklarında kamu dâvası açılmış olup yar
gılamanın devam etmekte ve ilgili C. Savcıları 
haklarında Hâkimler Kanunu hükümlerine tev
fikan gereken muameleye tevessül edilmiş bu
lunmaktadır. 

3. Polatlı Belediye Meclisi üyelerinden Rem
zi Tümer ve arkadaşlarının, Belediye Başkanı Isma- j 
il Hakkı Mumcuoğlu'nun kendisiyle bâzı kimse
leri askerlikten kurtarmak için hilafı hakikat 
'•beyanname vermek suçundan mahkûmiyetinden 

6 : i 
'baihisle Kaymakamlığa vâki şikâyetleri üzerini 
keyfiyetin Kaymakamlıkça 4 . 1 . 1949 tarihin
de Polatlı C. Savcılığından sorulduğu, ismail 
Hakkı Mumcuoğlu 7 . 1 . 1949 tarihinde Bele
diye Başkanlığından istifa ettiği ancak adı ge
çen şahsın Belediye Meclisi üyeliğinde kalması 
hakkında Belediye Meclisince verilen kararın 
Belediye Kanununun 73 ncü maddesine göre i l 
idaresi Kurulunca (bozulduğu, Belediye Meclisi 
i l idare Kurulu kararını istişari mahiyette ka
bul ederek eski kararında ısrar eylediğinden 
meclisin ısrar kararma valilikçe ıttıla hâlsıl 
ödilmesi üzerine Belediye Kanununun 74 
neü maddesine göre ti idare Kurulunca in
celenen meclis kararının iptal olunduğu ve 
bu suretle adı geçenin 'belediye meclisi 
üyeliğinden iskat edildiği, ancak i l Genel Mee-
lisi üyeliği hakkında da Genel Meclisin Aralık 
ayında yapacağı toplantı sonunda hir karar alı
nacağı anlaşılmıştır. 

Yukarda verilen izahat ismail Hakkı Mum
cuoğlu 'nun 'belediye ve genel meclis üyeliği yap
masında müsamahakâr hareket edilmemiş oldu
ğunu göstermektedir. 

Saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

DÜZELTİŞLER 

9 ncu Birleşim Tutanağına bağlı Basmay azılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların sonucu 

(K.'ininı kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
""Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkcrman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Afcay 
ibrahim Rauf Ay aslı 
Hıfzı Oğuz "Bekata 
Avni Refik Bekraan 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökm<en 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Org/l. Izzeddin Çalışlar 

Oye sayısı : 465 
Oy verenler : 2 55 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler : o 

Çekinserler : 7 
Oya kaftılmıyanlar : 206 

Açık Milletvekillikleri : 4 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şcremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLEOİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
llıfzırrahınan R. Öymen 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al'tay 

Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

BURSA Mustafa Arpacı 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Enkmen 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğhı 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 

Dr. ibrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Abdülhak Fırat 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşİr Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensü'er 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Rıfat Güllii X\ıl 1. d L v_T Ll 11 U. 

Sait Koksal 

Kemal Turan 
İSTANBUL 

Mekki Hikmet Gel enbeğ 
İZMİR 

Şevket Adal an 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife P>. Çeyrek'başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 
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KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
Cemil Atay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Regid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
Korgi. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltaeıoğlu 
Sah ir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mit a t Şakir Alt an 
Muhsin Adil Bina! 
Rasim Ere! 
Şevki Ergun 
Fa tin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
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Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artıınkal 
Kâmil Ooşkunoğhı 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 
Feyzııllah Uslu 

MARAŞ 
Di. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kamil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Ka!av 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

. im o : ı 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gök d alay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ha m di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. S a im Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Ça'kır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Eteni İzzet Benice 
Sabra Çeliktuğ 
Lııtfi Yavuz 

SİNOB 
Lııtfi Aksoy 
Oevdet Kerim İncedayı 
Enver Kök 

SİVAS 
Şemsettin Gün al tay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sada'k 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

İsmail Mehmed Uğur 
TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçı oğlu 

TUNCELİ 
Ncemeddin Sahir Sılan. 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfı Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı İçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin ErişİFgil 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

[Çekinserler] 
Kemal Zeytin'oğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
KAYSERİ 

Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Şahin Lâçin 
Kemal özçûhan 
Dr. Cemal Tunca 
AJhmed Veziroğlu (1.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir (î.) 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. öalip Kahraman 
(D 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
a.) 

AYDIN 
Dr. Safori Akın (I.) 
öl . Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (1.) 
Dr. Maz'har öermen 
Nuri ööktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muthtar Ertan 
Zfya öeboloğlu ( t ) 

BOLU 
Hasan Oemil Canibe! 
Lûtfi öören 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Aldı Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(î.) 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gcrçeker 

Cemil Öz (1.) 
Dr. M. Talât Sinıer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet öökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
öl . Zeki Soydemir (1.) 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
(t) 

ÇORUH 
AH Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Re§ad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel (1.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
do 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (1.) 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev öö'le 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 

Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil SalidBarlas (Ba
kan) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zcriiuogiıı 
(D 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
öl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşcoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç (1.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (t.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
öl . Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 

Ahınet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Ra'hmi Köken 
Sait Odyak 
Dr. Kamaran ör» 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
öl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Faihri Eeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtüuk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğhı 
Kâmil öündeş 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem (1.) 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Ak^al 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
öl. Ali Fuad Oebesoy 
(t) 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkütn 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
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Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet TaMakılrç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özeiçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
MaJhmud Nedim Zafocı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar (t.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan'kut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(D 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 

Yusuf Mardin 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Necati1 Erdem 
Asım Gıirsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitaıt Sakar oğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Ferit Ecer (î.) 

ORDU 
Mehmet Furtuıı 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (î.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Naşit Fırat 

[Açık Millei 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Zonguldak 

Rıza Isıtan. 
Ömer Karataş (1.) 
Muin Köprülü (t.) 

SEYHAN 
Kasım Gfalek 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Yusuf K. Tengh-şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı (I.) 
Şakir Uma 
Al)idin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Mustafa özden (î.) 
Refik Ahmet Sevengil 

^vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Da/niş Eyi'boğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Alkan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Sıuıt Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak (î.) 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel (t.) 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

4 



B : 9 25.11.1949 O : 1 
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Ka

nununa verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık Milletvekillikleri 4 

(Kanun kabul edilmiştir). 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
llalid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Afcsoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bakman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muamm'er Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Süreyya Örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Menıduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıf zır rahman R. öymen 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahnıed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdürrabman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Ren d a 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 

Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berknıan 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. xlbdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Abmed Ulus 
Fikret Yüz atlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

İZMİR 
Şevket Adaları 
BenaT Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekba^ı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf İnan 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 
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KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Cemil Atay 

KAYSERt 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğhı 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiıra'l Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Bina] 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 

B : 9 25.11 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Oündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
lOsat Doğan 
Atıf Eseribel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karakövlü 
Dr. Cafer özelç.i 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 
Fcyzııl'laTı Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mensi 

. 1949 O : İ 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulııs>oy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral II. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut S^zer 
Hamdi Yalman 

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

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİİRD 
E tem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi1 Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aks'oy 
Cevdet Kerim tncedayı 

SİVAS 
Şom settin Günaltay 
M ut talip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirfkeş 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif'oğhı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Draııaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıo-ğİıı 

TUNCELİ 
Necmeddkı Sahir Şıjaaı 
MaHımut Tan 

URFA 
Ata-lay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGâJ> 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 
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AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aş'kar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahlmed Veziroğlu (I.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir ( t ) 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
(î.) 
Mustafa Korkut (î.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Sahri Akın (I.) 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (I.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (I.) 

BOLU 
Hasan Cemil Çambe'l 
Lûtfi Gören 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(t) 

[Oya katı 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil Öz (I.) 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (1.) 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
(î.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel (I.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t) 
Fethi Erinıçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karîlkaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (I.) 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Münir Hüsrev Göle 

myarilar] 
ESKİŞEHİR 

ismail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani1 Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç (î.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (î.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Fuad PIulûsi Demi reli i 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 

Fuad Köprülü 
Atıf Ödül" 
Dr. Mim Kemal Öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran Örs 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğam 

I Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tünıtünk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğhı 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem (î.) 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA ^ 
Gl. AU Fuad Cebesoy 

I d.) 
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B : 9 25. 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkim 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANÎSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar ( t ) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 
(t.) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidiıı Çakır 
Necati Erdemi 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitaıt Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Ferit Ecer (t.) 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I. 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Naşit Fırat 
Rıza Tşıtan 

11.1949 0 : 1 
Ömer Karataş (I.) 
Muin Köprülü (I.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegema 
Ahmet Remzi Yüregir 

SllRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (t.) 
Nazif Ergin 

) Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (I.) 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Mustafa özden (I.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyrboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Hasan Ora'l 
Esat Tekeli 
Sırat Kemıal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak (1.) 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Benksoy 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel (I.)-
Ali R. Incealernıdaroğhı 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 

Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

4 



B : 9 25.11.1949 O : 1 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen ayların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıimıyanlar 
Milletvekillikleri 

465 
237 
234 

0 
4 

223 
4 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki öevıad Akkerman 
Me'brure Aksöley 
Falih Rıfkı A tay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
AVTTİ Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
fil. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Emim'ittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
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Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Mernduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzı rralıman R. öymen 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

, BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
A'hmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
A'bdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazanoıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim AtaJay 
Dr. Mustafa Oantekin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Oanbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Ahdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzını Okay 
İsmail 'Sabuncu 

Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sök'mensÜJer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turam 

İSTANBUL 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benaİ Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrek'başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 



KAYSERİ 
GL Salih Avgın 
Reşid Özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçi'oğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlü 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bünge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Plazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbav 

B : 9 25.11 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim II. Beydağı 

•Esat Doğan 
Atıf Eseribel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylv 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Ha tip oğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Y;-:şar öz ey 
Hilmi öztarhan 
Fey/U'llah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bo*vn 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin U'lusoy 

.1949 0 : 1 
ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kal'gay 
Di1. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİİRD 
E tem İzzet Benice 
Sa'bri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

RtNOB 
Tiûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim lucedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ei\;:n Cezaroğlu 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recaıi GüreM 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtîfoğ'l'u 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlü 
Mustafa R. Tarakçıoğhl 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan OTgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salanıon Adâto 

[Çekinserler] 
Faruk Nafiz Çamlıbel KÜTAHYA 

Ömer özdek 

[Oya kahlmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sâdık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu (î. 

AMASYA 
Ahmet Eymir (t.) 
Zeki Tarhan 

Es a d Uras 
ANKARA 

İsmet İnönü (Cumhur-
haşkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 

Niyazi Aksu 
T>r. Galip Kahraman 
(D 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
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Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın (î.) 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (I.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğhı (1.) 

BOLU 
Hasan Cemil Çamhel 
Lûtfi Gören 
İhsan Yalçın 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(î.) 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil Öz (î.) 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
GL Zeki Soydemir (I.) 
Ahmet İhsan Zevneloğhı 
(I.) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

B : 9 25 .11 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel (I.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t) 
Fethi Erimç.ağ 
Dr. Bahattin Öğüimen 
Mehmet Öktcm 

ELÂZIĞ 
Fahri Kara kaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (I.) 
Rauf Bayındır 
Nah.id Fekcan 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Koca gün ey 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
do 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğiı.ı 
(I.) 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fe'hmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Ahdullah Çilli (I.) 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasa n Mu rsaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

.1949 O : 1 
Suphi Bedir Uluç (I.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saiih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç (I.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (I.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Bahan 
Celâl Baya r 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Fuad Hulusi Demire!li 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrı över 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Düşeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Tl. Cura 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmpan örs 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şoraf ettin Kara can 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
O!. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
TT'iradi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem (I.) 
Şevket Tor gut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
d.) 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Al ak ant 
Dr. Lûtfi Kırdar (I.) 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğhı 
(I.) 

MARDİN 
irfan Ferid Al paya 
Şemsettin Ekmen 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
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Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halkl Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer (î.) 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fa'hri Kurtuluş 
(t) 

B : 9 25.11 
SAMSUN 

Hüseyin Berk (I.) 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ömer Karataş (î.) 
Muin Köprülü (İ.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gulet 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

.1949 0 : 1 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı (I.) 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidiln Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayrk öztrak 

TOKAD 
Mustafa özden (I.) 
Refik Ahmet Sev-engil 

TRABZON 
Daııiş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orfıon 
Muammer Yarımbıyık 

URPA 
Osman Ağan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak (I.) 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Benks'oy 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel (I.) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık 31 illet vekillikleri] 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 



B : 9 25.11.1949 O : 1 
Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü (1943) yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

ü 
Oy 

Kabu 

>«.• sayısı 4o5 
vı-renler : 233 
evlenler : 230 

Reddedenler . 0 
Çekin serler : 3 

Oya katılmıy anlar : 228 
Ayık Milletvekillikleri : 4 

[Kabul edenler] 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Mernduh Şevket Esen dal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırra'hman R. öymen 
Cemil Özçağlar 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cante'kin 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet üz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Şeref Uluğ 

EDÎRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Safari Ak göl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melce 

GİREĞUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 

Kâzım Ökay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Mekki Hikmet Gelenheğ 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Haydar Rüştü ökte-nı 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMPNU 
Muzaffer Akalın 
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Cemil Aıtay 
KAYSERİ 

01. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Faik Seter 
Ömer Tasşçıoğlu 
HayrulMı Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sa'hir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bünge 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mi/bat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Alım et Bozfoay 
Orgl. Asım Gündüz 

B : 9 25.11 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karakövlii 
Dr. Cafer özelei 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztaırhan 
Feyzuliah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdi] 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalav 

.1949 O : 1 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ha m d i Yalman 

RİZE 
Talisin Bekir Balta 
Di-, Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen. 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Ca\id Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sa'bri Çelikti'ğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim İne edayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Mmfctalip ö'ker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirfeeş 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Eikrem Peke! 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit Önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıaliogkı 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sa'hir Sılan 

ÜRPA 
At alay Akan 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat . 
Ziya Arkant 
Kâmil Erhefk 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişingil 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
KÜTAHYA 

Ömer özdek 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldöğam 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bo*ea 
Hasan Dinler 
Şahin Lâçin 

Kemal öze/ohan 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veriroglu (I.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir (I.) 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
(t) 
Mustafa Korkut (1.) 
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Tayfur Sökmen 
Nurüllah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın (î.) 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (î.) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Kesit Bozüyük 
Dr.'Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Getooloğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Gemil Çamhel 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(t) 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil Öz (1.) 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (1.) 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
(İ) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Münir Çağıl 

B : 9 25.11 
DENİZLİ 

Re§ad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kalfagü (1.) 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel (1.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(I.) 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (1.) 
Rauf Bayındır 
Nahit Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik . 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytdnoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
GL Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

.1949 Ö : İ 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşeoğlıı 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (1.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coskan 

Tlamdi Çelen 
Dr. Fahri Ece v it 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem (1.) 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
(t) 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
A4nan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıe. 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Osman Taner 
Ahdülkaddr Taşangil 
Maihmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar (t.) 
Faik Kurdoğlu 
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S. Sayısı: 2 
Milletlerarası Telekominikasyon Sözleşmesiyle buna bağlı proto
kollerin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ulaştırma Ko

misyonu raporu (1 /546) 

T. G. 
Başbakanlık 30 . IV . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-1337, 6/1606 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . IV . 1949 tarihinde Yüksek Mec 
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinin daveti üzerine 2 Temmuz 1947 tarihinde Amerika *• 
nın Atlantic City Şehrinde Milletlerarası Telekomünikasyon konferansı toplanmış ve bu konfe
ransa bütün dünya Hükümetleriyle birlikte Hükümetimiz de iştirak etmiştir. 

Bu konferansın esas vazifesi 9 Aralık 1932 tarihinde Madrit'te tanzim olunan ve milletlerarası 
telekomünikasyon münasebetlerini düzenliyen Telekomünikasyon Sözleşmesini inceleyip yenile
mek ve Milletlerarası Telekomünikasyon Teşkilâtını yeniden kurmaktır. 

Atlantic City'de hazırlanan yeni Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesi 2 Ekim 1947 
tarihinde konferansa iştirak eden Hükümetlerin yetkili delegeleri tarafmdan imza edilmiştir. Bu 
Sözleşmeye beş ek, bir nihai protokol ve on munzam protokol bağlıdır. Bâzı karar, tavsiye ve 
dilekleri de muhtevidir. 

Milletlerarası telgraf ve telefon tarifelerinintanziminde ve hesaplarının tasfiyesinde kullanı
lacak para vahidinin tesbitine, Hükümetlerin telgraf ve telefon haberleşmelerinden dolayı sorum 
kabul etmediklerine, Devlet telgraflarıyla Devlet telefon konuşmalarına, Milletlerarassı Telekomü
nikasyon Birliğine dâhil Hükümetlerin Sözleşme hükümlerinin tatbikatına ait meselelerde anlaş
mazlığa düşmeleri takdirinde hakeme ne suretle müracaat edileceğine, Birlik üyelerinin tarif ve 
tasfiyesine, Birliğin giderlerine, Birliğin resmî dillerine dair olan hükümler bu Sözleşmenin 
esaslı konularını teşkil etmektedir. 

78 memleketin dâhil bulunduğu Cenevre'deki Telekomünikasyon Birliğinin Teşkilâtı arasında 
bir «îdare Kurulu* da vardır. Bu kurulun on sekizden ibaret olan üyeleri Atlantic City Teleko
münikasyon konferansında gizli oyla seçilmiştir. 

Seçilen üyeler arasında Türkiyede vardır. 
Bu Sözleşmenin imza koyan Hükümetler tarafından onanması gerekmekte olduğundan ilişik 

Kanun tasarısı hazırlanıp suulmuştur. 
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Ulaştırma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/546 
Karar No. 18 

28 . V • 1949 

Yüksek Başkanlığa 

2 Ekim 1947 yılında Birleşik Amerika'da 
Atlantic City'de kabul ve imza edilmiş olan 
(Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiy
le) buna bağlı protokollerin onanması hakkın
da Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 20 . IV . 1949 tarihli kara-
riyle Büyük Millet Meclisine sunulan ve Yük
sek Başkanlıkça Komisyonumuza havale olu
nan kanun tasarısı ile gerekçe ve ilişikleri Ko
misyonumuzun 27 Mayıs 1949 tarihindeki Bir
leşiminde P. T. T. İşletme İdaresi temsilcisi ha
zır olduğu halde incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesine ve P. T. T. 
İşletme İdaresi temsilcisi olarak hazır bulunan 
Telgraf ve Telefon Dairesi Başkan Yardımcı
sının verdiği aydınlatıcı izahata göre: 

1865 senesinde Fransa Hükümetinin davet 
ve teşebbüsiyle Pariste, aralarında Türkiyede 
bulunduğu halde yirmi devletin iştirak etmesi 
suretiyle toplanan konferansta «Milletlerarası 
Telgraf Birliği» teşkil olunmuş ve milletlera
rası telgraf tarifelerine ve mevzuatına dair ka
rarlar alınmış ve bu konferans mukarreratı 
J86G senesi başından itibaren meriyete girmiş
ti. Bundan sonra muhtelif tarihlerde ve muhte
lif yerlerde toplanan mütaakip telgraf konfe
ranslarında evvelki konferansların mukarrera
tı yeni ihtiyaçlara göre tadil edilmek suretiyle 
; n i mukaveleler ve bunlara ek işletme nizam
nameleri yapılmış ve bunların hepsine Türki
yede iştirak etmiş bu Ilınmaktadır. 

1932 senesinde Madrit 'te akdedilen tam yet
kili murahhaslar konferansı, kabul ettiği bâzı 
esaslı değişiklikler meyanmda, o zamana ka
dar «Telgraf Birliği» denilen birliğin adını 
«Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği» şek
linde şümullendirmiş ve değiştirmiştir. 1938 de 
Kahire'de «Milletlerarası Telgraf ve Telefon» 
ve « Milletlerarası Radyokomünikasyon » İdari 
konferansları da toplanmış ve bu konferanslar 
1932 Madrit Mukavelesine ekli «Telgraf», 
« Telefon » ve « Radvokomünikasvon » nizamna

melerini gözden geçirerek tadil etmiş ve gerek 
Madrit gerek Kahire konferansları nıukarreratı 
Hükümetimizce kabul ve tasdik edilmiştir. 

Nihayet 1947 Temmuzunda Birleşik Ameri
ka'da Atlantic City'de tam ytekili murahhasla
rın iştirakiyle akdedilen ve Türkiye delegesi de 
hazır bulunan Telekomünikasyon konferansında 
1932 Madrit Mukavelesi tadil edilmiştir. 

Madrit Mukavelesine nazaran Atlantic City 
Mukavelesiyle kabul edilen başlıca değişiklik mil
letlerarası telekomünikasyon işlerini bütün üye 
memleketler adına tedvir etmek üzere âkıd mem
leketlerin bu konferansta intihap etmiş bulundu 
ğu 18 üyeden mürekkep bir idare meclisi (Con-
seil d'Administration) ihdası olmuştur. Türki
yede bu meclise üye olarak seçilmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka birlik masraflarını senelik 
iştirak hissesi evvelce işledikten sonra verilirken 
yeni mukavele ile peşin verilmesi esası kabul edil
miştir. Her memleket kendi intihap ettiği üyelik 
sınıfına göre birlik masraflarına iştirak etmek
tedir. Madrit Mukavelesinde altı derece üzerine 
olan iştirak sınıfları Atlantic City Mukavelesiyle 
sekize çıkarılmıştır. Bundan başka milletlerarası 
telekomünikasyon münasebetlerinin gittikçe şü
mul ve ehemmiyet kesbetmiş olması birlik mas
raflarını da hissolunur derecede yükseltmiş bu
lunduğundan eski mukaveleye göre 15 ünite üze
rinden üçüncü sınıfı kabul etmiş olan memle
ketimiz yeni mukaveleye 10 ünite üzerinden 
masrafa iştirak etmek üzere beşinci sınıfı seç
miştir. Bu sınıfların üye memleketlerin konfe
ranslarda oy verme haklarına hiçbir- tesiri ol
mayı}) yalnız birlik masraflarına iştirak nispe-
tiyle ilgisi bulunmaktadır. 

Yeni mukavelenin ilgili memleket tarafın
dan 17 nci maddeye uygun olarak tasdik edil
mesi lâzımgelmekte olup bu tasdik muamelesini 
ikmal etmemiş olan memleketin birlik üyesi sa-
yılmıyacağı ve konferanslarla (Conseil dÂdmi-
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nistration) a iştirak edemiyeceği mukavele hü
kümlerinden bulunmaktadır. 

Atlantic City Mukavelesiyle memleketimizin, 
eski Madrit Mukavelesine nazaran, yeni taah
hütlere girişmemiş ve kendisine yeni külfetler 
tahmil edilmemiş olduğu da anlaşılmıştır. 

Komisyonumuza verilmiş olan bu izahat so
nucunda (Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesi) nin kabul edilmesi memleketimizin 
menfaatlerine uygun görülmüş ve bu sözleşme
nin onanması hakkındaki tasarının ayniyle Bü
yük Millet Meclisine sunulmasına ve iç tüzüğün 
70 ve 7.°> ncü maddeleri gereğince tasarının 
(ivedilik ve öncelikle) konuşulması hususunun 

arz ve teklif edilmesine oy birliğiyle karar ve
rilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ulaştırma Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Çoruh Niğde Erzurum 
,1. 7?. Er em V. Sandal S. Altuğ 

Ankara Aydın Çanakkale 
/. Ii. Ayaşh M. Aydın B. Gökçen 

îmzada bulunamadı 
Kara Kütahya Ordu 

Ş. Karacan A. Bozbay Dr. V. Demir 
îmzada bulunamadı 

Ordu Samsun 
Amiral E. Gökdalay Y. Kalgay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Telekomünikasyon sözleşmesiyle 
buna bağlı protokollerin onanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1947 yılında Atlantic City'de 
imza edilmiş olan Milletlerarası Telekomüni
kasyon sözleşmesiyle buna bağlı protokoller 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı 
yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dırş. B. V. 

İV. E- Stinier 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
f. S. Barlas 

O-. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
S. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşad Ş- Sirer 

\ 
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MÎLLETLERARASI TELEKOMÜNİKASYON MUKAVELESİ 

önsöz 

Her memlekete kendi Telekomünikasyon işlerini tanzim hususundaki hükümranı haklarını tama 
men tanımakla beraber akıd hükümetlerin yetkili murahhasları, Telekomünikasyonların iyi bir su 
rette işlemesini sağlamak gayesiyle beyinlerinde mutabık kalarak aşağıdaki mukaveleyi akdetmiş 
lerdir. 

, , ; f * Fasıl : I 

Birliğin teşekkülü, gaye ve bünyesi 

; Madde — 1. 

Birliğin teşekkülü 

1. — Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği, üyelerden ve ortak üyelerden müteşekkildir. 
2. — Birliğin üyeleri şunlardır : 
a) Bu mukavelenin imza ve tasdikini mütaakjp veya sonradan bu mukaveleye iltihak halinde 

1 No. lı listede zikredilen her memleket veya arazi gurupu veya nam ve hesaplarına hareket edilen 
her memleket veya arazi gurupu; 

b) 1 No. lı ekte zikredilmeyi]) Birleşmiş Milletler üyesi olan her memleket, 17 nei madde hü
kümlerine tevfikan bu mukaveleye iltihak edonUr; 

c) 1 No. lı ekte zikredilmemiş olan ve Birleşmiş Milletler üyesi olmıyan, ve Birlik üyesi sıfa-
tiyle kabulü hakkındaki talebi Birlik üyelerinin üçte ikisi tarafından tasvip olunduktan sonra 37 
nei madde hükümleri mucibince bu mukaveleye iltihak eden hükümranlığına sahip her memleket; 

3. — (1) Bütün üyeler, Birliğin konferasnlarına iştirak etmek ve bütün teşekküllerine seçilmek 
hakkına mâliktirler. 

(2) her üye birliğin bütün konferanslarında ve üyesi bulunduğu birlik teşekküllerinin bütün top
lantılarında bir reye sahiptir. 

4. — Birliğin ortak üyesi olanlar şunlardır: 
a) Yukarıdaki 2 No. lu paragraf hükümleri dâhilinde birliğin üyesi olmıyan her memleket, ortak 

üye olmak üzere birliğe kabulü için yapacağı müracaatın, birlik üyeleri ekseriyeti tarafından kabul 
olunduktan sonra mukavelenin 17 nei maddesi hükümleri mucibince birliğe kabul olu
nanlar; 

b) Milletlerarası münasebetlerinde tam bir sorumluluğu haiz bulunmıyan ve bu mukaveleyi nam 
ve hesabına bir birlik üyesinin imza ve tasdik ettiği veya birlik üyesi sıfatiyle kabul edilmesi için 
vâki olan ve sorumlu birlik üyesi vasıtasiyle sunulan talebin birlik üyeleri çoğunluğu tarafından tas
vip olunduktan sonra 17 ve 18 nei maddeleri hüküm eri mucibince bu mukaveleye iltihak eden her 
arazi veya arazi grupu; 

e) Vesayet altında bulunan ve ortak üye olmak üzere birliğe kabulü için yaptığı müracaat Bir
leşmiş Milletler tarafından sunulan ve 19 ncu madde hükümleri mucibince nam ve hesabına Birleş
miş Milletlerin bu mukaveleye iltihak -ettiği her hangi bir arazi. 

5. — Ortak üyeleuı birlik üyelerinin malik oldukları ayni haklar ve ödevleri haizdirler. Bununla 
beraber, konferanslarda veya birliğin diğer teşekküllerinde reye iştirak hakkına sahip değillerdir. 
Bunlar, üyeleri yetkili murahhasların iştirak ettiğikonferanslar veya idari konferanslar tarafından 
seçilen birlik teşekküllerine üye seçilemezler. 

6. — Yukarda, «yazılı 2 No. lu fıkranın (C) bendi ve 4 No. lu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki 
hükümlerin tatbikinda, yetkili üyelerin aktettikleriiki konferans arasında üye veya ortak üye olarak 
kabulü için bir müracaat vâki olduğu takdirde, Genel Sekreter birlik üyeleriyle istişarede bulunur ve 

( S. Sayısı : 2 ) 
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kendisiyle istişarede bulnnan üye dört aya kadar bn müracaata bir cevap vermediği takdirde bu üye 
müstenkif addolunur. 

Madde — 2. 

• Birliğin merkezi 

Birliğin ve daimî teşekküllerinin merkezi Cenevre olarak tesbit edilmiştir. 

Madde — 3. 

Birliğin gayesi 

I - Birliğin amaçları şunlardır: 
a) Her nevi telekomünikasyonların rasyonel bir surette ıslah ve kullanılması için milletlerara

sı işbirlğinin idamesi ve tevsii; 
h) Telekomünikasyon servislerinin verimini artırmak, bu servislerin daha çok miktarda kulla

nılmasını ve halk arasında mümkün olduğu kadar geniş bir ölçüde yayılmasını sağlamak amaciy-
le teknik vasıtaların geliştirilmesi ve en tesirli bir şekilde işletilmesi; 

c) Milletlerin bu müşterek gayelere doğru olan gayretlerini ahenkleştirmek. 
2. Bu maksatla ve bilhassa birlik: 

a) Muhtelif memleketlerin telsiz muhabere istasyonları arasında vukua gelen bozucu tesir
leri giderecek şekilde frekans bandlarmın ayrılmasını ve tahsis edilen frekansların keydedilmele-
rini sağlar: 

b) îyi vasıftaki bir servisin ve telekomünikasyonların sağlam ve verimli malî esaslara uygun 
olacak şekilde idaresinin sağlanması için mümkünolduğu kadar aşağı seviyede ücret tarifelerinin 
tanzimi hususunda üye ve ortak üyeler arasında işbirliğini kolaylaştırır; 

c) İnsan hayatrım emniyetini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik eder; 
d) Bütün üyeler ve ortak üyeler yararına tetkiklerde bulunarak, tavsiyeler hazırlar, teleko

münikasyona ait malûmat toplar ve yayar. [c~:" '; 

Madde — 4 

Birliğin bünyesi 

Birliğin teşkilâtı aşağıdaki teşekküllerden ibarettir : 
1. Birliğin en yüksek organı olan, yetkili Murahhaslar Konferansı; 
2. idari Konferanslar; 
3. Aşağıda gösterilen daimî teşekküller; 
a) İdare Konseyi; 
b) Genel Sekreterlik; 
e) Frekansları kaydeden Milletlerarası Komite •(!. F. R. B.) ; 
d) Milletlerarası Telgraf Istişari Komitesi (C. C. t. T.) : 
e) Milletlerarası Telefon îstişari Komitesi (C. C. t. F . ) ; 
f) Milletlerarası Radyokommünikasyon îstişarî Komitesi (C. C. î. R.). 

Madde — 5 

" ' • • • . ! ' idare Konseyi 
f • - • . • . - - ,-. _ 

A) Teşkilât ve Faaliyeti 

1. (1) idare Konseyi, dünyanın bütün kısımlarının âdilâne temsil lüzumu göz önünde tutula
rak yetkili üyeler konferansı tarafından seçilmiş 18 birlik üyesinden müteşekkildir, idare konseyi 

( S. Sayısı : 2 ) 
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üyeleri, haleflerinin seçimine kadar vazifelerini ifa ederler. Konsey üyeleri tekrar seçilebilirler. 

(2) tki yetkili murahhaslar konferansı arasında, idare konseyinde bir münhal vâki olduğu 
takdirde, bu mevkii işgal etmek hakkı, son seçimde seçilmediği halde aynı bölgeye ait üyeler ara
sında en çok oy almış olan üyeye teveccüh eder. 

2. İdare konseyinin her üyesi, telekomünikasyon servislerinde tecrübe edinmiş ehliyetli bir zatı 
konseyin oturumla rina iştirak etmek üzere tâyin edecektir. 

.*>. ( 1) Her konsey üyesi bir oya sahiptir. 
(2) tdare konseyinin kararları, yürürlükte olan genel tüzüğün tâyin ettiği usule göre alı

nacaktır. (Jeiıel tüzüğün tâyin etmediği haller için konsey kendi iç tüzüğünü kendisi tanzim eder. 
4. İdare konseyi, iki yetkili murahhaslar konferansı arasında normal olarak geçecek müddet 

zarfında başkanlık ve başkaıuk vekilliği görevlerinin ifasını sağlamak üzere üyelerden beş kişiyi 
seçecektir. 

Başkanlık görevi, yalnız birer yıl müddetle olmak üzere, son yıl yapılan toplantının devam 
ettiği müddetin tamamı da dâhil olarak, sıra ile bu beş üyeye tevdi olunacaktır. Başkanlığın 
kime tevcih olunacağım bu beş üye aralarında anlaşmak veya kur "a çekmek suretiyle kararlaştıra
caklardır. 

ö. İdare konseyi, birliğin merkezinde normal olarak yılda bir defa ve keza her lüzum gördükçe 
veya üyelerinden altısının talebi üzerine toplanacaktır. 

6. Frekansların kaydını icra eden Milletlerarası komitenin başkanı, Milletlerarası istişari ko
mitelerin direktörleri ve Milletlerarası Radyokomünikasyon İstişari Komitesi başkanvekili idare 
konseyinin müzakerelerine iştirak etmek hakkını nizamen haizdirler: fakat oy verme hakları yok
tur. Bununla beraber, konsey istişari olarak üyelerine münhasır oturumlar da akdedebilir. 

7. İdare konseyinin sekreterlik görevi, birliğin genel sekreteri tarafından ifa olunur. 
8. Yetkili murahhaslar konferansları arasında gecen müddetler zarfında, idare konseyi, mu

rahhaslar konferansının kendisine verdiği yetkilerin hududu dâhilinde onun mandateri sıfativle 
hareket eder. 

9. idare meclisi üyelerinin yalnız görevlerini ifa için ihtiyar edecekleri seyahat ve ikamet 
masrafları nirliğe aittir. 

B) ( fö rev ve y e t k i l e r 

1.0. (1) idare konseyi, üyeler ve ortak üyeler vasıtasiyle, mukavele hükümlerini, yetkili mu
rahhaslar konferansının tüzük ve kararlarının tafbika konulmasını kolaylaştırmak hususunda bü
tün tedbirleri almakla görevlidir. 

(2) Birlik faaliyetlerinin müessir 'bir surette koordinasyonunu sağlar. 
II - İdare konseyi, bilhassa : 
a) Yetkili murahhaslar konferansları tarafından kendisine tevdi olunan bütün görevleri icra 

eder; 
b) Yetkili murahhaslar konferanslarını ayıran fasılalar zarfında bu mukavelenin 26 ve 27 

nei maddelerinde zikredilen bütün Milletlerarası teşkilâtlarla koordinasyonu sağlamakla mükellef
tir, bu maksatla nu teşkilâtların konferanslarına ve ieabettiği takdirde bu teşkilâtlarla ilgili ola
rak toplanacak olan koordinasyon konferanslarına iştirak etmek için birlik namına 'bir veya bir
çok mümessil tâyin eder; 

c) Birliğin genel sekreterini ve iki genel sekreter muavinini tâyin eder; 
d) Birliğin idari faaliyetini kontrol eder; 
e) Birliğin yıllık bütçesini tetkik ve tasdik eder; 
f) Genel sekreter tarafından tanzim edilen birlik hesaplarının yıllık tetkiki hususunda ge

rekli bütün tedbirleri alır ve bunları gelecek yetkili murahhaslar konferansına arzedilmek üzere 
kararlaştırır. 
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g) 10 ve 11 nci maddeler gereğince Birliğin yetkili murahhaslar ve idarî konferanslarına da
vet için gereken tedbirleri alır; 

h) Birliğin diğer bütün teseküllerinin koordinasyonunu sağlar, bu teşekküller tarafından talep 
ve tavsiyeleri neticelendirmek için münasip görülecek tedbirleri alır, ve tüzüklerin hükümleri -
gereğince bu teşekküllerde münhal olan üyeliklere vekiller tâyin eder; 

i) Bu mukavelede zikredilen diğer görevleri ifa eder, ve bu mukavelenin ve tüzüklerin çerçe
vesi dâhilinde, Birliğin iyi bir şekilde idaresi için lüzumlu görülecek bütün görevleri ifa eder. 

Madde — 6. 

frekansları, kaydeden Milletlerarası komite 

1. Frekansları kaydeden Milletlerarası Komitenin başlıca ödevleri şunlardır: 
a) Radyokomünikasyon tüzüğünde derpiş olunan tarzda, tesbit edilen usul veçhile Milletierar*-

8i mahiyette resmen kabulünü sağlamak üzere frekans tahsisi taleplerinin, her birinin tarihini, gaye
sini ve teknik karakteristiklerini tesbit etmek suretiyle muhtelif memleketler tarafmdan ya
pılan frekans tahsisi taleplerinin metodlu bir şekilde kayıtlarının ifası; 

b) Frekanslar huzmesinin karıştırıcı tesirlerinin husule gelebileceği kısımlarında mümkün ol
duğu kadar fazla miktarda redyoelektirik kanallarının işletilmesini sağlamak maksadiyle üye ve 
ortak üyelere malûmat itası. 

2. Frekansları kaydeden Milletlerarası komite, Birliğin üyesi bulunan, muhtelif memleektlere 
mensup bağımsı/ üyelerden müteşekkildir.. Toplantılarının her birinde, alelade radyokominikasyon 
konferansı ferkansları kaydeden Milletlerarası Komitenin üye sayısını tesbit ve bu üyelerin dünya
nın muhtelif bölgeleri arasında âdilâne bir surette tevziini sağlıyacak surette seçimlri için tatbik 
editecek usulü tâyin eder. 

3. Komite üyeleri, radyokominikasyonlar normal idari konferansı tarafından bu konferansça ka
rarlaştırılacak bir usul gereğince seçilir. 

4. Komitenin çalışma metodları radyokomünikasyon tüzüğünde tarif edilmiştir. 
5. (I) Komite üyeleri ödevlerini, ait oldukları memleketlerin veya muayyen bir bölgenin temsil

cileri olarak değil milletler arası bir mandayı haiz tarafsız temsilcileri sıfatiyle göreceklerdir. 
(2) Komitenin hiç bir üyesi, görevlerinin icrası hususunda hiçbir Hükümet veya Hükümet 

üyesinden, hiç bir teşekilât veya her hangi bir resmî veya hususi şahıstan talimat istemeye ve alma
ya mecbur değildir. Bundan başka, her üye veya ortak, üye. komitenin ve üyelerine ait görevlerin 
Milletlerarası karakterine saygı göstermek mecburiyetindedir ve bu üyelerden her hangi birini, 
görevlerinin ifasında hiçbir suretle tesir altında bulundurmaya çalışmayacaktır. 

(3) Komitenin veya komite personelinin hiçbir üyesi, telekominikasyon işleriyle iştigal eden 
herhangi bir müessesede ne mahiyette olursa olsun, ne faaliyeti ve ne de malî menfaatleri bulun-
mıyacaktır. 

Madde — 7. 

îdare konseyinin ve frekansları kaydeden Milletlerarası Komitenin oturumlarına iştirak et
mek için yerine getirilmesi gereken şartlar 

1. îdare konseyine veya frekansları kaydeden Milletlerarası komitenin oturumlarına iştirak 
etmek üzere, seçilmiş bir üye tarafından tâyin edilecek her hangi bir kimse, bu üye tarafından veya 
bu üye hesabına mukaveleye ait tasdik veya iltihak vesikası resmen tevdi edilmedikçe görevlerine baş
layamaz. 

2. Her hangi bir sebeple Birliğin üyeliğinden çıkan her hangi bir memleket, ne idare konseyin
de ve ne de frekansları kaydeden Milletlerarası komitede temsil edilemez. 
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Madde — 8. 

Milletlerarası Istişarî Komiteler 

1. (1) Milletlerarası telgraf istisarî komitesi (C. C. I. T.), telgraf ve fac-simile servislerine ait 
teknik, işletme ve tarife meseleleri üzerinde etüdler yapmak ve mütalâalarda bulunmakla görevlidir. 

(2) Milletlerarası telefon istisarî komitesi (C. O. I. F.), telefona ait teknik, işletme ve tarife me
seleleri üzerinde etüdler yapmak ve mütalâalarda bulunmakla görevlidir. 

(3) Milletlerarası radyokomünikasyonlar istisarî komitesi (C. O. I. R.), Radyokomünikasyonlara 
ait teknik meselelerle halli esas itibariyle radyoelektrik tekniğiyle ilgili işletme meseleleri üzerinde 
etüdler yapmak ve mütalâalarda bulunmakla görevlidir. 

2. Hakkında mütalâalar beyan etmekle görevli her Milletlerarası İstisarî komitenin yetkili mu
rahhaslar konferansının tetkik edeceği meseleler bu komiteye idarî konferans, idarî konsey, diğer 
bir istisarî komite veya frekansları kaydeden Milletlerarası komite tarafından tevdi olunur. Keza 
her istisarî komite, kendi assamblesinin genel toplantısmca tetkik edilmesine karar verilen mesele
lerle, en azdan on iki üye ve ortak üye tarafından bu assamblenin iki toplantısı arasında tevdi edi
len meseleler üzerinde mütalâa beyan eder. 

3. Milletlerarası Istişarî komitelerin üyeleri şunlardır: 
a) Birliğin üye ve ortak üyeleri bulunan idareler; 
b) Eksperlerini bu komitelerin çalışmalarına iştirak ettirmeyi arzu ettiklerini beyan eden il

gililer tarafından tanınmış hususi işletmeler. ; 

4. Her istişari komitenin faaliyeti şunlar tarafından sağlanır: 
a) İlgili idari konferansın toplanmasından takriben bir sene evvel toplanacak olan ve normal 

olarak her iki senede bir toplanan genel assamblenin her toplantısı normal olarak bir evvelki top
lantı tarafından kararlaştırılan yerde yapılır; 

b) Tetkik edilecek meseleleri ele almak için genel assamble tarafından teşkil edilen etüd ko
misyonları ; 

c) Genel assamble tarafından gayrimuayyen bir müddet için tâyin edilen ve bu tâyinde kar
şılıklı olarak vazgeçmek hakkı mahfuz bulunan bir direktör; radyokomünikasyonlar istişari ko
mitesi direktörü, radyodifüzyon işlerinde mütahassıs olan ve aynı şartlarla, tâyin edilmiş bulunan 
bir direktör vekili tarafından yardım görür; 

d) Direktöre yardım eden mütahassıs bir sekreterlik; 
e) Birlik tarafından vücuda getirilmiş laboraluvarlar veya teknik tesisler. 
5 (1) istişari komiteler, bu mukaveleye ekli genel tüzük usulünün hükümleri gereğince ha

reket edeceklerdir. 
(2) Bir istişari komitenin genel assamblesi, bu komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak maksa-

diyle, genel tüzüğün hükümlerine aykırı olmamak şartiyle usule ait munzam hükümler kabul ede
bilir. 

6. istişari komitelerin çalışma metotları, bu mukaveleye ekli genel tüzüğün ikinci kısmında 
tarif edilmiştir. 

'•'• •" Madde — 9. 

Genel Sekreterlik 

1. Birliğin genel sekreterliği, görevlerinin ifasından genel konseye karşı sorumlu bir genel 
sekreter tarafından idare edilir. «/s* s -

2. Genel Sekreter: 
a) Yetkili murahhaslar konferansı tarafından verilen direktifler ve idare konseyince tanzim 

edilmiş tüzük gereğince genel sekreterlik personelini tâyin eder; 
b) Genel Sekreterliğin çalışmasını teşkilâalandırır ve daimî teşekküllerin ihtisas şubelerinin 

kurulmasına ait tedbirleri alır. Münhasıran idari sebeplerle Genel Sekreterin emri altında bulunan 
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bu şubeler doğrudan doğruya komite direktörlerinin emirleri altında çalışırlar. Bu şubelerin tek
nik ve idari personelinin tâyini, ilgili komitenin kararlan gereğince ve ilgili şubenin direkleriyle 
mutabık kalınmak suretiyle Genel Sekreterlik tarafından yapılır; 

c) Konferanslardan önceki ve sonraki sekreterlik işlerini sağlar; 
d) Gerektiği takdirde davet eden Hükümetle işbirliği yaparak birliğin bütün konferanslarının 

sekreterlik görevini ve talep üzerine veya bu mukaveleye eski tüzüklerde derpiş olunduğu takdir
de, birliğin daimî teşekküllerinin toplantılarının' veya himayesi altına konulmuş olan toplantıların 
sekreterlik görevini sağlar; 

e) Birliğin daimî teşekkülleri veya idareler tarafından bunun için verilmiş malûmata göre 
tanzim edilmiş bulunan resmi nomanklâtürleri günü gününe tutar ; 

f) Birliğin daimî teşekküllerinin mütalâa ve raporlarını yayınlar; 
g) Telekomünikasyonlara ait Milletlerarası ve bölge anlaşmalarına ait taraflarca kendisine 

tebliğ edilen anlaşmaları yayınlar ve bunlara ait vesikaları günü gününe tutar; 
h) Aşağıdaki dokümanları hazırlar, yayınlar ve günü gününe tutar; : 
1. Birliğin teşkilât ve bünyesini gösteren dokümanlar; 
2. Bu mukaveleye ekli tüzüklerde bildirilen genel istatistiklerle birliğin resmî servis dokü

manları; I p g S f * * * * • 
3. Konferanslar ve idare konseyi tarafından tanzimi lüzumlu görülen diğer bütün dokümanlar; 
i) Yayınlanmış dokümanları dağıtır; 
j) Bütün dünyanın telekomünikasyonlarına ait Millî ve milletlerarası malûmatı, münasip şe

kilde, toplar ve yayınlar; 
k) Telekomünikasyon servislerinden en yüks?k bir verim elde etmek ve bilhassa bozucu tesirleri 

azaltmak maksadiyle frekansların mümkün olan en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tek
nik vasıta ve usullerin geliştirilmesi ve tatbiki hususunda üye ve ortak üyelere faydalı olabilecek her 
türlü malûmatı toplar ve yayınlar; 

.1) Diğer Milletlerarası teşkilâtlardan edinebileceği malûmat da dâhil olmak üzere topladığı ve
ya kendisine verilen malûmatlarla telekomünikasyonlar hakkında bir istihbarat ve genel dokümantas
yon dergisini muayyen zamanlarda yayınlar; 

m) îdare konseyi, tarafından tasvip olunduktan, sonra malûmat edinmeleri için bütün üye ve 
ortak üyelere tevdi olunan yıllık bir bütçeyi hazırlar ve idard konseyine sunar; 

n) Her sene idare konseyine sunulan malî işletme raporiyle her yetkili murahhaslar konfe
ransına takaddüm eden günlerde diğer bir icmal raporunu tanzim eder; Bu raporlar, idare kon
seyi tarafından tetkik ve tasvip olunduktan sonra, üye ve ortak üyelere tebliğ edilir ve tetkik 
ve katî olarak olunmak üzere müteakip yetkili murahhaslar konferansına sunulur; 

o) Kendi resmî faaliyeti hakkında yıllık bir rapor tanzim ederek idare konseyinin tasvibin
den sonra bu raporu bütün üye ve ortak üyelere tevdi eder; 

p) Birlik sekreterliğinin bütün diğer görevlerini sağlar. 
3. Genel sekreter veya iki genel sekreter muavinlerinden biri, milletlerarası istişari komite

lerin toplantılarına istişari mahiyette iştirak eder. 
4. Genel sekreter, genel sekreter muavinleri ve şenel sekreterlik üyelerinin alacakları ücret

ler, yetkili murahhaslar konferansı taraflından kararlaştırılacak esas üzerinden verilir. 
5. Personelin tedarikinde ve istihdam şartlarının tesbitinde göz önünde bulundurulacak 

başlıca gaye, en yüksek derecede ehliyet, ihtisas ve istikamet vasıflarını haiz şahısların hizmet
lerini birlik için sağlamak lüzumu olmalıdır. 

Personel tedarikinin mümkün olan coğrafi engeniş bir esas üzerinden yapılması önemle göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

6. (1) Genel sekreter, genel sekreter muavinleri ve personel görevlerinin ifasında, birliğin 
haricinde bulunan her hangi bir Hükümet veya makamdan ne talimat istiyecekler ve ne de kabul 
edeceklerdir. Bunlar, haiz oldukları milletlerarası memurluk durumlariyle kabili telif olmıyan her 
türlü hareketten sakınacaklardır. Bunlar ancak birliğe karşı sorumludurlar. 
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(2) Her üye veya her ortak üye, genel sekreterin, genel sekreter muavinlerinin ve personelin 

ifa etmekte oldukları görevlerin haiz olduğu münhasıran milletlerarası karakterine saygı göster
meyi ve bunları ödevlerinin ifası sırasında tesir altında bulundurmaya çalışmamayı taahhüt eder. 

Madde — 10 

Yetkili murahhaslar konferansı 

1. Yetkili murahhaslar konferansı : 
a) Birliğin faaliyetleri hakkındaki idare konsej'inin raporunu tetkik eder; 
b) Gelecek beş sene için birlik bütçesinin esaslarını hazırlar; 
e) Birlik hesaplanın katı olarak tasdik eder; d) İdare konseyini teşkil edecek birlik üye

lerini seçer; 
e) Zaruri olduğuna hükmettiği takdirde mukaveleyi tadil için yeniden tetkik eder; 
f) Gerektiği takdirde birlikte milletlerarası diğer teşekküller arasında esas anlaşmalar ak de-

der ve mevcut anlatmaları tadil eder; 
g) Lüzumlu görülen bütün telekomünikasyon meselelerini tetkik eder. 
2. Yetkili murahhaslar konferansı, bir önceki konferansta normal olarak her beş senede bir 

tâyin edilmiş olan mahal ve zamanda toplanır. 
3. Gelecek yetkili murahhaslar konferansının zaman ve mahalli veya bu ikisinden yalnız biri 

aşağıdaki hallerde değişebilir : 
a) Birlik üyelerinden en az yirmisinin idare konseyine göndereceği talep üzerine; 
b) îdare konseyinin talebi üzerine. 
Her iki. halde de, idare konseyi birlik üyelerinin ekseriyetiyle mutabık kalarak yeni bir tarih 

ve yeni bir mahal veya yalnız bunlardan birini ve gerekiyorsa gündemini bildirir. 

Madde — 11 

tdari konferanslar 

1. (1) İdari konferanslar : 
a) Her konferans kendi sahasında çalışmak suretiyle mukavelenin 13 ncü maddesinin 2 nei fık

rasında zikredilen tüzükleri yeniden gözden geçirir; 
b) Mukavelenin ve genel tüzüğün hudutları içinde ve yetkili murahhaslar konferansı tarafın

dan .verilen direktifler dâhilinde tetkikini lüzumlu gördüğü bütün diğer meseleleri tetkik eder. 
(2) Radyokomünikasyonlar idari konferansı: 
a) Frekansları kaydeden milletlerarası komitenin üyelerini seçer ve 
b) Faaliyetlerini gözden geçirir. 
2. İdari konferanslar, yetkili murahhaslar konferansının toplandığı aynı mahal ve aynı ta

rihte ve genel olarak her beş senede bir toplanırlar. 
3. (J) Olağanüstü olarak bir idari konferans su suretle toplantıya davet edilebilir -
a) Bunun gündemini ve toplanacağı zaman ve mahalli tesbit eden yetkili murahhaslar konfe

ransının kararı üzerine; 
b) Kendileri tarafından teklif olunan bir gündemi müzakere etmek üzere en azdan yirmi bir

lik üyesi, idare konseyine müracaat ederek kendileri tarafından teklif edilmiş bir gündemi müza
kere etmek için böyle bir konferansın toplanması hususundaki arzularını bildirmeleri üzerine; 

c) İdare konseyinin teklifi üzerine. 
(2) 1 nei fıkrada (b ve c) ile zikredilen hallerde, birlik üyelerinin ekseriyetinin tasvibiyle, 

idare konseyi konferansın zaman ve mahalliyle gündemini tesbit eder. 
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Madde — 12 

Konferansların iç tüzükleri 
1. Müzakerelerine bağlamazdan evvel, her konferans tartışma ve çalışmalarının nasıl tertip 

ve idare edileceğini tâyin eden bir iç tüzük kabul eder. 
2. Bu maksatla, konferans, bu mukaveleye ekli genel tüzük hükümlerini esas ittihaz eder ve 

bu hükümler üzerinde lüzumlu gördüğü değişklikleri yapar. 

Madde — 13 

Tüzükler 

1. 4 numaralı ekteki genel tüzük, mukavelenin 12 nci maddesi hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle, mukavelenin aynı kuvvet ve yürürlük müddetine mâliktir. 

2. Bu mukavelenin hükümleri, aşağıdaki idari tüzüklerle tamamlanmaktadır : 
Telgraf Tüzüğü; 
Telefon Tüzüğü; 
Radyokomünikasyonlar Tüzüğü; 
Radyokomünikasyoıılaı ek Tüzüğü; 
3. Bütün üyelerle ortak üyeler bu tüzüklerle bağıtlıdırlar. Bununla beraber, idari tüzükler

den her hangi birinin, iki yetkili murahhaslar konferansı arasındaki fasıla esnasında toplanan 
bir idari konferans tarafından yapılacak her hangi bir tadil hakkındaki tasviplerinden genel sek
reteri haberdar edeceklerdir. Genel Sekreter, bu tasvip kararlarını aldıkça bunları üye ve ortak üye
lere bildirir. 

4. Bir mukavele hükmü ile bir tüzük hükmü arasnda mübayenet mevcut ise, mukavelenin hük
mü muteberdir. 

Madde — 14 

Birliğin malî işleri 

1. Birliğin giderleri âdi ve fevkalâde giderlerden ibarettir. 
2. Birliğin âdi giderleri yetkili murahhaslar konferansının tâyin ettiği hadler dâhilinde tutulur. 

Bu giderler bilhassa, îdare konseyinin toplantılariyle ilgili türlü masraflar, personelin ücretleri ve 
Genel Sekreterliğin, frekansları kaydeden milletlerarası Komitenin milletlerarası istişari komitele
rin, birlik tarafından vücuda getirilen lâboratuvar ve teknik tesislerin, diğer masraflarından iba
rettir. 

3. (1) Fevkalâde giderler, yetkili murahhaslar konferansları, idari konferanslar ve milletler
arası istişarî komitelerin toplantılariyle ilgili bütün masraflardan ibarettir. Bu masraflar, bu kon
ferans ve toplantılara iştiraki kabul' eden üye ve ortak üyeler tarafından ödenir. 

(2) özel işletmelerle milletlerarası teşekküller, iştirak ettikleri idari konferanslarla milletlerarası 
istişari komitelerin fevkalâde giderlerine bu maddenin 4 ncü fıkrasında yazdı sınıflardan seçecek
leri birine ait vahit sayısı nispetinde iştirak edeceklerdir. Bununla beraber, îdar ekonseyi bâzı millet
lerarası teşekküllerini her türlü giderlere iştirakten muaf kılabilir. 

(3) Birliğin lâboratuvar ve teknik tesisleri tarafından bâzı üye veya ortak üyeler, üyeler grupu 
veya reyonal ve diğer teşekküller hesabına yapılacak mesaha, tecrübe veya özel araştırma mas
rafları bu üye veya ortak üye, grup, teşekkül V S. tarafından ödenecektir. 

4. Üye veya ortak üyeler sekiz sınıfa ayrılmaktadır; bunlar, aşağıdaki sınıflardan birine 
ait vahit sayısı nispetine göre giderlere iştirak edeceklerdir. 

(S. Stıym : 2 ) 
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5. Her üye veya ortak üye seçtiği sınıfı Genel sekretere bildirir. Genel sekreter tarafından 
diğer üye ve ortak üyelere bildirilecek olan bu karar, bu mukavelenin yürürlüğe girdiği tarihle 
mütaakıp yetkili murahhaslar konferansının açıldığı tarih arasındaki müddet zarfında değiştiri
lemez. 

6. Üye ve ortak üyeler, bütçe tahminlerine göre hesaplanmış iştirak hisselerini peşin olarak 
Öderler. 

7. Borçlu bulunulan paralardan adi giderlere ait olanlar, birliğin malî yılının başlangıcın
dan itibaren ve fevkalâde giderlerle teslim edilen dokümanların bedellerine ait olanlar bunlara 
ait hesapların üye ve ortak üyelere gönderilcliğitarihten itibaren faize tâbidir. Bu faiz nispeti, 
paraların borçlanüdığı tarihten itibaren geçecek ilk altı aylık müddet için % 3 (Yüzde üç) ve 
yedinci aydan itibaren geçecek müddet için ise % (> (Yüzde altı) dır. 

Madde — 1 5 . 

Resmî diller 

1. (1) birliğin resmî dilleri: 
(jince, oransızca, İngilizce, ispanyolca, ve Rusçadır. 
(2) anlaşmazlık halinde, Fransızca metin muteberdir. 

2. Yetkili murahhaslar konferanskıriyle idari konferansların, nihai vesikalarla protokoller, 
gerek şekil ve gerek anlam bakımından 'birbirlerine muadil bir tarzda kaleme alınmak suretiyle 
yukarda zikredilen dillerde tanzim olunur. 

3. (1) konferanslara ait diğer bütün dokümanlar, .Fransızca, İngilizce ve İspanyolca olarak 
kaleme alınır. 

(2) Birliğin bütün servis dokümanları resmî beş dille yayınlanır. 
(3) genel sekreterin, görevleri gereğince bütün ilgililere dağıtılmasını sağlamakla ödevli bu

lunduğu diğer bütün dokümanlar, Fransızca, ingilizce ve İspanyolca olarak tanzim olunur. 
4. (1) birliğin konferanslarında ve daimî teşekküllerinde yapılacak tartışmalar için, Fran

sızca, İngilizce ve İspanyolca dilleriyle karşılıklı bir şekilde olmak üzere elverişli 'bir tercüme usu
lü tatbik olunacaktır. 

(2) tartışmalarda, konuşulan diğer diller de kullanılabilir; fakat bunun için bu dillerden birini 
kullanmak is tiye n murahhasların bu dilin yukardaki 1 nci fıkrada zikredilen dillerden birine 
tercüme edilmesi, hususlarını demlide etmesi lâzımdır. Keza murahhaslar arzu ettikleri takdirde 
bu dillerden biriyle söylenen sözleri kendi dillerine ağızdan tercüme ettirmek için gereken ted
birleri alabilirler. 

5. Her üye veya ortak üye, resmî dillerin kullanılması için yapılan masraflara, bu dillerden 
ancak biri için iştirak eder. Konuşulan diller ve konferansların çalışma la riyle 'birlik teşekkülleri
nin toplantıları için her üye veya ortak üyenin ödiyeceği hisseyi, genel sekreterin, 14 ncü madde
nin 5 nci fıkrasındaki vahit nispetine göre nasıl hesaplıyacağını tâyin eden usulü idare konseyi 
tesbit' eder. 

X S. Sayısı : 2 ) 
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Fasü : II 

Mukavele ve Tüzüklerin tatbiki 

Madde — 16. 

Mukavelenin tasdiki 

3. Bu mukavele, onu imzahyan hükümetlerin her biri tarafından tasdik edilecektir. Mukavele
nin tasdikimi ait vesikalar mümkün olan en kısa bir müddet zarfında, diplomatik yolla ve bitlik 
merkezinin bulunduğu memleketin hükümeti vasıtasiyle, bu tasdikleri üye ve ortak üyelere tebliğ 
edecek olan genel sekretere gönderirler. 

2. 49 neu maddeye tevfikan mukavele yürürlüğe girdikten sonra her tasdik vesikası (Jenel Sek
reterliğe vusulü tarihinden itibaren müessir olmıya başlar. 

3. imza eden devletlerden bir veya bir kaçı mukaveleyi tasdik etmedikleri takdirde, bu muka
vele onu tasdik eden diğer hükümetler için gene muteberdir. 

Madde — 17. 

Mukaveleye iltihak 

1. Bu mukaveleyi imza etmiyen bir memleketin hükümeti, 1 nei madde hükümlerine uyarak her 
zaman mukaveleye iltihak edebilir. 

2. İltihak vesikası, diplomatik yoldan ve birlik makamımı bulunduğu memleketin hükümeti vası-
tasiyle genel sekretere gönderilir, ve genel sekreter bu iltihak keyfiyetini üyelerle ortak üyelere teb
liğ ederek onların her birine bu vesikanın tasdikli bir suretini tevdi eder. 

Hilafını natık bir hüküm bulunmadıkça iltihak keyfiyeti buna ait vesikanın tevdi tarihinden iti
baren meriyete girer. 

Madde - - 18. 

Mukavelenin haricî münasebetleri birlik üyeleri tarafından sağlanan memleketler veya araziler 
;• - hakkında tatbiki 

1. Birliğin üyeleri, bu mukavelenin, haricî münasebetlerini sağlamakta oldukları memleket. 
ve arazilerin hepsine veya bir gurupuna veya bunların yalnız birine tatbik edilebileceğini her za
man beyan edebilirler. 

2. Bu maddenin l nei fıkrasındaki hükümler gereğince yapılan her beyanat, üyelere ve ortak 
üyelere bunu tebliğ edecek olan birliğin genel sekreterine levdi olunur. 

3. Bu maddenin 1 ve 2 nei fıkralarındaki hükümler bu mukaveleye ekli 1 numaralı cetvelde 
zikredilen memleketler, araziler veya arazi grupları için mecburi değildir. 

Madde - . 10. 

Mukavelenin, Birleşmiş Milletlerin vesayeti altındaki araziler hakkında tatbiki 

Birleşmiş Milletler, İdarelerine tevdi edilmiş olan ve Birleşmiş Milletler yasasının 75 nei mad
desi gereğince bir vesayet anlaşmasına mevzu teşkil eden bir arazi, veya arazi grupları namına 
bu mukaveleye iltihak edebilirler. 

Madde — 20. 

Mukavele ve tüzüklerin tatbiki 

1. Üyeler ve oratk üyeler kendileri tarafından tesis edilen veya işletilen ve Milletlerarası ser-

_ .( 0. Sayıaı : 2 ) , 
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visler sağlıyan veya diğer memleketlerin radyokomünikasyon servislerine bozucu tesirler icra edfi* 
bilecek olan bütün merkezler ve bütün telekomünikasyon istasyonları için, bu mukavelenin 47 nci 
maddesi hükümleri gereğince bu taahhütlere tâbi olmıyan servisler müstesna olmak üzere bu mu
kavelenin ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine uymak mecburiyetindedirler. 

2. Bundan başka, bu üyeler ve ortak üyeler, milletlerarası telekomünikasyon servisler sağlıyan 
veya diğer memleketlerin radyokomünikasyon servislerine bozucu tesirler icra edebilecek olan is
tasyonları işleten ve ilgililerce tanınmış olan hususi işletmelerle telekomünikasyonlar tesis etme
ye ve işletmeye yetkili diğer işletmelere bu mukavele ve ona ekli tüzükler hükümlerinin tatbik 
ettirilmesi için gereken tedbirleri almakla ödevlidirler. 

Madde — 21. 

Mukaveleden rücu etmek 

1. Mukaveleyi tasdik veya ona iltihak eden her üye veya ortak üye, diplomatik yoldan ve 
birlik makarrımn bulunduğu memleketin,hükümeti vasıtasiyle mukaveleden rücuunu bir tebliğ 
ile genel sekretere bildirmek hakkını haizdir. Genel sekreter de bundan diğer üyeler ve ortak 
üyeleri haberdar eder. 

2. Bu rücu,,,genel sekreter tarafından tebliğin alındığı günden itibaren bir senelik müddetin 
hitamından itibaren yürürlüğe girer. 

Madde — 22. 

Haricî münasebetleri birliğin üyeleri tarafından sağlanan memleketler veya arazilerin mukave
leden rücuu 

1. 18 nci madde hükümleri gereğince bu mukavele, bir memleket, bir arazi veya bir araziler gru-
puna tatbik edildiği zaman her an bu duruma son verilebilir. Eğer bu memleket, arazi veya araziler 
grupu ortak üye bulunuyorsa, aynı zamanda bu hakkı kaybeder. 

2, Yukarıdaki fıkrada zikredilen rücuların tebliği, 21 nci maddenin 1 nci fıkrasında tesbiî 
edilen şartlar dairesinde icra olunur. Bu rüeular, aynı maddenin 2 nci fıkrasında bildirilen şartlar 
dairesinde yürürlüğe girer. 

Madde — 23. 

Bu mukaveleden evvelkimukavele ve tüzüklerin kaldırılması 

Bu mukavele ile buna ekli tüzükler, âkıd Hükümetler arasındaki münasebetlerde, Paris, (1865) 
Viyana (1868), Roma (1872), St - Petersburg (1875) Milletlerarası telgraf mukaveleleriyle bunla
ra ekli tüzükleri ve keza Berlin (1906), Londra (1912) ve Vaşington (1927) Milletlerarası Radyo
telgraf mukaveleleriyle bunlara ekli tüzükleri veMilletlerarası Madrit (1932) Telekomünikasyon 
mukavelesini ve Kahire (1938) Radyokomünikasyon tüzük ve katma tüzüğünü kaldırmaktadır. 

Madde — 24. 

Mukaveleye iştirak etmiyen Devletlerle olan münasebetler 

1. Bütün üyeler ve ortak üyeler, gerek kendileri ve gerekse ilgililerce tanınmış hususi işlet
meler için, bu mukaveleye iştirak etmiyen bir Devletle teati olunacak telekomünikasyonların hangi 
şartlar altında kabul edeceklerini tesbit etmek hakkını mahfuz tutmaktadırlar. 

2. Bu mukaveleye imza etmiyen bir Devlet tarafından yapılan bir Telekomünikasyon, bir 
üye veya bir ortak üye tarafından kabul edildiğitakdirde bu telekomünikasyon sevkedilecek ve 
bir üye veya ortak üyeye ait yollardan istifade ettiği takdirde mukavele ve tüzüklerin mecburi 
hükümleri ve keza normal ücretler tatbik edilecektir. 

( S. Sayısı.: 2 ) 
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Madde — 25. 

ihtilâfların halli 

1. Üyeler ve ortak üyeler, 13 ncü maddede yazılı bu mukavele veya tüzüklerin tatbikına 
dair olan meseleler üzerindeki ihtilâflarını, diplomatik yoldan veya Milletlerarası ihtilâfları tasfi
ye için aral-armda aktedecekleri iki veya çok taraflı muahedelerle tesbit edilen usullere göre ve
ya aralarında kararlaştıracakları diğer bir usulle halledebilirler. 

2. Bu tesviye tarzlarından hiç biri kabul edilmediği takdirde, ihtilâfta taraf teşkil eden her 
hangi bir üye veya ortak üye mukavelenin 3 No. lu ekinde tarif edilen usul gereğince hakemle 
tesviye usulüne müracaat edebilir. 

Fasıl : III 

Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası teşkilâtı arkı olan münasebetler 

Madde — 26. 

Birleşmiş Milletlerle olan münasebetler 

1. Birleşmiş Milletlerle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasındaki münasebetler, metni 
bu mukavelenin 5 No. lu ekinde yazılı bulunan anlaşmada tarif edilmiştir. 

2. Yukarda yazılı anlaşmanın XV nci maddesi hükümleri gereğince, Birleşmiş Milletlere ait 
Telekomünikasyonların işletme servisleri, bu mukavele ve ona ekli tüzüklerde zikredilen hakları 
ve ödevleri haizdirler. Bu sebeple, bunların Milletlerarası istişari komitelerin toplantıları da dâhil 
olmak üzere, Birliğin bütün konferanslarına, istişari mahiyette olmak üzere iştirak etmek hakkını 
haizdirler. Bunlar, bir yetkili murahhaslar konferansı veya bir idari konferans taraf man tâyin 
edilmiş olan Birliğin hiçbir teşekkülüne tâyin olunamazlar. 

Madde — 27. 

Milletlerarası Teşkilâtlarla olan münasebetler 

Telekomünikasyonlar sahasında tam bir Milletlerarası koordinasyonun tahakkukuna yardım et
mek üzere, birlik, menfaatları ve faaliyetleri bakımından kendileriyle ilgili bulunan milletlerara
sı teşkilâtlarla iş birliği yapar. 

Fasıl : IV 

Telekomünikasyonlara dair umumi hükümler 

Madde — 28. 

Halkın, Milletlerarası Telekomünikasyon servisini kullanmak hususunda hakkı 

Üyeler ve ortak üyeler, milletlerarası umumi muhabere servisi vasıtasiyle halkın muhabere 
etmek hakkını tanırlar. Her muhabere kategorisi için, her hangi bir öncelik ve tercih hakkı 
tamnmaksızın, servis, ücretler, teminatlar bütün iş sahipleri için aynıdır. 

Madde — 29. ' 

Telekomünikasyonların durdurulması 

1. — Üyeler ve ortak üyeler, Devletin emniyeti için tehlikeli görülebilecek veya konularına, 
umumi asayişe, ahlâka aykırı görülebilecek her hangi bir hususi telgrafın sevkını, bu telgrafın tamn-

( S. Sayısı : 2 ) 
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mmın veya her hangi bir kısmının sevkının durdurulduğunu mahreç merkeze derhal bildirmek şar-
tiyle ve bu bildirme keyfiyeti Devletin emniyeti için tehlikeli görüldüğü haller için müstesna olmak 
üzere, durdurmak yetkisini mahfuz tutarlar. 

2. Üyeler ve ortak üyeler, Devletin emniyeti için tehlikeli, veya kanunlarına, umumi asayişe 
veyahut ahlâka aykırı görülebilecek her nevi telgraf ve telefon muhaberelerini kesmek yetkisini de 
mahfuz tutarlar. 

Madde — 30. 

Servisin tatili 

Her üye veya ortak üye ister muayyen olmıyan bir müddet için, ister genel olarak ve ister yalnız 
bâzı münasebetler veya bâzı giden, gelen veya transit muhabereler iein olsun Milletlerarası Tele
komünikasyon .servisini, genel sekreterlik vasıtasiyle bundan diğer üye veya ortak üyelerden her 
birini haberdar etmek şartiyle tatil etmek hakkına maliktir. 

Madde — 31, 

Sorumluluk 

Üye ve ortak üyeler, Milletlerarası Telekomünikasyon servislerini kullanan iş sahiplerine karşı ve 
bilhassa tazminat elde olunmasını istihdaf eden talepler hususunda, hiçbir sorumluluk kabul et
mezler. 

Madde — 32. 

Telekomünikasyonların gizliliği 

1. Üye ve ortak üyeler, Milletlerarası muhaberelerin gizliliğini sağlamak hususunda, kullanılan 
telekomünikasyon sistemiyle telif edilebilen, mümkün olan her türlü tedbirleri almayı taahhüt 
ederler. 

2. Bununla beraber, bu üye ve ortak üyeler, kendi memleketlerine ait kanuni mevzuatın tat
bikim veya kendilerinin de iştirak ettikleri milletlerarası mukavelelerin icrasını sağlamak için, bu 
muhabereleri yetkili makamlara bildirmek hakkuıı mahfuz tutmaktadırlar. 

Madde — 133. 

Telekomünikasyon tesisleriyle yollarının kurulması, işletilmesi ve muhafazası 

1. Üye veya ortak üyeler, milletlerarası telekomünikasyonların sürat ve inkıtaa uğramaksızm 
sağlanması için lüzumlu yol ve tesislerin en iyi teknik şartlar altında kurulması için faydalı olanak 
bütün tedbirleri alacaklardır. 

2. Bu yol ve tesislerin mümkün olduğu kadar pratikte edinilen tecrübeler neticesinde kabul olu
nan en iyi usul ve tarzlara göre işletilmesi, iyi bir halde idame olunması ve ilmî ve teknik terakkile
rin seviyesinde tutulması lâzımdır. 

3. Üye ve ortak üyeler, hukuki yetkilerinin hadleri dâhilinde bu yol ve tesislerin muhafazasını 
sağlarlar. 

4. Başka şartlar derpiş eden özel anlaşmalar mevcut olmadıkça, bütün üye ve ortak üyeler, kon
trol ettikleri hudutlar dahilindeki milletlerarası Telekomünikasyon! devreleri kısımlarının bakımı için 
faydalı olan tedbirleri alırlar. 

( S. Sayısı : 2 ) 
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Madde — 34. 

Nizamlara aykırı harketlerin ihbarı 

20 nci madde hükümlerinin tatbikîm kolaylaştırmak maksadiyle üye ve ortak üyeler, bu mukavele
nin ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine aykırı hareketler hakkında birbirlerine karşılıklı olarak ma
lûmat vermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 35. 

f, | u; ^ - a - ii Ücretler ve muafiyet 

Telekomünikasyon ücretlerine ve muafiyet bahşedilen hallere ait hükümler bu mukaveleye ekli 
tüzüklerde tâyin edilmiştir. 

Madde — 36. 

Devlet telgraflarının, Devlet telefon çağırma ve konuşmalarının üstünlüğü 

45 nei maddenin hükümleri mahfuz olmak üzere, Devlet telgrafları, gönderici bunu talep ettiği 
takdirde diğer telgraflara nazaran üstünlük hakkını haizdir. Keza Devlet telefon çalışmaları ve 
konuşmaları da, mahsus talep üzerine ve imkânnispetinde, diğer telefon çağırma ve konuşmaları
na nazaran üstünlük hakkına maliktir. 

Madde — 37. 

Gizli Dil 

1. Devlet telgraflariyle servis telgrafları, bütün münasebetlerde gizli dille yazılabilir. 
2. Gizli dille yazılmış hususi telgraflar, hususi muhabereler için gizli dil kabul etmediklerini Ge

nel Sekreterlik vasıtasiyle tebliğ eden memleketler müstesna olmak üzere, bütün memleketler arasın
da kabul olunabilir. 

3. Kendi memleketlerinden gidecek veya kendi memleketlerine gönderilecek olan gizli dille yazıl
mış telgrafları kabul etmiyen üye veya ortak üyeler, 30 ncu maddede zikredilen tatili hal
leri müstesna olmak üzere, bunları transit olarak kabul edeceklerdir. 

Madde — 38. 

Hesapların tanzim ve tevdii 

1. Milletlerarası Telekomünikasyon servisleri işleten üyeler ve ortak üyeler ve ilgililerce tanın 
mış hususi işletmeler alacaklarının ve borçlarının miktarı üzerinde anlaşacaklardır. 

2. Yukardaki fıkrada kastedilen borç ve alacaklara ait hesaplar ilgili taraflar arasında özel 
anlaşmalar mevcut olmadıkça, bu mukaveleye ekli tüzüklerin hükümleri gereince tanzim olunur. 

3. Milletlerarası hesapların tesviyesi, ilgili Hükümetler bu hususta anlaşmalar akdetmişlerse, 
alelade muamelelerden addolunarak ilgili memleketlerin cari milltlerarası taahhütlerine göre 
yapılır. Bu nevi anlaşmalar veya bu mukavelenin 40 ncı maddesinde zikredilen şartlar gereğin
ce özel anlaşmalar mevcut olmadığı takdirde, bu hesapların tesviyesi tüzükler gereğince yapılır. 

Madde — 39. 

Para vahidi 

Milletlerarası Telekomünikasyon tarifelerinin tertibinde ve milletlerarası hesaplarının tanzi
minde kullanılan para vahidi, gramın 10/31 aığrlığmda ve 0,900 ayarında 100 santimden ibaret 
altın franktır. 

( S. Sayısı : 2 ) 
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Madde — 40 

Özel Anlaşmalar 

Üye ve ortak üyeler, gerek kendileri ve gerek kendilerince tanınmış hususi işletmeler ve ge
rekse bu hususta kendilerine gerektiği veçhile yetki verilmiş olan diğer hususi işletmeler iğin, üye 
lerin ve ortak üyelerin çoğunluğunu ilgilendirmiyen telekomünikasyon konuları üzerinde özel an
laşmalar akdetmek hakkına maliktirler. Bununla beraber, bu anlaşmalar tatbika konulmasiyle 
diğer memleketlerin radyokomünikasyon servislerine ika edebilecekleri bozucu tesirler bakımından, 
bu mukavele veya ona ekli tüzükler hükümlerine aykırı bulunmamalıdır. 

Madde — 41 

Bölge konferansları, bölge anlaşmaları ve bölge teşkilâtları 

Üye ve ortak üyeler, bölgesel mahiyette esaslar üzerinden müzakere edilebilecek telekomüni
kasyon meseleleri tesviye etmek maksadiyle bölge konferansları toplamak, bölge anlaşmaları ak
detmek ve bölge teşkilâtları vücuda getirmek hakkına maliktirler. Bununla beraber, bölge an
laşmaları, bu mukaveleye aykırı olmamalıdır. 

Fasıl : V 

Radyokomünikasyonlar için özel hükümler 

Madde — 42 

Frekanslar ve tayf genişliğinin rasyonel bir tarzda kullanılması 

Lüzumlu servislerin memnuniyet verici bir şekilde islemesini sağlamak için, üye ve ortak üye
ler kullanılan frekanslar sayısiyle tayf genişliğinin elzem olan asgari bir hadde tutulmasının ar
zuya şayan olduğunu kabul ederler. 

• , - . . * * * j f ^ 

Madde—43 

İstasyonlar arasında karşılıklı irtibat 

1. Seyyar serviste telsiz muhabereler sağlıyan istasyonlar, normal olarak tahsis edildikleri ser
visin hudutları dâhilinde, kendileri tarafından kabul edilen radyoelektrik sistemi ne olursa olsun, 
karşılıklı olarak telsiz muhabereleri teati etmekle ödevlidirler. 

2. Bununla beraber, fennî terakkilere engel olmamak maksadiyle, yukarıki fıkra hükümleri, 
diğer sistemlerle irtibat sağlamaya elverişli bulunmıyan bir radyoelektrik sisteminin kullanılmasına 
mâni değildir, şu şartla ki bu kifayetsizlik bu sistemin kendisine has bünyesinden ileri gelmesi 
ve sırf istasyonlar arası irtibatlara mâni olunmak için tatbik edilen tertipler neticesi olmaması 
lâzımdır. 

3. 1 nci fıkra hükümlerine rağmen bir istasyon, yapılan telekomünikasyonun gayesiyle veya 
kullanılan sistemden müstakil olan şartlarla tâyin edilmiş mahdut bir milletlerarası telekomünikas
yon servisine tahsis olunabilir. 

• - . - • - < . . . - , * ' . , - . , • • • * - • - - * - • * - • > 

' 1£&3ir^- M a d d e — 44 -V-r •••*.> ^Y?r^^.r~ÇTP!^-' ^. 
r " ' •"*•*• ' * * Bozucu tesirler 
1. Gayeleri ne olursa olsun bütün istasyonlar, diğer üye veya ortak üyelerin muhaberelerine 

veya telsiz servislerine, tanınmış özel işletmeiereve diğer, radyokonıünikasyojı tüzüğünün hüküm
leri gereğince işliyen ve bir radyokomünikasyon servisi sağlamaya usulü dairesinde yetkili işletrae-

( S. Sayısı : 2 ) 
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lere bozucu tesirler ika etmiyecek şekilde tesis edilecek ve işletileceklerdir. 

2. Her üye yahut ortak üye, kendisi tarafından tanınmış hususi işletmelerle usulü gereğince bu 
hususta yetkili bulunan diğer işletmelerden ynkarıki fıkra hükümlerinin tatbikim talep etmeyi 
taahhüt eder. 

3. Bundan başka, üye ve ortak üyeler, her türlü elektrik cihaz ve tesislerinin işlemesi netice
sinde bu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen muhaberelere veya telsiz servislerine ika olunabilecek 
bozucu tesirleri önlemek üzere pratikte mümkün olan tedbirlerin alınmasının arzuya şayan oldu
ğunu kabul ederler. 

Madde — 45 ,....'• ^ 

Tehlike çağırmaları ve telgrafları 

1. Radyokomünikasyon istasyonları, geldiği yer neresi olursa olsun tehlike çağırma ve telgraf
larına mutlak surette öncelik vermeye ve aynı surette bunlara cevap vermeye ve derhal gereğinin ya
pılmasına teşebbüs etmeye mecburdurlar. 

2. Milletlerarası telgraf ve telefon servisleri, deniz ve hava seferlerinde insan hayatının emni
yetine ait muhaberelere, mutlak surette bir öncelik tatbik etmek mecburiyetindedirler. 

Madde — 46 

Sahte veya aldatıcı tehlike veya emniyet işaretleri, çağırma işaretlerinin yolsuz olarak kullanılması 

Üye ve ortak üyeler, sahte ve aldatıcı tehlike ve emniyet işaretlerinin nakli veya yayımı ve bir 
istasyon tarafından ona usulü dairesinde tahsis edilmemiş olan çağırma işaretlerinin kullanılma
sına mâni olmamak için faydalı tedbirleri almayı taahhüt ederler. 

, • ,- ; - Madde — 47. 

Millî Savunma servislerine ait tesisler 

1. Üye ve ortak üyeler, ordularının, deniz ve hava kuvvetlerinin askerî telsiz tesislerine ait 
hususlarda hürriyetlerini tam olarak muhafaza ede iler. 

2. Bununla beraber, bu tesisler tehlike vukuunda yapılacak yardımla, ve bozucu tesirleri 
önlemek için alınacak tedbirler hakkındaki tüzük hükümleriyle, sağladıkları servisin nev'ine göre 
kullanılacak emisyon tipleri ve frekanslar hakkındaki tüzüklerin hükümlerini, mümkün olduğu 
kadar tatbik etmekle ödevlidirler. 

3. Bundan başka bu tesisler, umuma açık muhabere servisine veya bu mukaveleye ekli tü
zükler gereğince idare edilen servislere iştirak ettikleri takdirde bu servislerin icrasına ait tüzttk 
hükümlerine, genel olarak uymaya mecburdurlar. 

• ' . ' , . - - . * ? » ? M * < • - - . . . 

Paaıl : VI 

Tarifler 

Madde — 48. 

Tarifler 

Metnin diğer kısımlariyle mübayenet mevcut olmadıkça: 
a) Ek 2 de tarif edilen terimler kendilerine tahsis edilen mânaları muhafaza ederler; 
b) 13 ncü maddede işaret olunan tüzükler içinde tarif edilen diğer terimler, bu tüzüklerde 

kendilerine tahsis edilen mânalara maliktirler. 

( S. Sayısı : 2 ) 
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Fasıl : VII 

Son hüküm 

Madde — 49. 

Mukavelenin yürürlüğe konulması 

Bu mukavele, bin dokuz yüz kırk dokuz senesinin bir Ocak tarihinden itibaren, tasdik veya 
iltihak vesikalarını bu tarihten evvel tevdi etmiş bulunan memleketler, araziler veya arazi grup
ları arasında yürürlüğe girecektir. Muhteviyatını kabul ve tasdik zımnında ilgili yetkili murah
haslar, Fransızca ve İngilizce olmak üzere tek bir nüsha halindeki bu mukaveleyi imza etmişlerdir. 
Mübayenet vukuunda Fransızca metin muteberdir; bu nüsha Amerika Birleşik Devletleri Arşivinde 
saklanacak ve bunun birer sureti mukaveleyi imza eden Hükümetlere tevdi olunacaktır. 

Atlantic City'de akdolunmuştıır. 2 Ekim 1947 

Ek : 1. 

(Madde 1, Paragraf 2, a) ya bakılması 

1. 
2. 
' 1 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

Afganistan 
Arnavutluk (Halk Cumhuriyeti) 
Suudi Arabistan (Krallığı) 
Arjantin (Cumhuriyeti) 
Avusturalya (Federasyonu) 
Avusturya 
Belçika 
Beyaz Rusya (Sovyet Sosyalist Cumhu
riyeti) 
Birmanya 
Bolivya 
Brezilya 
Bulgaristan 
Kanada 
Şili 
Çin 
Vatikan Şehri (Devleti) 
Kolombiya (Cumhuriyeti) 
Portekiz Kolonileri 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda " 

-

Bir-
leşik Krallığı kolonileri. Himaye ettiği 
memleketler, Denizaşırı arazileri ve ir 
da veya vesayet altındaki topraklan 
Fransız mandası altındaki denizaşırı 
loniler, himaye altındaki memleketler 
araziler. 

î a i 1 -

ko-
• ve 

Belçika Korıgosu ve Ruanda - ürundi 
arazileri. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32 
38. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Kostarika 
Küba 
Danimarka 
Dominik (Cumhuriyeti) 
Mısır 
Salvador (Cumhuriyeti) 
Ekvator 
Amerika Birleşik Devletlei'i 
Haebşistan 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Haiti 
Honduras (Cumhuriyeti) 
Macaristan 
Hindistan 
Felemenk Hindistanı 
İran 
Irak 
İrlanda 
İzlanda 
İtalya 
Lübnan 
Liberya 
Lüksemburg 
Meksika 
Monaco 

( S. Sayısı ; 2 ) 



50. 
51, 
52. 
53. 
54. 
55. 
56 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

62. 
63. 
64. 

Nikaragua 
Norveç 
Yeni Zelanda 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
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Hollanda, Kurasao ve Surinam 
Peru 
Filipinler (Cumhuriyeti) 
Polonya (Cumhuriyeti) 
Portekiz 
Fas ve Tunus Fransız himay 
leri 
Yugoslavya Federatif Halk 

e memleket-

Cumhuriyeti 
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Güney Rodezya 

— 

65. 
66. 

67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 

75. 
76. 
77. 
78. 

Romanya 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı 
Siam 
İsveç 
İsviçre (Konfederasyonu) 
Suriye 
ÇeŞkoslovakya 
Amerika Birleşik Devletleri arazileri 
Türkiye 
Güney Afrika Birliği ve manda altın
daki Güney - Doğu Afrika arazileri 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Uruguay (Doğu Cumhuriyeti) 
Venezüella (Birleşik Devletleri) 
Yemen 

Ek. : 2 

(Madde 48 e bakılması) 

Mülletlerarası Telekomünikasyon mukavelesinde kullanılan terimlerin tarifi 

İdare: Milletlerarası Telekomünikasyon mukavelesiyle ona ekli tüzüklerdeki Ödevlerin ifası 
için gerekli tedbirlerin almmasiyle sorumlu herservis veya Hükümet dairesi. 

özel İşletme: Milletlerarası bir Telekomünikasyon servisi sağlamak için kurulmuş bir teleko
münikasyon tesisatı işleten veya böyle bir servise bozucu tesirler icra edebilecek olan, Hükümete 
ait müessese ve ajanslardan gayri, her şahıs veya şirket. 

Tanınmış özel işletme: Umuma, mahsus bir muhabere servisi veya makarrının bulunduğu arazi
nin üye veya ortak üyesi tarafından 20 nci madde hükümlerinin tahmil edildiği bir radyodifüz-
yon servisi işleten ve yukarıki tarife uyanlar özel işletme. 

Murahhas: Bir Hükümet tarafından bir yetkili murahhaslar konferansına gönderilen veya 
bir hükümet veyahut bir idareyi bir idare konferansında veya milletlerarası bir istisarî komitenin 
bir toplantısında temsil eden bir şahıs. 

Murahhaslık : Aynı memlekete mensup, murahhasların, temsilcilerin ve mevcutsa uzmanların ha
tun; her murahhaslığın bir veya birkaç ataşesi ve bir veya birkaç tercümanı bulunabilir. Her üye 
veya ortak üye murahhaslığını istediği şekilde teşkil etmekte sorbesttir. Bundan başka, her üye veya 
ortak üye, kendisi tarafından tanınmış özel telekomünikasyon işletmelerinin veya telekomünikasyon 
faaliyetleriyle ilgili bulunan ve kendi hükümetlerince bu suretle tanılan özel işletmelerin mümessil
lerini de murahhaslığına, murahhas veya uzmaiı sıfatiyle dâhil edebilirler. 

Mümessil : Tanınmış bir özel işletme tarafından bir idare konferansına veya milletlerarası- bir isti
sarî komiteye gönderilen bir şahıs. 

Uzman : İlmî veya sınaî bir millî teşekkül tarafından gönderilip kendisine mensup olduğu hükü
met tarafından bir idare konferansına veya milletlerarası bir istisarî komitenin toplantısına iştirake 
yetki verilmiş bir şahıs. 

"Müşahit : Bir hükümet veya milletlerarası bir teşekkül tarafından gönderilen ve Milletlerarası 
Telekomünikasyon Birliğinin kendisiyle iş birliği yapmayı faydalı gördüğü bir şahıs. 

( S. Sayısı : 2 ) 
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Milletlerarası servis : Muhtelif memleketlerin merkez veya istasyonları arasında veya ayiıı mem

leket içinde bulunmıyan veya muhtelif memleketlere ait olan seyyar istasyonlar arasında yapılan 
telekomünikasyon servisi. 

Seyyar Servis : Seyyar istasyonlarla kara istasyonları veya seyyar istasyonlar arasında yapılan 
Telekomünikasyon servisi. 

Radyo Yayın Servisi : Doğrudan doğruya halk tarafından alınmaya mahsus yayınlar yapan bir 
Telekomünikasyon servisi 11 ] . 

Telekomünikasyon : Telli Radyoelektrik, optikveya diğer elektromanyetik sistemlerle yapılan her 
çeşit işaretlerin, yazıların, resimlerin, seslerin veya diğer her nevi muhaberelerin verilmesi, alın
ması ve transmisyonu. 

Telgraf : Bir işaret kodu kullanmak suretiyleyazıranıı transmisyonunu sağlıyan bir Telekomü
nikasyon sistemi. 

Telefon : Sözlerin ve bâzı hallerde diğer neviseslerin transmisyonunu sağlamak için vücuda 
getirilmiş bir Telekomünikasyon sistemi. 

Telgrafname: Telgrafla çekilmek üzere yazılmış yazı; 'aksi tasrih edilmedikçe, telsiz telgrafna-
ıııe de bu tarife dâhildir. 

Devlet telgrafları ve telefon çağırma ve konuşmaları: 
Bunlar aşağıdaki makamlardan biri tarafından verilen telgraflarla yapılan telefon çağırma ve 

konuşmalarıdır. 
a) Bir Devletin şefi; 
b) Bir Hükümetin şefi ve bir Hükümetin üyeleri; 
e) Bir üye veya ortak veya Birleşmiş Milletlere ait müstemlekenin himaye idaresinin deniz

aşırı arazi veya metbû arazinin otoritenin, vesayet veya.m and-a-idaresinin şefi; 
d) Kara, deniz ve hava askerî kuvvetlerinin başkomutanları; 
e) Elçilik veya konsolosluk memurları; 
f) Birleşmiş Milletlerin Genel sekreteri ve yardımcısı organları; 
g) Latiey Milletlerarası Adalet Divanı. 
Yukarda tarif edilen telgraflara verilen cevaplar da Devlet telgraflarından addolunur. 
Servis telgrafları: Üye ve ortak üyelerin telekomünikasyon idarelerinden tanınmış özel işlet

meler veya birlik genel sekreteri tarafından yollanan ve milletlerarası telekomünikasyonlara veya 
bu idarelerle ilgili tanınmış özel işletmeler arasında.•umumi menfaate hizmet eder mahiyette ol
dukları karşılıklı olarak tesbit edilen husuHİaraait telgraflar. 

Özel telgraflar: Devlet veya servis telgraflarından gayri diğer telgraflar. 
Radyokomünikasyon: Hertz dalgaları yarrlımiyle yapılan her türlü radyokomünikasyon. 
Hertz daigalan : Frekansları 10 Ke/s ile 3,000.000 Mc/s arasında olan elektrom anyatik dalga

lar. 
Radyo (Telsiz) : Hertz dalgalarının kullanılmasını ifade eden genel terim. (Buna tekabül 

eden sıfat: «Radyoelektrik» tir.) 
Bozueıl tesisler (Karıştırmalar) : Bir deniz telsiz servisinin veya bir güvenlik [2] servisinin 

faaliyetine engel olan veya radyokomünikasyon tüzüğünün hükümlerine uygun olarak faaliyette 
bulunan bir radyokomünikasyon servisini bozan veya sık sık kesen her türlü yayın veya endüksiyon 

[1] Bu servisin faaliyeti meyanında sedi yayınlar televizyon, fabsimüe veya diğer nevi yayınlar 
bulunabilir. 

[2] Faaliyeti bakımından devamlı veya geçiciolarak, insan hayatının güvenliği veya servetlerin 
korunmasiyle doğrudan doğruya ilgili bulunan htr hangi bir radyokomünikasyon servisi bir gü
venlik servisi addolunur. 

( S. Sayısı : 2 ) 
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Ek 8 

(25 nei maddeye bakılması) 

Hakeme müracaat 

1. Hakeme müracaatı talep eden taraf hakem usulüne müracat hakkında mukabil tarafa bir 
tebliğde bulunmak suretiyle muameleye başlar. 

2. Taraflar, hakemlik işinin şahıslara mı, idarelere mi veya hükümetlere mi tevdi edileceği 
hakkında aralarında mutabık kalarak kararlaştırırlar. Taraflar, hakeme müracaat tebliği tarihin
den itibaren bir aylık bir mühlet zarfında, bu hususta mutabık kalamadıkları takdirde hakemlik 
işi hükümetlere tevdi edilir. 

3. Hakemlik işi şahıslara tevdi edildiği takdirde, hakemlerin, bu ihtilâfta taraf teşkil eden 
bir memleketin tebaasından olmaması, ikametgâhlarının bu memleketlerden birinde olmaması, on
ların hizmetinde bulunmamaları şarttır. 

4. Hakemlik, hükümetlere veya bu hükümetlerin idarelerine tevdi edildiği takdirde, bu hü
kümetler, ihtilâfla ilgili taraftan olmayıp ancak tatbiki, ihtilâfı doğuran anlaşmayı imza etmiş 
bulunan üye ve ortak üyeler arasından seçilecektir. 

5. Hakem usulüne müracaat talebine dair tebliğin alındığı tarihten itibaren iiç aylık bir 
müddet zarfında iki taraftan her biri birer hakem tâyin edecektir. 

6. İkiden fazla taraflar ihtilâfa düştükleri takdirde, ihtilâfta menfaatleri müşterek bulunan 
iki taraf gruplarından her biri, 4 ve 5 nci fıkralarda bildirilmiş olan usul dairesinde birer hakem 
gösterir. 

7. Bu suretle tâyin edilmiş olan iki hakem, hükümetler veya idareler olmayıp şahıslar bu
lundukları takdirde, yukardaki 3 ncü fıkrada tesbit edilen şaratlara uygun olacak ve bundan 
başka diğer iki hakemin milliyetlerinden gayri bir milliyette olacak bir üçüncü hakemi tâyin et
mek için aralarında anlaşırlar. Üçüncü hakemin intihabı hususunda bu iki hakem arasında anlaşuuı 
yapılamadığı takdirde, her hakem, ihtilâfla hiçbir ilgisi bulunmıyan bir üçüncü hakemi teklif eder. 
Bu takdirde, birliğin sekreteri üçüncü hakemi tâyin için kur'a usulüne müracaat eder. 

8. ihtilâf halinde bulunan taraflar, müştereken tâyin edecekleri tek bir hakemle ihtilâflarını 
halletmek için anlaşabilirler; Taraflardan her biri birer hakem seçecek bunlardan birinin k u r a usu -
liyle tek bir hakem olarak tâyini için birliğin genel sekreterine de müracaat edebilirler. 

9. Hakem veya hakemler, takip edilecek usulü seçmekte serbesttir. 
10. Tek hakemin kararı katidir ve ihtilâftaki taraflar bu karara uymaya mecburdurlar. Eğer 

hakemlik işi birçok hakemlere tevdi edilmiş ise, hakemlerden ekserisinin reyile alınmış olan karar 
katı olup taraflar bu karara uymaya mecburdurlar. 

11. Taraflardan her biri, hakeme müracaat ve ihtilâfın tetkiki için ihtiyar ettiği masrafları 
kendisi çeker. Tarafların bizzat kendileri tarafından ihtiyar olunan masraflardan maada diğer ha
kemlik masrafları ihtilâf halindeki taraflar arasında müsavi nispette taksim olunur. 

12. Birlik hakem veya hakemlerin muhtaç olabilecekleri ihtilâfla ilgili her türlü malûmatı ken
dilerine verecektir. 
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Ek. 4 

Milletlerarası Telekomünikasyonlar Mukavelesine ekli Genel Tüzük 

1 NCÎ KISIM 

Konferanslara ait genel hükümler 

Fasıl : 1 

Yetkili Murahhaslar konferansına davet ve kabul 

1. Davet eden hükümet, idari konsey ile mutabık kalarak konferansın katı tarihiyle mahallini 
sarih bir surette tesbit edecektir. 

2. Bu tarihten bir sene evvel, davet eden hükümet, üye ve ortak üyelere davetiyeler gönderir. 
3. Üye ve ortak üyelerin verecekleri cevapların, konferansm açıldığı tarihten en geç bir ay ev

veline kadar davet eden hükümete varması lâzımdır. 
4.. Davet eden hükümetin davetiyelerini göndermesinin hemen akabinde, genel sekreter, konfe

rans çalışmalarına ait tekliflerinin dört aylık bir mühlet zarfında kendisine gönderilmesi için üye ve 
ortak üyelerin bütün idarelerinden talepte bulunur. Genel sekreter, mümkün olan en kısa bir mühlet 
zarfmda bunları toplıyarak bütün üye ve ortak üyelere bildirir. 

5. idare konseyi, mukavelenin 26 ncı maddesi gereğince Birleşmiş Milletlerin münasip gördüğâ 
takdirde iştirakini sağlamak üzere konferansm nerede ve hangi tarihte toplanacağmı bu teşkilâta 
bildirir. 

6. Birliğin her hangi bir daimî teşekkülü hukukan konferansa kabul edilir ve istişarî mahiyette 
olarak konferans çalışmalarına iştirak eder. 

7. Davet eden hükümet, idari konsey ile mutabık kalarak, istişarî reyle konferansa iştirak etır.ek 
üzere müşahitler göndermeye âkıd olmıyan hükümetleri davet edebilir. 

8. Mukavelenin 2 nci ekinde tarif edilen murahhaslıklar ile mevcutsa 7 nci fıkrada bildirilen 
müşahitler konferansa kabul edilirler. 

9. Yukardaki fıkraların hükümleri, mümkün olduğu kadar, yetkili murahhasların fevkalâde 
konferanslarına tatbik olunur. 

Fasıl : 2 

İdari Konferanslara davet ve kabul 

1. Davet eden Hükümet, idare konseyi ile mutabık kalarak, konferansın katî tarihiyle toplana
cağı yeri sarih olarak tesbit eder. 

2. Alelade bir konferans bahis mevzuu ise bu tarihten bir sene evvel, ve fevkalâde bir konferans 
bahis mevzuu ise en az altı ay evvel, davet edenHükümet davetiyeleri üyeler ve ortak üyelere gön
derir; •bunlar da, kendilerince tanınmış işletmelere bu daveti bildirebilirler. Davet eden Hükümet, 
idari konsey ile mutabık kalarak, bu konferansın toplantısiyle ilgilenebilecek Milletlerarası teşkilâtla
ra bizzat bir tebliğ gönderir. 

3. Davet edilen üye ve ortak üyelerin, murahhaslıklar, Hükümetler ve tanınmış özel işletmeler 
mümessilleri hakkındaki cevapları, davet eden Hükümete, konferansın açılacağı tarihten en geç bir 
ay evveline kadar, varmış olması lâzımdır. 

4. (1) Milletlerarası teşkilâtların konferanslarına kabul taleplerinin, 2 nci fıkrada yazılı tebliğ 
tarihinden itibaren iki aylık bir müddet zarfında davet eden Hükümete gönderilmesi lâzımdır. 

(2) Davet eden Hükümet, konferansın toplantısından dört ay evvel, konferansa iştirak için ta
lepte bulunan milletlerarası teşkilâtların listesini üye ve ortak üyelere bildirerek bu taleplerin kabul 
veya reddi hususunda iki aylık bir müddet zarfmda onları cevap vermeye davet eder. 
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5. tdari konferanslara şunlar kabul olunurlar: ? ^ 
a) Mukavelenin 2 No. lu ekinde tarif edilen murahhaslıklar; 
b) Tanınmış hususi işletmelerin mümessilleri; 
c) 4 neü fıkrada tesbit edilen müddet zarfında hiç olmazsa üyelerin yarısından müspet cevap 

alındığı takdirde milletlerarası teşkilâtların müşahitleri. 
6. Diğer milletlerarası teşkilâtlar için kabul karan, genel toplantının ilk celsesi esnasında 

bizzat konferans tarafından alınır. 
7. Genel tüzüğün 1 nci faslının 4, 5, fi ve 7 ne i fıkralarındaki hükümler, idari konferanslara 

tatbik edilebilir. 

Fasıl : 3 

Konferanslarda oy verme * ' 

1. Birliğin her üyesi, mukavelenin 1 nci maddesi gereğince bir oy hakkına maliktir. 
2. (1) Her murahhaslık yetkilerini tevdi edecektir. Yetkili murahhaslar konferansları için, bu 

yetkiler, mezkûr birliğin üyesi bulunan hükümetin şefi veya dışişleri bakanı tarafından imzalan
mış tam yetki veren mektuplardır. 

(2) özel bir komisyon, konferansın ilk haftası zarfında her murahhaslığın yetkilerini tet
kik edecektir. 

(3) Bu özel komisyon tarafından yetkilerinin usulü gereğince tanzim edildiği bildirilinceye 
kadar hçbir murahhaslık oy verme hakkını kullanamaz. 

3. Usulü dairesinde yetkili bulunan bir murahhaslık, iştirak edemediği bir veya birkaç cel
sede oy hakkını kullanmak üzere başka yetkili bir murahhaslığa vekâlet verebilir. Hiçbir suretle 
bir murahhaslık vekâleten birden fazla oy veremez. 

Fasıl : 4 

Fevkalâde idari konferanslara davet veya bir konferansın tarih ve toplantı mahallinin değiştirilme
si hakkında takip olunacak usul 

1. Birliğin bir üye veya ortak üyesi, 
a) Fevkalâde idari bir konferansın toplanmasını veya, 
b) Yapılacak yetkili murahhaslar veya idari konferansın toplantı mahal ve tarihinin değişti

rilmesini istediğini idare konseyi başkanına bildirdiği zaman bir tarih ve bir mahal teklif edecek
tir. 

2. idare konseyi, bu nevi yirmi ve daha ziyade müracaat aldığı takdirde, bunları bütün üye 
ve ortak üyelere buna ait icap eden malûmatla birlikte bildirir, ve bu husustaki mütalâalarını bil
dirmeleri için altı haftalık bir müddet tâyin eder. Tarih ve mahal hususunda üyeler arasında mu
tabakat olduğu takdirde, konsey, teklif edilmiş bulunan toplantı mahallinin bulunduğu memle
ketin hükümeti nezdinde teşebbüste bulunarak, davet edici bir hükümet olmaya muvafakat edip 
etmiyeceğini sorar. Cevap müspet olduğu takdirde, konsey ve ilgili Hükümet icap eden tedbirleri 
almak için anlaşırlar. Cevap menfi ise, konsey, konferansın çağırılmasmı talep eden üye ve ortak 
üyeleri alman cevaptan haberdar ederek onları başka tekliflerde bulunmaya davet eder. Bu tek
lifler alındığında, konsey, icabederse, aşağıdaki 3 ncü fıkrada yazılı istişare usulü gereğince ha
rekete geçer. 

3. Konferans için birçok tarih ve mahal gösterildiği takdirde konsey, teklif edilmiş olan ma
hallerin bulundukları memleketlerden, hükümetleriyle istişarede bulunur, konsey, bu hükümetlerin 
mütalâalarını aldıktan sonra, tâyini mümkün olan maahllerden veya tarihlerden birini seçmek üze
re bütün üye ve ortak üyeleri davet eder. Bundan sonra konsey, üyeler çoğunluğunun arzuları 
gereğince, davet eden hükümetle iş birliği yapara iv konferansı tertip eder. 

4. Bütün üye ve ortak üyeler, bir konferansın toplanacağı tarih ve mahal hakkında idare 
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konseyinin bir işarına istenilen tarihte cevaplarını gönderirler. O suretle ki, bu cevaplar, konseyin 
tebliği tarihinden itibaren altı hafta zarfında konseye vermiş bulunsun. 

Fasıl : 5 

Konferanslrın tetkikına arzedilecck tekliflerin sunulma şekli 

Kabulü, mukavele veya tüzükler metninin tadilini icabettiren lıer hangi bir teklifin müzakereye 
konulması için bu teklifte, tadili icabeden metin kısımlarının bulutunasmı kolaylaştıracak fasıl, 
madde veya fıkra numaraları zikredilmiş olmalıdır. 

Fasıl : 6 

Konferansların iç tüzüğü 

Madde — 1 

Yerlerin sırası 

Genel toplantı celselerinde, murahhaslar, uzmanlar ve ataşeler, murahhaslıklar halinde gurup-
lanır ve bu murahhaslıklar temsil ettikleri memleketlerin Fransızca isimleri alfabe sırasına 
göre sıralandırılır. 

Madde — 2 

Genel toplantının ilk oturumu 

Genel toplantının ilk oturumu, davet eden Hükümet tarafından tâyin edilmiş bir şahsiyet tara
fından açıln\ 

Madde — 3 

Başkan ve başkan vekillerinin seçilmesi 

Konferansın başkan ve başkanvekilleri, konferans genel toplantısının ilk oturumunda seçilirler. 

Madde — 4 

Başkanın yetkileri 

1. Başkan, genel toplantı oturumlarını açtığı ve kapadığı gibi müzakereleri idare ve olyarın 
neticesini ilân eder. 

2. Bundan başka konferansın bütün işlerinin genel idaresini de ifa eder. 

Madde — 5 

Konferansın sekreterliği 

Genel toplantının ilk oturumunda, birliğin sekreterlik personelinden ve ihtiyaç vukuunda davet 
eden Hükümet idaresinin personelinden müteşekkil olmak üzere konferans sekreterliği teşkil edilir. 

Madde — 6 

Komisyonların kurulması 

Genel toplantı, konferansın müzakerelerine tevdi edilmiş olan meseleleri müzakere etmek üzere 
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komisyonlar teşkil eder. Bu komisyonlar tâli komisyonları ve bunlaı- da ikinci tâli komisyonları 
teşkil edebilirler. 

Madde — 7 

Komisyonların üyeleri 

1. Yetkili murahhaslar konferanslarında, komisyonlar, müracaatta bulunan veya genel top-
lantı tarafından tâyin edilen üye veya ortak üyeler murahhaslarından teşkil olunur. 

2. (1) idari konferansların komisyonlarında tanınmış hususi işletmeler mümessilleri de bulu
nabilir. 

(2) Telekomünikasyon ilmî ve sınai teşekküllerinin uzmanları milletlerarası teşekküllerin mü
şahitleri ve şirketlerin, cemiyetlerin sözcüleri veya hususi şahıslar, Genel Tüzüğün 2 nci faslı ve 
6 nci faslının 9 ncu maddesi gereğince, idari konferansların komisyonlariyle tâli ve ikinci tâli ko
misyonlarına, oy hakkını haiz olmaksızın, iştirak edebilirler. 

Madde — 8 

Komisyonların başkan, başkanvekilleri ve raportörleri 

1. Konferansın başkam, her komisyonun başkan ve başkanvekil veya vekillerinin seçimini ge
nel toplantının tasvibine arzeder. 

2. Her komisyonun başkanı kendi raportörlerinin tâyinini ve bu komisyona bağlı tâli komisyon
ların başkanlariyle başkanvekillerinin ve raportörlerinin seeimini, başkanı bulunduğu komisyona 
teklif eder. 

Madde — 9 

Özel teşekküllerin idari konferanslara iştiraki 

G«nel toplantı veya komisyonlar, şirketlere, cemiyetlere veya özel şahıslara, talepler veya karar
lar arzetmek için yetki verebilirler, ancak bu talep veya kararların ilgili memleket murahhaslığı
nın başkanı tarafından imza edilmesi veya desteklenmesi lâzımdır. 

Bu şirketler, cemiyetler veya özel şahıslar, bu komisyonların bâzı toplantılarında da bulunabi» 
lirler. Fakat bunların sözcülerinin münakaşalara iştirak edebilmeleri ancak, komisyon başkanının 
ilgili memleketin murahhaslık başkaniyle mutabık kalarak bu iştiraki faydalı görmelerine bağlıdır. 

Madde — 10 

Oturumlara davet 

Genel toplantının, komisyonların ve tâli komisyonların oturumları ya mektupla veya konferansın 
toplandığı mahalde afişler asılmak suretiyle ilân edilir. 

Madde — 11. 

.'"•*•'•• Müzakerelerin cereyanı 

1. Söz almak arzu eden şahıslar bunu ancak Başkanın muvafakatini aldıktan sonra yapabilirler. 
Genel kaide olarak söz alanlar, evvelâ mensup oldukları memleket veya şirketin ismi veya kumpanya
larının ve makamlarının bulundukları memleketinisimlerini bildirerek söze başlarlar. 

2. Söz alan her şahıs, bütün arkadaşların, düşüncelerini iyice anlayabilmeleri için yavaş yavaş 
agfik ve anlaşılır bir tarzda, kelimeleri güzelce birbi-rinden ayırarak ve sık sık durarak konuşmalıdır. 
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Madde — 12. 

Konferansın açılmasından evvel sunulan teklifler 

Konferansın açılmasından evvel sunulan teklifler Genel Tüzüğün altıncı faslının altıncı maddesi 
hükümleri gereğince genel toplantı tarafından yetkili komisyonlara tevdi olunurlar. 

Madde — V,l 

Bir konferans esnasında sunulmuş olan teklifler 

1. Hiçbir teklif veya tâdil, ilgili memleket murahhaslık başkanı veya vekili tarafından tasdikan 
imza edilmedikçe veya desteklenmedikçe, sunulamaz. 

2. Bir teklifin veya tâdil projesinin bütün murahashklara bildirilmesi için, bu teklif veya tâdil 
projesine ait metnin tevzii mi, yoksa bu hususta sarlece şifahen tebligatta mı bulunmak lâzım geldiğini 
takdir etmek konferans başkanıma aittir. 

•1. Genel toplantı oturumlarında, her hangi bir yetkili şahıs kendisi tarafından sunulmuş olan 
her hangi bir teklif veya tâdil projesinin konferans esnasında okumayı veya okunmasını talep ede
bilir, ve bunlara ait mucip sebepleri açıklaması da kabul olunabilir. 

Madde — 14. 

Bir konferans esasında komisyonlara sunulan teklifler 

1. Konferansın açılmasından sonra sunulmuş olan teklif veya tadil projeleri, yetkili komisyon 
başkanına, veya, yetkili komisyonun hangisi olduğunda şüphe hâsıl olursa teklif veya tadil pro
jelerinin konferansın başkanına sunulması icabeder. 

2. Mukavele veya tüzüklerin tadili amacını güden her hangi bir teklif veya tadil projesi, bu 
dokümanlara girecek kati metin şekliyle sunulmuş olmalıdır. 

'•). İlgili komisyonun başkanı, teklif veya tadil projesi metninin, komisyon üyelerine tevzii 
suretiyle mi, yoksa yalnız şifahi olarak mı tebliği icabedeceğine bu başkan karar verir. 

Madde — 15. 

Talik edilen teklifler 

Bir teklif veya bir tadil projesi mahfuz tutulduğu veya tetkiki geciktirildiği takdirde bu pro
jeyi sunmak hususunda tavassutta bulunan murahhaslık bunların sonradan unutulmamasma 
dikkat edecektir. 

Madde — 16. 

Genel oturumlarda oy verme usulü 

1. Genel toplantının oturumlarında, her teklif veya tadil projesi müzakereden sonra oya ko
nulur. 

2. Bir genel toplantı oturumu esasında verilen oyların muteber olabilmesi için, konferansa 
iştirak için kendilerine yetki verilmiş olan ve oyhakkma sahip bulunan murahhaslıklardan en az 
yarısının oy verilen oturumda hazır olması veya temsil edilmiş bulunması lâzımdır. 

-3. Oy verme işi eller yukarı kaldırılmak suretiyle yapılır. Tekrar sayıldıktan sonra ekseri
yet açık bir surette görülmediği veya oyların birer birer sayılması talep edildiği takdirde oylar 
Fransızca alfabe sırasına göre üyelerin isimleriokunmak suretiyle toplanır. 

4. Genel toplantı oturumları esnasında, hiçbir teklif veya tadil projesi, hazır bulunan ve oy ve
recek olan murahhaslıkların çoğunluğu tarafından desteklenmedikçe kabul edilmez. Ekseriyeti 
teşkil etmek için icabeden oy miktarının sayımında çekinser oylar nazarı itibara alınmazlar. Oyların 
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müsavatı halinde teklif reddedilmiş addolunur. 

5. Birlik üyelerinin kabulüne dair yukanki kaideye muhalif istisnalar vardır. 
Bu halde tatbik edilecek usul mukavelenin 1 nci maddesinde zikredilen usuldür. 
6. Çekimser oyların sayısı hazır bulunan ve rey veren murahhaslıklar sayısının yarısını geçti

ği takdirde, teklif mütaakıp bir oturuma talik edilip sonradan yapılacak olan bu oturumda çe
kimser oylar kaale •almmıyacaktır. 

7. Oy verilmesine karar verildiği esnada hazır oy verme hakkına sahip bulunan murahhaslık
lardan en az beşi oy vermenin gizli olmasını talep ederse, gizli oy usulüne müracaat olunur, Ve giz
liliğin sağlanması için gereken tedbirler alınır. 

Madde — 17. 

Komisyonlarda oy verme hakkı ve oy verme usulü 

1. Komisyonlarda oy verme hakkı genel tüzüğün 3 ncü faslında tarif edilmiştir. 
2. Komisyonlarda oy verme usulü, genel tüzüğün 6 ncı faslının 16 ncı maddesinin 1, 3, 4 ve 

6 ncı fıkralarındaki hükümlerle tarif edilmektedir. 

Madde —18. , 3 

Yeni hükümlerin kabulü 

1. Genel kaide olarak, diğer murahhaslıklar tarafından kabul edilmiş olan bir teklif üzerinde 
kendi kanaatlerini kabul ettirmemiş olan murahhaslıklar, çoğunluğun kanaatine iltihak etmeye gay
ret edeceklerdir. 

2. Bununla beraber, bir murahhaslık, alınması istenen kararın kendi. Hükümetinin mukave
leyi tasdikına veya tüzükleri tasvibine mâni olacak bir mahiyette görürse, bu karar hakkında ge
çici veya katı olarak ihtirazi kayıtlar serdedebilir. 

Madde — 19. 

Genel Toplantı oturumlarının zabıtları 

1. Genel toplantı oturumlarının zabıtları konferans sekreterliği tarafından kabul olunur. 
2. (1) Genel kaide olarak, zabıtlar, ancak açık bir ifade ile yazılmış başlıca mucip sebeplerle 

birlikte teklifleri ve bu teklifler hakkındaki kararları ihtiva edecektir. , 
(2) Bununla beraber, her murahhas, mümessil veya müşahit, yaptığı her hangi bir beyanatın 

tahlilî şeklinin veya tam metninin zabta geçirilmesini istemek hakkını haizdir. Bu takdirde, otu
rumun kapanmasından itibaren iki saat içinde konferans sekreterliğine bu beyanatına ait metnin 
teminini kendisi sağlamak mecburiyetindedir. 

Ancak, bu hakkın ihtiyatla kullanılması tavsiye olunur. 

Madde —20. ••*'*""v' '"' '" '*; " '*'' ' ' 

Komisyonların raporları 

1. (1) Tartışmaların esaslı noktaları genel toplantının bilmesi faydalı görülen muhtelif mü
talâalar ve niftayet yapılan teklifler ve bu tekliflerin umumi heyetinden çıkan neticeler belirtil
mek suretiyle komisyonların ve tâli komisyonların müzakereleri oturumların her biri için ayrı ayrı 
raporlar halinde hülâsa olunacaktır. 

(2) Bununla beraber, her murahhas, mümessil veya müşahit yaptığı her hangi bir beyanatın 
tahlilî şeklinin veya tam metninin rapora geçirilmesini istemek hakkını haizdir. Bu takdirde, otu
rumun kapanışından itibaren iki saat içinde konferans sekreterliğine bu beyanatına ait metnin 
teminini kendisi sağlamak mecburiyetindedir. 
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2. Komisyonlar ve tâli komisyonlar, gerekirse, çalışmalarının sonunda nihai bir rapor tanzim 
ederek bu raporda, yapılan teklifleri ve kendilerine tevdi olunan etüdlerin neticelerini aç,ık bir 
ifade ile icmal edeceklerdir. 

Madde - - 2 1 . 

.1. (1) Genel kaide olarak her genel toplantı oturumunun veya komisyon veya tâli komisyon 
oturumunun başında, bir önceki oturuma ait zabıt veya rapor okunur. 

(2) Bununla beraber, Başkan bunu münasip gördüğü ve hiçbir itiraz da vâki olmadığı takdir» 
de, genel toplantı, komisyon veya tâli komisyon üyelerinin, zabtın veya raporun muhteviyatı hak
kında, serdedecek mülâhazaları olup olmadığını sormakla iktifa eder. 

2. Bundan sonra, zabıtname veya rapor ya kabul olunur veyahut ileri sürülüp genel toplantı, 
komisyon veya tâli komisyon tarafından tasvip edilmiş olan mülâhazalar gereğince tâdil olunur. 

3. Her nihai rapor ilgili komisyon veya tâbi komisyon tarafından tasvip edilmelidir. 
4. (1) Genel toplantının kapanmış oturumuna ait rapor konferansın Başkanı tarafından tetkik 

ve tasvip olunur. 
(2) Bir komisyonun veya tâli komisyonun son oturumuna ait rapor bu komisyonun veya tâli 

komisyonun Başkam tarafından tetkik ve tasvip olunur. 

Madde — 22. 

Tahrir Komisyonu 

1. Beyan olunan mütalâalar kale alınmak suretiyle, muhtelif komisyonlar tarafından müm
kün olduğu kadar nihai şekillerine göre kaleme almacak olan mukavele veya tüzük metinleri meal
leri değiştirilmeden şekillerinin tekemmül ettirilmesini ve tâdile uğramamış eski metinlerle birleşti
rilmesini sağlamakla ödevli bir tahrir komisyonuna tevdi olunur. 

2. Yeniden kaleme alman metinler bir bütün halinde konferans genel toplantısının tasvibine 
sunulur ve konferans bunlar hakkında ya bir karar alır veyahut yeniden tetkik olunmak üzere 
yetkili komisyona iade eder. 

Madde — 23 

Metinlerin numaralandın]ması 

1. Tetkike sunulmuş metinlere ait fasılların, maddelerin ve fıkraların nunu; ıları, genel top
lantı oturumunda birinci defa okununcaya kadar muhafaza olunur. îlâve olunan metinlere geçici 
olarak: Bis, ter, V. S. numaraları verilir ve hazfolunmuş metinlerin numaraları kullanılmaz. 

2. Fasılların, maddelerin ve fıkraların nihai olarak numaralandırılması işi, birinci okunuşla
rını mütaakip kabullerinden sonra, tahrir komisyonuna havale olunacaktır. 

Madde — 24. 

Nihai tasvip 

Mukavelenin ve tüzüklerin metinleri ancak ikinci bir okunuşu mütaakip tasvip olunduktan son
ra katiyet kesbedecektir. 

Madde — 20. 

İmza 

Konferans tarafından nihai olarak easvip edilen metinler mensup oldukları memleketlerin 
Fransızca isimleri sırasına göre, gerekli yetkileri haiz murahasların imzasına sunulacaktır. 
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Madde — 26. 

Basma beyanat 

Konferansın çalışmaları hakkında basına resmî beyanatta bulunulması ancak, konferans başka
nının veya başkanvekillerinden birinin muvafakati alınmak suretiyle mümkündür. 

Madde — 27. i .J 

Muafiyetler 

Konferansların ve mukavelede derpiş olunan toplantıların devam ettiği müddetçe, ınurahaslar 
ve mümessiller, genel sekreter, genel sekreter muavinleri, Birlik Sekreterliği kadrolarına dâhil 
personel ve îdare konseyi üyeleri, davet eden hükümetin ve ilgili özel işletmelerle mutabık kala
rak bunu kararlaştırabildiği ölçüde, posta, telgraf ve telefon ücretleri muafiyetinden istifade etmek 
hakkını haizdirler. 

KISIM : II 

Milletlerarası İstişari Komiteler 

Fasıl : 7 

Genel hükümler 

1. Genel tüzüğün ikinci kısmının hükümleri, mukavelenin milletlerarası istişari komitelerin 
yetkilerini tarif eden 8 nci maddesini tamamlamaktadır. 

2- îstişari komiteler, mümkün olduğu nispette, genel tüzüğün 1 nci kısmının konferanslarda 
tatbik olunacak usul hakkındaki kaidelerine deriayet edeceklerdir. 

Fasıl : 8 

İştirak şartlan 

1. (1) Milletlerarası istişari komitelerin üyeleri şunlardır: 
a) Hukukan, üye ve ortak üyelerin idareleri; 
b) Talepleri üzerine ve aşağıda yazılı usulün tatbiki hususu mahfuz tutulmak suretiyle uz

manlarını bu komitelerin çalışmalarına iştirak ettirmek istediklerini bildiren tanınmış özel işlet
meler. 

2. Tanınmış bir özel işletme tarafından isti şan komitelerin çalışmalarına iştirak için yapıla-, 
cak birinci talep genel sekretere sunulacak ve genel sekreter bu talebi bütün üye ve ortak üyele
re ve ilgili istişari komitenin direktörüne bildirecektir. Bir özel işletme tarafından yapılan tale
bin bu özel işletmeyi tanıyan hükümete ait idare tarafından tasvip olunması lâzımdır. 

3. îstişari bir komitenin üyesi bulunan her hangi bir özel işletme arzu ettiği ve bu arzusunu 
komitenin direktörüne bir tebliğle bildirdiği takdirde bu istişari komitenin çalışmalarına iştirak
ten vazgeçmek hakkını haizdir. Bu karar ancak, bu tebliğin yapıldığı tarihten itibaren geçecek 
bir senelik bir müddetin nihayetinde yürürlüğe girecektir. 

2. (1) Çalışmalarım milletlerarası telekomünikasyon birliğinin çalışmalariyle koordine eden 
ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunan milletlerarası teşkilâtlar istişari mahiyetinde olmak üzere 
istişari komitelerin çalışmalarına iştirak edebilirler. 

(2) Milletlerarası bir teşkilât tarafından istişari komitelerin çalışmalarına iştirak için yapıla
cak birinci talep genel sekretere sunulacak ve genel sekretr tlgrafla bütün üye ve ortak üyelerin 
bu talebin kabulü hakkında bir karar vermeye davet edecektir; Üyelerden bir ay zarfında gele-
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cek cevapların çoğunluğu müspet olduğu takdirde, talep kabul edilecektir. Genel sekreter, bu 
istişarenin ııticesini bütün üye ve ortak üyelere ve ilgili istişari komitenin direktörüne arzedecek-
tir. 

3. (1) Telekomünikasyon meselelerinin etüdiyle meşgul olan ilmî veya sınai teşekküllerle 
telekomünikasyon servislerine ait malzemelerin etüd işleriyle vya imalâtiyle meşgul olan teşek
küller, istişari mahiyette olmak üzere ve ilgili memleketler idarelerinin bu husustaki tasvibi 
mahfuz kalmak şartiyle, istişari komitelerin etüd komisyonlarının toplantılarına iştirak ettirlebi-
lirler. 

(2) İlmî veya sınai bir teşekkül tarafından bir istişari komitenin etüd komisyonlarının otu
rumlarına kabul olunmak için yapılacak birinci talep bu istişari komitenin direktörüne sunula
caktır. Bu talebin ilgili memleketin idaresi tarafından tasvip olunması lâzımdır. 

Fasıl : 9 

Genel toplmıtınm rolü 

Genel toplantının rolü, etüt komisyonları tarrafından sunulan teklifleri tasvip, tadil veya 
reddetmek ve mukavelenin 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tetkik olunacak yeni meselelerin 
listelerini hazırlamaktır. 

Fasıl : 10 

Genel Toplantının Birleşimleri 

1. Genel toplantı, normal olarak senede iki defa toplanacaktır. Ancak bunun için ilgili idare 
konferansının toplanmasından takriben bir sene evvel bir toplantı yapılmış olmalıdır. 

2. Bir genel toplantının toplanma tarihi, etüd komisyonları çalışmalarının ilerleyiş durumuna 
göre ve iştirak eden memleketlerden en az on ikisinin tasvibiyle ileriye veya geriye alınabilir. 

3. Bir genel toplantının her toplanacağı yer bir önceki genel toplantıda tesbit olunur. 
4. Toplantılarının her birinde, bir istişari komitenin genel toplantısına bu toplantının yapıldığı 

memleketin murahhaslık şefi başkanlık eder; başkana, genel toplantı tarafından seçilen başkan mua
vinleri yardım ederler. 

5. Bir istişari komitenin sekreterliği bu komitenin ihtisas edininmiş sekreterliği tarafından ifa 
olunur. Ve gerekirse bu görev için davet eden idarenin ve genel sekreterlik personelinin yardımın
dan istifade edilir. 

Fasıl : 11 

Kullanılan diller ve genel toplantıda tatbik edilen oy verme tarzı 

1. Genel toplantıların oturumları esnasında ve istişari komitelerin resmî dokümanlarında kulla
nılacak diller mukavelenin 15 nci maddesinde tâyin olunmuştur. 

2. İstişari komitelerin genel toplantılarının oturumlarında oy vermeye yetkili memleketler, mu
kavelenin 1 nci maddesinin 3 (2) nci fıkrasında zikrolunmuştur. Bununla beraber, üye olan bir 
memleket bir idare tarafından temsil olunmadığı takdirde bu üye memlekete ait tanınmış özel işlet
melerin temsilcileri, sayıları ne olursa olsun bir bütün halinde bir tek oya sahiptirler. 

Fasıl - 12 

Etüd Komisyonlarının teşkili 

Genel toplantı, etüde arzettiği meseleleri tetkik etmek üzere gerekli etüd komisyonlarını teşkil 
eder; bu etüd komisyonlarının çalışmalarına iştirak edecek idareleri, özel işletmeleri, milletlerarası 

( S. Sayısı : 2 ) 



— 33 — 
teşkilâtlan ve ilmî ve sınai teşekkülleri tâyin eder; bu etüd komisyonlarının her birine başkanlık ede
cek başraportörü tâyin eder. 

Fasıl : 13 

İşlerin görülmesi 

1. Bir etüd komisyonuna tevdi edilen bir mesele muhabere yoliyle halledilmediği takdirde, baş-
raportör, mensup idarenin muvafakatini alarak, şiüahi olarak münakaşası yapılabilmek için, müna
sip bir mahalde bir toplantı yapılmak üzere tekli üt e bulunabilir. 

2. Bununla beraber, faydasız seyahatlerle uzun sürecek gaybubetlerin önüne geçmek için, bit' 
istişari komitenin direktörü, ilgili muhtelif etüd komisyonlarının başkanları olan başraportörlerle 
mutabık kalarak, aynı mahalde, aynı müddet zarfında toplanacak olan etüd komisyonları gurup u-
nun toplantılarına ait umumi plânı tanzim eder. 

3. Yapılan muhabereler neticesinde veya etüd komisyonlarının toplantıları esnasında tanzim 
olunan raporlar, direktör tarafından, en kısa bir müddet zarfında iştirak eden idarelere ve istişari 
komitenin üyesi bulunan özel işletmelere gönderilir. 

Fakat, bu raporlar, herhalde gelecek genel toplantının toplanma tarihinden en az bir ay evvel el
lerine vâsıl olacak kadar kısa bir zaman zarfında gönderilmiş olmalıdır. Yukarda zikredilen şart
lar dahilinde verilmiş bir raporun mevzuunu teşkil etmemiş olan meseleler genel toplantının gün
demine dâhil edilemezler. 

Fasü : 14 

Direktörün görevleri, mütehassıs Sekreterlik 

1. (1) Bir istişari komitenin direktörü, Etüd komisyonlarının, Genel toplantının ve istişari 
komitenin çalışmalarını koordine eder. 

(2) Direktör, Komitenin arşivlerini muhafaza etmekle ödevlidir. 
(3) Direktör, doğrudan doğruya kendi otoritesi altında bulunan ve komite çalışmalarının 

teşkilâtlandırılmasına çalışan mütehassıs bir personelden teşkil edilmiş bir sekreterliğin yardımın
dan faydalanacaktır. 

(4) Milletlerarası radyokomünikasyon istişarikomitesinin direktörüne de, mukavelenin 8 nci 
maddesi gereğince, bir direktör vekili yardımda bulunacaktır. 

2. Direktör, yetkili murahhaslar konferansı veya idare konseyi tarafından tasvip edilen büt
çenin çerçevesi dâhilinde bu sekreterliğin teknik ve idari personelini seçer. Bu teknik ve idari 
personelin tâyini, Genel Sekreter, direktörle mutabık olarak, kararlaştırır.. 

3. Direktör, istişari mahiyette olmak üzere, genel toplantının ve etüd komisyonlarının müza
kerelerine iştirak etmek hakkını haizdir, ve genel assamblenin ve etüd komisyonları toplantıla
rının hazırlıkları için gereken bütün tedbirlerialır. 

4. Milletlerarası radyokomünikasyon istişari komitesinin direktör vekilinin, gündemde bulu
nan meseleler kendi faaliyetini ilgilendirdiği takdirde, istişari mahiyette olmak üzere, genel top
lantının ve "etüd komisyonlarının müzakerelerine iştirak etmek hakkını haizdir. 

5. Direktör, genel toplantıya bir rapor sunarak, genel toplantının son toplantısından itiba
ren istişari komitenin faaliyeti hakkında malûmat verecektir. 

6. Direktör, gelecek iki senenin her biri için masraf projelerini genel toplantının tasvibine 
sunacaktır. Genel toplantının bu projeleri tasvibini mütaakıp, direktör, birliğin yıllık bütçeleri 
projeleri meyanma ithal olunmak üzere bunları genel sekretere tevdi edecektir. 
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Fasıl : 15 

tdari konferanslar için yapılacak tekliflerin hazırlanması 

Yetkili idari konfranstan bir sene evvel, her istisari komitenin ilgili etüd komisyonlarının tem
silcileri, evvelki idari konferansın toplantısından beri beyan edilen mütalâa ve tavsiyeleri ve 
bununla ilgili tüzüğün tadili tekliflerini öğrenmek için, genel sekreterliğin temsilcileriyle muha
bereye girişecekler veya onlarla toplantı yapacaklardır. 

Fasıl : 16 

İstisari komitelerin, birbirleriyle ve diğer milletlerarası teşekküllerle olan münasebetleri 

1. Milletlerarası istisari komiteler,, etüdler yapmak üzere muhtelit komisyonlar teşkil edebilir, 
ve müşterek menfaatle ilgili meseleler üzerinde mütalâa ve tavsiyeler serdedebilirler. 

2. Her istisari komite, davet edilmiş olduğu, birliğin diğer komitelerinin veya diğer millet
lerarası teşkilâtların toplantılarına, istisari mahiyette iştirak etmek üzere bir mümessil tâyin ede
bilir. 

3. Birliğin genel sekreteri veya iki genel sekreter muavinlerinden biri, frekansları kaydeden 
milletlerarası komitenin temsilcileri, birliğin diğer istisari komitelerinin direktörleri veya bunla
rın temsilcileri, istisari mahiyette olmak üzere milletlerarası bir istisari komitenin toplantıları
na iştirak edebilirler. 

Fasıl : 17 

îstişari komitelerin malî işleri ç " *""E ' ? " , ;'"" 

1. Milletlerarası radyokomünikasyon istisari komitesinin direktör vekilinin aylığı da dâhil ol
mak üzere, milletlerarası istisari komiteler direktörlerinin aylıklariyle mütahassıs sekreterliklerin 
âdi masrafları mukavelenin 14 ncü maddesi hükümleri gereğince birliğin âdi masraflarına dâhil 
bulunmaktadır. 

2. Milletlerarası radyokomünikasyon istisari komitesinin direktörleri ve direktör vekilinin b\ 
toplantılarda kullanılan sekreterlik memurlarının hepsinin fevkalâde masrafları da dâhil olmalı 
üzere, genel toplantılar ve etüd komisyonlarının toplantıları dolayısiyle vâki olan masraflar, aşa
ğıda gösterilen şekilde bu toplantılara iştirak eden idareler, özel işletmeler ve ilmî ve sınai te
şekküllerin hesaplarına geçirilir. 

;î. Bir istisari komitenin çalışmalarına iştirak etmek istiyen bir idare, bunun için genel sekre
tere br beyanname tevdi eder. Bu beyanname, yukarıki fıkrada zikredildiği üzere, bu komitenin 
fevkalâde masraflarına iştirak etmek ve verilen bütün dokümanlar bedelinin ödenmesi taahhü
dünü muhtevi olmalıdır. Bu taahhüt bu beyannamenin verildiği tarihten evvelki genel toplantı
nın son toplantısının kapandığı tarihten evvel yürürlüğe girecek ve ilgili idare tarafından bu ta
ahhütten vazgeçilinceye kadar muteber olacaktır. Taahhütten vazgeçildiği hakkında yapılacak 
her tebliğ, bu tebliğin alındığı tarihi takip eden genel toplantının kapandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. Bununla beraber bu vazgeçmeyi bildiren bir idare, bu taahhüdün muteber oldu
ğu müddet zarfında yapılmış genel toplantmm son toplantısına ait dokümanları alacaktır. 

4. (1) Bir istişare komitenin üyesi bulunan her özel işletme, yukarda 2 nci fıkrada beyan 
edilen masraflara iştirak edecek ve genel tüzüğün 8,1 (2) faslında derpiş edilmiş olan iştirak ta
lebi tarihinden hemen evvelki genel toplantı toplantısının kapanmasından itibaren kendisine ve
rilmiş olan dokümanların bedelini ödiyecektir. 

(2) Yukardaki 4 (1) fıkranın hükümleri, ilmî ve sınai teşkilâtlara ve mukavelenin 14 ncü 
maddesi gereğince - idare konseyi bu masraflardan muaf tutmadıkça - milletlerarası teşkilâtlara 
tatbik olunacaktır. 

5. îstişari komitelerin yukarda 2 nolu fıkrada tarif edilen masrafları, mukavelenin 14 ncü 
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maddesi gereğince birliğin âdi masraflarına iştirakte esas tutulan ve ilgili hükümetlerce kabul 
edilen vahitler miktarına nazaran mütenasip bir surette masraflara iştirak etmeyi taahhüt eden 
idareler arasında taksim edilir. Bir komitenin masraflarına iştirak etmeyi taahhüt eden özel iş
letmeler, milletlerarası teşkilâtlar ve ilmî veya sınai teşkilâtlar, bu maksatla girecekleri sınıfı 
bildirirler. 

6. Her idare özel işletme, milletlerarası teşkilât veya ilmî veya sınai teşkilât, kendi temsil
cilerinin şahsi masraflarını üzerine alacaktır. 

Ek : 5 

(26 ncı maddeye bakılması) 

Birleşmiş Milletler Tcskilâtiyle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliyi arasında anlaşma 

önsöz 

1947 Senesinde Atlantic City'de kararlaştırılmış olan Birleşmiş Milletler Anayasasının f>7 nci 
ve Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği Mukavelesinin 26 ncı maddesi mucibince. Birleşmiş Mil, 
letlerle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — I 

Birleşmiş Milletler, aşağıda «Birlik» diye yazılı bulunan Milletlerarası Telekomünikasyon Bir
liğini, bu mukavelede tesbit edilmiş olan gayelere ulaşmak için Esas Teşkilât Mukavelesine uygun 
olarak lüzumlu bütün tedbirleri almakla görevli yetkili bir müessese olarak tanır. 

Madde - TT 

Karşılıklı temsil 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Birliğin bütün yetkili murahhaslar konferanslariyle idari konfe
ransların müzakerelerine, oy hakkına sahip olmaksızın, iştirak etmek için davet edilecektir. Keza 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, birlik ile usulü veçhilo müşaverelerde bulunduktan sonra, Birleşmiş 
Milletleri ilgilendiren meselelerin münakaşalarına oy vermeksizin iştirak etmek hakkını haiz ola
rak milletlerarası istişari komitelerinin toplantılarına veya birlik konferansından toplanmaya da
vet olunan diğer toplantılara davet edilecektir. 

2. Birlik, telekomünikasyon meseleleri üzerinde kendileriyle istişarede bulunulmak maksa-
diyle Birleşmiş Milletlerin genel toplantı oturumlarında hazır bulunmak üzere, mümessiller gön
dermeye davet edilecektir. 

3. Birlik, Birleşmiş Milletlerin İktisadi ve İçtimaî Konseyi, Vesayet Konseyi, komisyonları ve 
komitelerinin oturumlarında hazır bulunmak, birliği ilgilendirecek gündemdeki meseleler müzake
re edileceği zaman, oy hakkına sahip olmaksızın, müzakerelere iştirak etmek üzere mümessiller 
göndermeye davet edilecektir. 

4. Birlik, ihtisasa dahilindeki meseleler müzakere edileceği zaman genel toplantının esas ko
misyonlarının oturumlarında hazır bulunmak ve oy hakkına sahip olmaksızın bu müzakerelere iş. 
tirak etmek üzere, davet edilecektir. 

fi. Birleşmiş Milletler Sekreterliği, birlik tarafından sunulmuş bütün yazılı beyanatları icabı
na gör(> g< i".! toplantının, ekonomik ve sosyal kon^pyinin ve bu komisyonların ve vesayet konseyi-
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nin üyelerine tevzi edecektir. Keza Birleşir i? Millrtler tarafından sunulan yazılı beyanatlar da 
birlik tarafından üyelerine dağıtılacaktır. 

Madde — TIT 

Meselelerin gündeme alınması 

Birlik, lüzumlu olabilecek ihzari istişarelerden sonra yetkili murahhaslar konferanslariyle ida
ri konferansların veya birliğin diğer teşekkülleri toplantılarının gündemine Birleşmiş Milletler ta
rafından kendisine teklif edilecek olan meseleleri kaydedecektir. Aynı suretle, ekonomik ve sosyal 
konsey ve komisyonları ve vesayet konseyi birliğin konferansları veya diğer teşekkülleri tarafın
dan teklif edilmiş meseleleri gündemlerine kaydedeceklerdir. 

Madde — IV 

Birleşmiş Milletlerin tavsiyeleri 

1. Birlik, Birleşmiş Milletlerin, Anayasanın 55 nci maddesinde derpiş olunan gayelerin ger
çekleşmesini kolaylaştırmak ve ekonomik sosyal konseyin Anayasasının 62 nci maddesi gereğince 
ta'hmil edilen görev ve yetkisinin tahakkukuna yardımda bulunmak, veya ekonomik, sosyal, kül
türel ve eğitim, genel sağlık ve diğer bunlarla ilgili sahalardaki Milletlerarası meseleler hakkın
da etüdler yapılmasını ve raporlar verilmesini sağlamak ve bütün bu meseleler hakkında ilgili mü
tehassıs müesseselere tavsiyelerde 'bulunmakla görevli olduğunu göz önünde tutarak; keza Anaya
sanın 58 ve 63 ncü maddeleri hükümleri gereğince Birleşmiş Milletler teşkilâtının bu mütehassıs 
müesseselerin faaliyetlerini ve "bunların mülhem 'bulundukları genel prensipleri koordine etmek 
hususunda tavsiyelerde bulunmakla görevli olduğu göz önünde tutularak, ilgili teşekkülüne gere
ği yapılmak üzere, Birleşmiş Milletler teşkilâtının kendisine yapacağı bütün resmî tavsiyeleri en 
kısa 'bir zamanda sunacaktır. 

2. Birlik, bu tavsiyeler hakkında Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine bu teşkilâtla istişarede 
bulunmaya bu tavsiyeleri yürürlüğe koymaya ve birlik veya üyeleri tarafından alınacak tedbirleri 
veya bu tedbirlerin her hangi bir neticesi hakkında, malûmat vermeyi Birleşmiş milletler teşkilâ
tına zamanında bildirmeyi kabul eder. 

3. Birlik, mütehassıs müesseseler ve Birleşmiş Milletler faaliyetlerinin tamamiyle müessir ko
ordinasyonunu sağlamak için iea'bedecek her hangi bir tedbirle iş birliği yapacaktır. Bilhassa, bir
lik fou koordinasyonu kolaylaştırmak için ekonomik ve sosyal üonseyin tesis edebileceği her te
şekkül veya teşekküllerle iş 'birliği yapmak ve bu gayelere varmak için icabedebilecek bütün malû
matı vermek hususuna muvafakat eder. 

Madde — V. 

Malûmat ve doküman teatisi 

1. Bâzı vesaikin mahremiyet mahiyetini korumak için icabedecek tedbirlerin ihtiyat kaydiyle 
Birleşmiş Milletlerle birlik, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere malûmat ve vesaikin müm
kün olan en mükemmel ve en seri bir tarzda teati edilmesine gayret edeceklerdir. 

2. Yukarki fıkra hükümlerinin genel mahiyetine zarar vermeksizin; 
a) Birlik kendi faaliyeti hakkında Birleşmiş Milletlere senelik bir rapor sunacaktır; 
b) Birlik, Birleşmiş Milletlerin kendisine gönderebileceği hususi raporlar, etüd veya malûmat 

taleplerini imkân nispetinde karşılayacaktır.; ©^**^*^ i s *.•<!• 
c) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, birlik için özel bir ehemmiyet arzeden malûmatı, talebi 

üzerine bu teşekküle vermek üzere birliğin yetkili makamiyle görüş teatisinde bulunacaktır. 
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Madde — VI. 

Birleşmiş Milletlere yardım 

Birlik, Birleşmiş Milletler Anayasası, ve Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesi gereğince, 
Birleşmiş Milletler üyesi olmıyan birlik üyelerinin özel durumlarını tamamiyle müdrik olarak 
Birleşmiş Milletlerle ve onun esas ve tâli teşekkülleriyle işbirliği yapmayı kararlaştırmıştır. 

Madde — VII. 

Milletlerarası Adalet Divaniyle olan münasebetler 

Milletlerarası Adalet Divanının kendi Anayasalının :>4 ncü maddesinin tatbiki gereğince, talep 
edeceği bütün malûmatı birlik bildirmeye muvafakat eder. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Toplantısı, birliğin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı veya diğer ihti
sas müesseseleriyle olan mütekabil münasebetlerine dair meselelerden başka kendi yetkisi dahi
lindeki hukuki meseleler üzerinde istisari malûmatı Milletlerarası Adalet Divanından talep etmek 
için birliğe yetki vermiştir. 

3. Bu nevi bir müracaat, yetkili murahhaslar konferansının bir müsaadesi gereğince, hareket 
eden yetkili murahhaslar konferansı veya idari konsey tarafından Adalet Divanına gönderilebilir. 

4. Milletlerarası Adalet Divanından istisari bir malûmat talep ettiğinde, birlik bu müracaat 
hakkında ekonomik ve sosyal konseyi haberdar eder. 

Madde — VIII. 

Personel hakkında hükümler 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile birlik, is.ihdam, müddet şartlarında mevcut olabilecek 
ciddî tezatlnrı, personel tedarikinde karşılaşılacak rekabeti önlemek ve memurların hizmetlerinden 
en iyi bir şekilde istifade edilmek üzere aralarında personel teatisini kolaylaştırmak için personel 
hakkında, mümkün olduğu kadar geniş bir nispette, normlar, metotlar ve müşterek hükümler tes-
bit edeceklerdir. 

2. Birlşmiş Milletler Teşkilâtiyle birlik, yukarda yazılı gayeye varmak için bütün mümkün 
olan en geniş bir nispette işbirliğine muvafakat ederler. 

Madde — IX. 

istatistik servisleri 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve birlik mümkün olduğu kadar sıkı bir işbirliği yapmak hu-
sununda gayret sarfetmeyi, faaliyetlerinde mükerrer iş yapılmasının önüne geçilmesini ve istatis
tik malûmatın toplanması, tahlili, yayınlanması, normlandınlması, ıslahı ve yayımı hususunda 
teknik personellerinin en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı kararlaştırmışlardır. Bunlar, 
istatistik bilgilerden mümkün olduğu kadar büyük ölçüde istifade sağlamak ve bu malûmatı 
vermeye davet edilen Hükümetler ve diğer teşekküllerin yükünü hafifltmek için gayretlerini 
birleştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

2. Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, milletlerarası teşkilâtların genel gayelerine yarıyan 
istatistikleri toplama, tahlil etme, yayınlama, normlandırma, tekemmül ettirme ve yayma iş
lerini üzerine almış merkezî bir teşekkül olduğunu kabul eder. 

3. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, birliğin kendi hususi gayelerinin tahakkuku ve bütün dünya 
istatistiklerinin tekemmülü için lüzumlu olacak nispette, kendisini ilgilendiren istatistiklerde 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının hukukuna halel getirmeksizin kendisine ait sahada istatistik
leri toplamak, tahlil etmek, yayınlamak, normlandırmak, tekemmül ettirmek ve yaymak işleriyle 
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muvazzaf merkezî bir teşekkül olduğunu kabul eder. Kendi servis dokümanlarının tanzimi şekli 
hususunda bütün kararları almak birliğe aittir. 

4. Umumun istifadesine açık bulunacak bir istatistik istihbarat servisi teşkil etmek maksa-
diyle, esas istatistik serilerine veya özel raporlarına ithal edilmek üzere birliğe verilecek ista
tistik malûmat, talebi üzerine, en geniş bir ölçüde olmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtının istifa
desine arzolunması kararlaştırılmıştır. 

5. Esas istatistik serilerine yahut özel raporlarına ithal edilmek maksadiyle birleşmiş millet-
~ler teşkilâtına verilmiş istatistik malûmatın mümkün ve münasip olan en geniş bir ölçüde, talebi 
üzerine, birliğin istifadesine arzolunması kararlaştırılmıştır. 

Madde — X 

îdari ve teknik servisler 

1. Birleşmiş milletler teşkilâtı ve birlik, personelin ve mevcut çalışma imkânlarının en tesirli 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, mümkün oldukça faaliyetleri birbirine rekabet veya mü
dahale eden servislerin vücuda getirilmesinin önlenmesinin gerektiği takdirde bu maksatla müşa
verede bulunmanın arzuya şayan olduğunu kararlaştırmışlardır. 

2. Birleşmiş milletler teşkilâtıyle birlik, resmî dokümanların kayıt ve muhafaza edilmesine 
ait tedbirleri birlikte alacaklardır. 

Madde — XI 

Bütçe ve malî işlere ait hükümler 

1. Birliğin bütçe veya bütçe projesi, birlik üyelerine verildiği zaman birleşmiş milletler teş
kilâtına da verilecektir; genel toplantı bu hususta birliğe tavsiyelerde bulunacaktır. 

2. Birlik, kendi bütçesi müzakere edileceği zaman, genel toplantının veya toplantının bütün 
komisyonlarının müzakerelerine iştirak için oy hakkına mâlik olmaksızın, mümessiller göndermek 
hakkını haiz olacaktır. 

Madde — XII 

özel servislerin finanse edilmesi 

1. Birlik, bu anlaşmanın VI nci maddesi veya diğer hükümleri gereğince, birleşmiş milletler 
teşkilâtı tarafından, özel raporlar veya etüdlerle, bir yardım talebini karşılamak dolayısiyle, önemli 
mikdarda munzam masrafları karşılamak mecburiyetinde kaldığı takdirde, taraflar, mümkün olan 
en adilâne bir şekilde bu masrafların ne suretle karşılanacağını tâyin için istişarede bulunacak
lardır. 

2.' Birleşmiş milletler teşkilâtıyle birlik, merkez, idari, teknik ve hazine servislerine ait mas
raflarla, birliğin talebi üzerine, birleşmiş milletler teşkilâtı tarafından yapılan bütün kolaylıklar 
veya özel yardımlar masraflarını karşılamak için adilâne olduğuna karar verdikleri tedbirleri al
mak hususunda yine istişarelerde bulunacaklardır. 

Madde — XIII 

Mümessiler arasında anlaşmalar 

1. Birlik, kendisiyle diğer herhangi bir ihtisas müessesesi veya hükümetler arası herhangi bir 
teşkilât veya hükümete ait olmıyan herhangi bir milletlerarası teşkilât arasında tasarlanan anlaş
manın mahiyet ve şümulü hakkında ekonomik ve sosyal, konseyi haberdar etmeyi ve bundan başka, 
anlaşma akdedilince bu anlaşma tafsilâtını mezkûr konseye bildirmeyi kararlaştırmışlardır.. 

2. Birleşmiş milletler teşkilâtı, birliği ilgilendiren meseleler üzerinde diğer bütün ihtisas 
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müesseseleriyle yapılması tasarlanan herhangi bir resmî anlaşmanın mahiyet ve şümulü hakkında 
birliğe malûmat vereceğini ve bundan başka aktedilecek bu anlaşmanın tafsilâtını da birliğe bil
dirmeyi kabul eder. 

Madde — XIV 

Birleşmiş milletlerle irtibat 

1. Birleşmiş milletler teşkilâtiyle birlik, her iki teşkilât arasında tesirli bir irtibatın idamesine 
yardım edeceğine kani bulundukları yukarıki hükümleri kabul etmişlerdir. Bu gayeye varmak 
için icabedebilecek tedbirleri almak niyetinde olduklarını da teyit ederler. 

2. Bu anlaşma ile derpiş olunan irtibata ait hükümler, münasip görülecek bir ölçüde, bölge 
veya yardımcı büroları da dâhil olmak üzere, birleşmiş milletler teşkilâtiyle birlik arasındaki mü
nasebetlere de tatbik edilecektir. 

Madde — XV 

Birleşmiş milletler telekomünikasyon servisi 

1. Birlik, telekomünikasyon servisleri işletmesinde birlik üyeleri kadar aynı haklardan fayda
lanmanın birleşmiş milletler teşkilâtı için önemli olduğunu kabul eder. 

2. Birleşmiş milletler teşkilâtı, idaresi altında bulunan telekomünikasyon servislerini millet
lerarası telekomünikasyon mukavelesiyle bu mu-kaveleye ekli tüzük hükümleri gereğince işletmeyi 
taahhüt eder. 

3. Bu maddenin sarih tatbik usulleri ayrı, ayrı anlaşmaların konusunu teşkil edecektir. 

Madde — XVI 

Anlaşmanın tatbika konulması 

Birleşmiş milletler genel sekreteri ile birliğin yetkili makamı, bu anlaşmanın tatbiki hususunda 
arzuya şayan her türlü tamamlayıcı anlaşmaları aktedebileeeklerdir. 

Madde — XVII 

Tadil 

Bu anlaşma, taraflardan biri veya diğeri tarafından altı ay evvel bir iş'arda bulunmak ihtirazî 
kaydiyle, Birleşmiş Milletlerle birlik arasında uyuşularak tadile tâbi tutulabilir. 

Madde — XVIII * 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 

1. Bu mukavele Birleşmiş Milletler genel toplantısîyle 1947 senesinde Atlantic City'de akdolu-
nan Telekomünikasyon yetkili murahhaslar konferansı tarafından tasvip olunduktan sonra geçici 
bir surette yürürlüğe girecektir. 

2. Bu mukavele 1 nci fıkrada zikredilen tasvip kararı alınmak suretiyle 1947 senesinde At
lantic City'de veya birliğin vereceği karara göre daha evvelki bir tarihte Milletlerarası Telekomü-
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nikasyon mukavelesinin akdedilmesiyle aynı zamanda resmen yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Lake Success, Ağustos 1947 

Walter Kotsc'hnig 
ihtisas müesseseleriyle müzakerelerde 

bulunmakla görevli 
Ekonomik ve Sosyal Konsey Komitesinin 

Başkanvekili 

Sir Harold Shoo'bert 
Milletlerarası Telekomünikasyonlar Birliğinin 
müzakerelerini idare eden komisyon 'başkanı 

MİLLETLERARASI TELEKOMÜNİKASYON MUKAVELESİNE EK SON PROTOKOL 

(Atlantic City, 1947) 

Atlantic City'de akdolunan Milletlerarası Telekomünikasyon mukavelesinin imzalanması esna
sında, aşağıda imzaları bulunan yetkili murahhaslar, aşağıdaki hususları tesbit ederler : 

Kanada için : 
Kanada, bu mukaveleyi imzalarken, At
lantic City mukavelesinin 13 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasını kabul etmemek hu
susunu mahfuz tutar. Kanada, !bu mu
kaveleye ekli Radyokomünikasyon tü
züğünün gerektirdiği ödevleri tanır ve 
fakat, halen ne Radyokomünikasyon ek 
tüzüğünü ve ne de telgraf veya telefon 
tüzükleriyle taahhhüt altına girmeyi 
kabul etmemektedir. 

n 
Şili Cumhuriyeti için : 

Şili murahhaslığının başkanı, Atlantic 
City radyokomünikasyon tüzüğünü im
zalarken, mezjmr tüzüğün 41 nci mad
desinin II nci kısmının 990, 991, 992, 
994, 995, 996 ve 997 fıkralar hükümleri 
muvakkat bir ihtirazi kayıtta bulun
maktadır. 
Şili başmurahhası, Atlantic City Millet
lerarası Telekomünikasyon mukavelesi
ni imzalarken, Atlantic City mukavele
sinin 39 ncu maddesindeki 'hükümler 
hakkında muvakkat bir ihtirazi kayıtta 
bulunmaktadır. 

in 
Kolombiya Cumhuriyeti için : 

Kolombiya Cumhuriyeti, Atlantic City 
mukavelesinin 13 ncü maddesinin istih
daf ettiği telefon tüzüğü hakkında hiç
bir taahhüt kabul etmediğini bu muka
veleyi imza ederken katî surette beyan 
etmiştir. 

IV 
Ekvator Cumhuriyeti için : 

Ekvator Cumhuriyeti, bu anlaşmayı im
za ederken, Atlantic City mukavelesin i; ı 
13 ncü maddesinde işaret edilen telgraf 
tüzüğü, telefon tüzüğü ve radyokomüni
kasyon ek tüzüğü hakkında hiçbir taah
hüt kabul etmediğini katî surette beyan 
eder. 

Amerika Birleşik - Devletleri için : 
Amerika Birledik Devletleri cin ve 
onun namına bu mukavelenin imzalan
ması, kendi Anayasası usulüne tevfi
kan, Amerika Birleşik Devletlerinin bü
tün arazilerine de şâmildir. 
Amerika Birleşik Devletleri, kendi na
mına bu mukavelenin imzalanmasında, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Atlantic 
City' mukavelesinin 13 ncü maddesinde 
hedef tutulan telgraf tüzüğü, telefon 
tüzüğü veya radyokomünikasyon ek tü-
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züğü hakkında hiçbiri taahhüt kabul et-
miyeceğini kati surette beyan eder. 

VI 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği için: 

Milletlerarası telekomünikasyon muka
velesi imzalanırken, S. S. C. B. Murah
haslığı, mukavelenin I nci maddesinin 
2 nci fıkrasını katiyen kabul etmedikle
rini, buna sepeb olarak da bu hükmün 
hukuki noktai nazardan hiçbir esasa 
dayanmadığım ve mukavelenin diğer 
maddeleriyle ve Madrid telekomünikas
yon konferansı mukarreratiyle tezat 
teşkil ettiğini sarih olarak beyan etmiş
lerdir. 
Bundan başka S. S. C. B. Murahhaslığı, 
hükümran devletler olan Letonya, Lit-
vanya, Estonya ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleriyle Moğolistan Halk Cum
huriyetinin - Madrid mukavelesine bü
tün hakları haiz olarak dâhil oldukları 
halde - hiçbir hukuki sebep olmaksızın 
birlik üyeleri listesine (Ek 1) dâhil 
edilmemiş olmalarını haksız bulmakta
dır. 
S. S. C. B. murahhaslığı, milletlerarası 
telekomünikasyon birliği üyeliği sıfatı
na ait hükümlerin, gelecek yetkili mu
rahhaslar konferansında yeniden tet-
kika tâbi tutulması lâzımgeldiği kana
atinde bulunduğunu bildirir. 

vn 
Çin Cumhuriyeti için: 

Çin Cumhuriyeti bu mukaveleyi imza
larken, 13 ncü maddede mevzuubahis 
telefon tüzüğü hakkında hiçbir taahhüt 
kabul etmediğini açıkça beyan eder. 

VIII 
Filipinler Cumhuriyeti için : 

Atlantic City mukavelesini imzalarken, 
Filipinler Cumhuriyeti, mezkûr mukave
lenin 13 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında 
mevzuubahis telefon ve telgraf tüzükle-
riyle bağlı olmayı şimdilik kabul edemi-
yeceğini beyan eder. 

IX 
Pakistan için : 

Pakistan murahhaslığı, bu mukaveleyi 
imza ederken 13 ncü maddede mevzuuba
his telefon tüzüğü hakkında hiçbir taah
hüt kabul etmediğini sarahaten beyan 
eder. 

X 
Peru Cumhuriyeti için : 

Peru murahhaslığı, başkanı, Atlantic City 
mukavelesini imzalarken, telgraf tüzüğü, 
telefon tüzüğü ve radyokomünikasyon ek 
tüzüğüne ait 13 ncü maddede derpiş edi
len taahhütler için geçici bir ihtirazı 
kaydı beyan eder. 

XI 
Küba Cumhuriyeti için : 

Küba için ve Küba namına bu mukavele
nin imzalanması telefon tüzüğünün 13 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükümle
rini kabul etmemek ihtirazi kaydı altında 
yapılmıştır. 

XII 
Venezuela Birleşik-Devletleri için : 

Venezuela Birleşik-Devletleri, bu muka
veleyi imzalarken, (tüzüklerin) 13 ncü 
maddesinde mevzuubahis edilen telgraf 
tüzüğü, telefon tüzüğü ve radyokomüni
kasyon ek tüzüğü hakkında hiçbir taah
hüt kabul etmediklerini sarih surette be
yan ederler. 

xın 
Uruguay Doğu Cumhuriyeti için : 

Uruguay Doğu Cumhuriyeti, bu mukave
leyi imzalarken 13 ncü maddede bildiri
len ve telgraf tüzüğü, telefon tüzüğü veya 
radyokomünikasyon ek tüzüğüne ait hiç
bir taahhüdü kabul etmiyeceğini beyan 
eder. 

XIV 
Suudi Arabistan Kırallığı için : 

Suudi Arabistan murahhaslığı bu muka
veleyi imzalarken, 13 ncü maddede bildi-
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rilen telgraf tüzüğü, telefon tüzüğü, rad-
yokomünikasyon tüzüğü veya ek tüzüğü
ne ait her hangi bir tahhüdü hükümeti 
için kabul etmek veya etmemek hakkını 
mahfuz tuttuğunu bildirir. 

XV 
Panama Cumhuriyeti için : 

Panama Cumhuriyeti, 1947 senesi Atlan
tic City mukavelesini imzalarken, bu mu
kavelenin 13 ncü maddesinde bildirilen 
telgraf tüzüğü, telefon tüzüğü veya rad-
yokomünikasyon ek tüzüğü hakkında hiç
bir taahhüt kabul etmiyeceğini beyan 
eder. 

XVI 
Meksika için : 

Meksika murahhasları, Atlantic City mil
letlerarası telekomünikasyon mukavelesi
ni imzalamakla, bu mukavelenin 13 ncü 

maddesinde mevzuubahis telgraf tüzüğü, 
telefon tüzüğü veya radyokomünikasyorı 
ek tüzüğünü kabul hususunda hükümeti
ni taahhüt altına koymadığını beyan eder. 

XVII 
Habeşistan için : 

Habeşistan murahhaslığı, kendisine, bü
tün imzalarının Hükümeti tarafından 
tasdika tâbi tutulması sarih şartiyle 
yetki verilmiş olduğundan geçici anlaş
malara dair 1 numaralı protokol hakkın
da muvakkat bir ihtirazi kayıtta bulun
duğunu sarih olarak beyan eder. 

xvnı 
Irak için: 

Irak bu mukaveleyi imzalarken, 13 ncü 
maddede sözü geçen telefon ve telgraf 
tüzüklerini kabul etmek veya etmemek 
hakkını mahfuz tutar. 

Bunları mübeyyin olmak üzere, ilgili yetkili murahhaslar, Fransızca ve ingilizce olarak bir 
nüsha halinde tanzim edilen son protokolü imza etmişlerdir. Bu protokol Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin arşivlerinde muhafaza edilecek ve birer kopyası bu protokolü imza eden her 
Hükümete verilecektir. 

2 Ekim 1947 de 
Atlantic City'de tanzim olundu. 
Mukaveledeki aynı imzalar bunun altında 
birbirini takip etmektedir. 

MİLLETLERARASI TELEKOMÜNİKASYON MUKAVELESİNE EK PROTOKOLLER 

(Atlantic City, 1947) 

Atlantic City'de Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesinin imzalanması esnasında, aşağı
da imzaları bulunan yetkili murahhaslar, aşağıdaki ek protokolleri imzalamışlardır. 

Geçici anlaşmalara dair protokol 

Birliğin memnuniyet verici bir surette işlemesini sağlamak ve Atlantic City Milletlerarası 
Telekomünikasyon mukavelesinin tatbikini kolaylaştırmak maksadiyle yürürlüğe konulduğu 
1 Ocak 1949 tarihinden itibaren Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon konferansı aşağı
daki hükümleri kararlaştırmıştır. 

1. (1) idare konseyi, Atlantic City Mukavelesinin 5 nci, maddesinde derpiş olunan şartlar dâ-
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İrilinde derhal tâyin edilecek ve o andan itibaren geçici olarak mukavelenin yürürlüğe konacağı 
ana kadar, bu mukavele ile kendisine tevdi olunan vazifeleri ifa edecektir. 

(2) Bu oturum esnasında, idare konseyi kendi başkan ve başkanvekillerini intihap edecek, 
1 Ocak 1949 da daimî görevlerini sağlamak maksadiyle 31 Aralık 1948 de sona eren geçici bir 
müddet için çalışma plânını tanzim edecektir. 

2. (1) Frekansları kaydedecek olan milletlerarası komite, Atlantic City Mukavelesinin 6 ncı 
maddesinde derpiş olunan şartlar içinde derhal tâyin edilecek; mukavelenin yürürlüğe konacağı 
tarihe kadar, geçici olarak vazifelerinde kalacaktır. 

(2) Bu komite ilk oturumunu Atlantic City'de yapacaktır. Komite üyeleri, bu oturuma iştirak 
etmek üzere, mukavelenin 6 ncı maddesinde zikredilen şartları tamamiyle, karşılıyamıyan teknik 
vasıflardaki şahısları geçici olarak, tâyin edebileceklerdir. Bu suretle tâyin edilmiş olan şahıslar, 
birlikten hiçbir ücret almıyacaklardır. 

(3) Bu oturum esnasında, Atlantic City Milletlerarası Radyokomünikasyon konferansının ka
rarlarına uyularak ve Atlantic City Mukavelesinde derpiş olunan daimî bir esas üzerinden tesisi 
gayesiyle 1 Ocak 1948 ile 31 Aralık 1948 tarihleri arasındaki geçici müddet için komite teşkilâta 
başlıyacak ve çalışma plânını tanzim edecektir. 

3. (1) Genel sekreterlik, Atlantic City Mukavelesinin 9 ncu maddesi hükümlerine tevfikan 
derhal teşekkül edecek ve bu mukavelenin yürürlüğe konmasına kadar geçici mahiyette olarak 
vazifelerini ifa edecektir, isviçre Hükümetiyle mutabık kalarak Atlantic City Mukavelesinin yü
rürlüğe girdiği tarihte görevlerin devrini kolaylaştıracak tarzda büronun mevcut menıurlariyle, 
mümkün olduğu kadar vazifeler ifa edecektir. 

(2) Bu mukavele hükümlerine uyulmaksızın, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon 
Konferansı, geçici mahiyette olarak, birliğin genel sekreteri ile iki genel sekreter muavinini tâ
yin etmeye karar vermiştir. 

Bu protokol mucibince, birlik bürosunun şimdiki direktörü Mr. F. V. Ernst Genel Sekreter
lik görevini ve Birlik Bürosunun şimdiki ikinci direktörleri M. M. L6on Mulatier ve Gerald C. 
Gross ise genel sekreter muavinlik görevlerini ifa etmek üzere bu makamlara tâyin edilmişler
dir. Bu memurlar, görevlerini Mukavelede bildirilen şartlar dâhilinde ifa edeceklerdir. 

4. Genel sekreter bu geçici müddet zarfında, vâki olarak tasdik ve iltihakları, mukavelenin 
16 ve 17 nci maddelerinde derpiş edilen usule göre, birlik üyelerine bildirecektir. 

n 
Almanya ve Japonya hakkında protokol 

Yetkili makamlar, iltihaklarının münasip olduğunun yerinde olacağına kanaat getirdikleri tak
dirde, 17nci madde hükümlerine uyularak Almanya ve Japonya'nın, Atlantic City Milletlerarası 
Telekomünikasyon Mukavelesine iltihak etmelerini bu protokolle muvafık görmüşlerdir. Mukave
lenin birinci maddesinde zikredilen formaliteler bu iki memlekete tatbik olunmıyacaktır. 

m 
İspanya, Fas'taki İspanyol bölgesi v§ ispanyol arazilerinin tamamına ait protokol 

Bir taraftan İspanya, diğer taraftan Fas'ın ispanyol bölgesi ve ispanyol arazilerinin tamamının 
12 Aralık 1946 tarihli Birleşmiş Milletler Genel toplantısının kararı fesih veya hükümsüz bir hale 
geldiğinde, 17 nci madde hükümlerine tevfikan, rey hakkına malik üyeler sıfatiyle, Atlantic City 
Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesine iştirak edebilecekleri bu protokolle kararlaştırıl
mıştır. 

Mukavelenin 1 nci maddesinde derpiş olunan formaliteler bir taraftan İspanya'ya, diğer taraf
tan Fas'ın ispanyol bölgesine ve ispanyol arazilerinin tamamına tatbik edilmiyecektir. 
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IV 

Telgraf ve telefon tüzükleri hakkında protokol 

Mukavelenin 13 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri, telgraf ve veya telefon tüzüklerini 
henüz kabul etmemiş üyeler için, bunlar gelecek telgraf ve telefon idari konferansı tarafından 
yeniden tetkik edildikten sonra, bu tüzüklerin imza edildikleri tarihte, yürürlüğe girecektir. 

V 

1948 senesi için birliğin âdi masraflarına dair protokol 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansının kararı mucibince, idare konseyi
nin tasvibinden sonra idare konseyi veya birliğin genel sekreteri, 1948 senesi için birliğin âdi mas
raflarını karşılamak üzere 1 500 000 İsviçre frangını geçmiyecek bir meblâğın birliğe avans olarak 
verilmesini isviçre Konfederasyonu Hükümetinden talep etmeye mezundur. 

Birliğin genel sekreteri, idare konseyinin müsaadesi alındıktan sonra radyokomünikasyon kıs
mı için 1 000 000 ve telgraf ve telefon kısmı için de 500 000 İsviçre frangım geçmiyen 1948 senesi 
âdi masraflarını yapmaya yetkilidir. 

VI 

1949 ilâ 1952 devresi için birliğin masraflarına dair protokol 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, bu hususta alınmış olan karar gere
ğince, birliğin faaliyeti bunu icabettirdiği takdirde, birlik üye ve ortak üyelerinin ekseriyeti ta
rafından onaylandıktan sonra, 1949 ilâ 1952 devresi için âdi masrafları karşılayacağı tahmin edi
len dört milyon İsviçre frangını aşacak senelik âdi masraflar için idare konseyine yetki verir. 

VII 

Frekansları kaydeden milletlerarası komitenin muvakkaten çalınmasının icabettirdiği fevkalâde mas
raflara yetki veren protokol 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı tarafından bu hususta alınmış olan 
karar gereğince, Atlantic Cit'y mukavelesinin yürürlüğe girmesi tarihine kadar, frekansları kay
deden Milletlerarası komitenin işletme masraflarını ve üyeleri tarafından yapılan masraflar ve ay
lıkları karşılamak üzere, Fevkalâde masraflar yapmak hususunda birliğin genel sekreterine yetki 
verilmiştir. 

vnı 
idare Konseyinin geçici olarak işletmesini sağlamak hususunda yapılacak masraflar için yetki ve

ren protokol 

Atlantic Cit'y Milletlerarası telekomünikasyon konferansı tarafından bu hususta alınmış olan 
karar gereğince, Birliğin sekreteri, Atlantic City Mukavelesinin yürürlüğe girdiği evvelki devre 
esnasında, bu konsey üyelerinin resmî seyahat ve ikamet masrafları dâhil olmak üzere, idare kon
seyinin işlemesinden vâki olacak masrafları ödemek için yetkilidir. 

ı IX 

Frekanslar geçici komitesinin faaliyetinin gerektirdiği Birliğin fevkalâde masrafları için yetki veren 
Protokol 

Atlantic City Milletlerarası telekomünikasyon konferansı tarafından bu hususta alman karar 
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gereğince, birliğin genel sekreterine, frekanslar muvakkat komitesi faaliyetinin gerektireceği fev
kalâde masrafları karşılamak üzere yetki verilmiştir. Bununla beraber, her memleket komitesinin 
millî üyesi sıfatiyle çalışan kendi mümessil ve müşavirlerinin aylık ve sair masraflarını deruhde 
edecektir. Her Milletlerarası bölge teşkilâtı kendi mümessiline ait aylıklar ve masrafları kendisi 
deruhde edecektir. 

X 
Birliğin masraflarına iştirak etmek hususunda sınıfını değiştirmek arzu eden memleketler için takip 

edilcek usul hakkında Protokol 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon konferansı, aşağıdaki hususları kararlaştırmış
tır : 

1. Madrid Mukavelesi hükümlerine uyulmaksızın, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikas
yon Mukavelesinin 14 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı iştirak (hissesi sınıfları, 1 Ocak 
1948 den itibaren tatbik edilecektir. 

2. Her üye, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesinin 14 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasında gösterilen iştirak hissesi sınıflarını gösteren cetvelde intihap etmiş olduğu iştirak 
hisse sınıfını 1 Eylül 1948 den evvel, birliğin genel sekreterine bildirmek mecburiye tindedir. 1948 
malî senesi masrafları hakkında bu tebliğde radyokomünikasyon servisi için bdr iştirak hissesi sı
nıfı ve telgraf ve telefon servisi için de ayrı bir iştirak hissesi sınıfı gösterilebdlir. 1949 malî se
ne masraf lariyle mütaakıp seneler masrafları hakkında, bu tebliğde radyokomünikasyon servisiyle 
telgraf ve telefon servislerinin 'bütün masrafları için yalnız 'bir tek sınıf gösterilecektir. 

3. Yukarıki fıkrada yazılı te'bliği 1 Eylül 1948 tarihinden evvel yapmamış bulunacak üyeler, 
iştirak hisselerini Madrid Mukavelesi rejimi altında, kabul ettikleri vahit sayısı üzerinden ödiye-
ceklerdir. Fakatı Madrid Mukavelesi rejimi altında radyokomünikasyon servisi için ayrı ve telgraf 
ve telefon servisleri için ayrı sınıflara yazılmışlar sa 1949 ve mütaakıp seneler için iştirak hisseleri
ni bu iki sınıftan en yükseği üzerinden ödiyecektir. 

Yukardaki hususları mübeyyin olmak üzere, ilgili yetkili murhahslar, İngilizce ve Fransızca ola
rak yazılmış bir nüsha halindeki bu ek protokallerini imza etmişlerdir. Aslı Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilecek olan bu protokolün birer sureti imza eden Hükü
metlere verilecektir.. 

2 Ekim 1947 de Atlantic City'de tanzim kılındı. Mukaveledeki aynı imzalar aşağıda birbirini ta
kip ediyor. 
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KARAftLAH, TAVSİYELER VE TEMENNİLER 

İspanya, Fas'ın İspanyol Bölgesi ve ispanyol arazilerinin tamamı hakkında karar 
• V W <> •-.! - ' i . - • 

12 Aralık 1946 [1] Birleşmiş Milletler genel toplantısı tarafından alınmış olan karar gereğin
ce, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, bir taraftan İspanya diğer taraf
tan Fas'ın İspanyol Bölgesi ve İspanyol arazilerinin tamamı şimdilik Atlantic City Milletlerara
sı Telekomünikasyon Mukavelesine iltihakına mâni olduğunu kabul ederler. 

Bununla beraber konferans, bir taraftan İspanya diğer taraftan Fas'ın İspanyol Bölgesi ve 
İspanyol arazilerinin tamamı, Birleşmiş Milletler Genel toplantısının kararı iptal veya hüküm
süz hale konur konmaz, bu mukavelenin 1 nci maddesi hükümleri yerine getirilmeksizin aynı muka
velenin hükümleri yerine getirilmeksizin aynı mukavelenin 17 nei maddesi hükümleri gereğince, At
lantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesine iltihak edebileceklerini kabul eder. 

Netice olarak, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı bir taraftan İspanya, 
diğer taraftan İspanyol Fas'ı ve İspanyol arzilerinin tamamı, yukanki fıkrada derpiş olunan şartlar 
dâhilinde Atlantic City Konferansına iltihak ettikleri zaman, bunlara bu mukavelenin 1 nci ekinde 
yazılı ve oy hakkına malik Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği üyelerinin listesinde yazılı 
üyel*r nazariyle (bakılacağına karar vermiştir. 

[1] Genel toplantı, 
Mihver devletlerinin yardımiyle ve zorla İspanyol Milletine hâkim olan ve harb içinde mihver 

devletlerince maddî yardımda bulunan îsapanya Faşist Franko Hükümetinin, İspanyol Milletini tem
sil edemiyeceği, İspanya'da iktidarda kaldıkça, İspanyol Milletinin Birleşmiş Milletlere dâhil diğer 
milletlerle birlikte milletlerarası işlere, iltihakını gayrimümkün kılacağı kanaatindedir; 

İspanya'da yeni ve şayanı kabul bir hükümet teşkil edilinceye kadar Birleşmiş Milletler veya bu 
teşkilâta bağlı bulunanlar tarafından tesis edilecek Milletlerarası müesseselere Frankocu İspanyol 
Hükümetinin kabulünün, Birleşmiş Milletler veya yukarda zikredilen müesseseler tarafından teşkil 
edilebilecek konferanslara veya diğer faaliyetlere iltihakına mâni olunmasını etvsiye eder. 

Genel toplantı, 
Bundan başka, içinde İspanyol Milletinin de dâhil bulunacağı, bütün barışsever milletlerin, mil

letler camiasına iltihak etmelerini arzu ederek, 
Eğer yetkisini vatandaşların rızasından almış olan söz, mezhep ve toplanma hürriyetiyle saygı 

göstermeyi taahhüt eden ve her türlü tazyik ve tehditten kurtulmuş, parti kaydından azade İspan
yol Milletinin, derhal seçime başlıyarak arzusunu beyan edebilmesini sağlıyacak bir hüküynet, mü
nasip bir zamanda teessüs etmediği takdirde, bu duruma bir çare bulmak üzere Güvenlik Konseyi
nin bu durumu önlemeye elverişli tedbirlerin tetkikini tavsiye eder; 

Bu andan itibaren, bütün Birleşmiş Milletler üyelerine, Madrid'e göndermiş oldukları sefir ve 
yetkili elçilerini geri çağırmalarını tavsiye eder. 

Bundan başka, genel toplantı, üye devletlerin bu tavsiyelerin ifası hususunda ne gibi tedbirler 
almış olacaklarına dair gelecek oturumda genel sekretere rapor vermelerini de tavsiye eder. 

Elli dokuzuncu Genel Oturum 
12 Aralık 1946 
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Polonya'nın 1940 ilâ 1944 (dâhil) seneleri için birliğe ödiyecelderi iştirak hisselerinde» muaf tutul

ması hakkında karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı; 
1940 ilâ 1944 (dâhil) seneleri için Polonya'nın birliğe borçlu olduğu iştirak hisselerinin tahli

linden vazgeçilmesine dair Polonya Mürahaslığınm vâki talebini karşılamak üzere, şu kararı ver
miştir : 

Polonya'nın yardım hissesi olarak birliğe borçlu bulunduğu 60 005 isviçre Frangının birliğin 
1947 senesi kâr ve zarar hesabına geçirilmesine birliğin genel sekreterini davet eder. 

îdare konseyi üyelerine yevmi tazminat verilmesi haldonda hatır 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı; 
Atlantic Cityi Mukavelesinin 5 nci maddesi hükümleri gereğine* orada toplantılarda bulunmak 

üzere tâyin edilmiş şahıslardan müteşekkil konseyin, faaliyetleri dolayısiyle zaruri olarak yapılan 
geçim masraflarını karşılamak üzere idare konseyi üyelerine birlik tarafından ödenecek gündelik 
tazminatlar günde 80 isviçre Frangı olarak tesbit edilmiş ve hava veya deniz seyahatlerinde ise bu 
miktar günde 30 franga indirilmiştir. * 
İdare konseyinin geçici faaliyetini sağlamak üzere yapılacak masraflar için yetki veren karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı : 
Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukaveleyi yürürlüğe girinceye kadar idare kon

seyinin geçici mahiyette olmak üzere faaliyette bulunmasını derpiş eden bir protokol kabul ettiği 
ve bu faaliyetle ilgili masrafları ihtiyar etmeyi kararlaştırdığı cihetle; Atlantic City Mukavele
sinin yürürlüğe girmesine takaddüm edecek müddet zarfında, bu konsey üyelerinin ihtiyar edecek
leri resmî seyahat masraflariyle ikamet masrafları dâhil olmak üzere, idare konseyi faaliyetinin ge
rektirdiği masrafları ödemek hususunda birliğin genel sekreterine yetki vermektedir. 

Frekansları kaydedecek milletlerarası komitenin geçici faaliyetinin #e*ekürdi£i fevkalâde mas
rafları için yetki veren karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı; 
Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesinin yürürlüğe gireceği tarihten evvel, 

geçici bir esas üzerinden milletlerarası frekansları kaydedecek bir komitenin faaliyetini derpiş eden 
konferansın bir protokol kabul ettiği ve birlik genel sekreterinin bununla ilgili masrafları kar
şılamak için yetki alacağını göz önünde tutarak, 1 Ocak 1948 tarihi ile Atlantic City mukavelesinin 
yürürlüğe girdiği tarih arasında frekansları kaydedecek milletlerarası komitenin faaliyetinden 
doğan masraflarla üyelerinin aylıklariyle katlandıkları masrafların ödenmesi hususunda gereken 
fevkalâde masraflar için yetki vermeyi kararlaştırmıştır. 
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Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği ile muhtelif Hükümetler arasındaki anlaş

malara dair karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, 
Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesi, birliğin teşkilât ve idaresinde muh

telif değişiklikler yapılmasını intaç edecektir ki, bu değişiklikler İsviçre Konfederasyon Hüküme
tiyle birliğin faaliyette bulunmaya davet edileceği diğer memlektler hükümetleriyle anlaşmalar ya
pılmasını gerektireceğini göz önünde tutarak; 

Bir taraftan birlik, teşekkülleri ve personeli, diğer taraftan İsviçre Konfederpasyonu veya bir
liğin faaliyette bulunmaya davet edildiği memleketlerden her hangi diğer bir Hükümet makamı ara
sındaki münasebetlere dair İsviçre Konfederasyonu Hükümetiyle diğer hükümet makamları arasın
da icabeden bütün anlaşmaları, birlik hesabına idare konseyinin yapmaya mezun ve yetkili oldu
ğuna konferans karar vermiştir. 

Memleket haricine çıkarılacaklara verilecek aylık ve tazminatlara dair karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, 
1 Ocak 1348 tarihinde yürürlüğe girecek olan aşağıdaki ücret cetveli mucibince birlik memur

larına tediyatta bulunulmaya karar vermiştir. 
Senelik İsviçre Frangı 

51.600 
45.150 
38.000 
32.000 
25.800 
21.500 
17.200 
14.900 
13.500 
12.200 
10.800 
8.500 

Bu ücretlerden maada; 
«İsviçre Konfederasyon Hükümetinin nezareti altına konmuş milletlerarası büroların teşkiline 

dair tüzük» ün 20 nci maddesi hükümleri esas olmak üzere, idare konseyinin tadilât emrede
bileceği, ihtiyati kaydiyle görevlerinin ifası için ikamet ettiği memleketin tebaası olmıyan her 
şahsa ve birlik tarafından daimî sıfatla tâyin edilen memurlara yurt haricine çıkma tazminatı 
ödenecektir. 

Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 

A. 
B. 
C. 
D. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

nci 
I» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Sınıf : 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf. 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 

17.000 
12.600 

: 11.400 
: 10.100 
: 8.700 
: 7.400 

6.500 
4.500 

ilâ 
ilâ 
ilâ 
ilâ 
ilâ 
ilâ 
ilâ 
ilâ 
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Milletlerarası Telekomünikasyon İşletme servislerinin, frekanslar geçici komitesi çalışmalarıııa 

iştirak etmesi hakkında karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, Atlantic City Milletlerarası Muka
velesinin 26 ncı maddesinin 2 nei fıkrası hükümlerinden ilham alarak, Birleşmiş Milletler tele
komünikasyon işletme servislerinin, istişari mahiyette olarak, frekanslar muvakkat komitesi 
nin çalışmalarında hazır bulunmak hakkını haizoldukları kanaatinde bulunduğunu beyan eder. 

iştirak hisselerini ödemiyecek olan üye ve ortak üyeler hakkında karar 

Atlantic CityMilletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Birlik bürosu tarafından neşredilmiş senelik idare raporunda ödenmesi gecikmiş hesaplar hak

kında mufassal malûmat vermesi gerekeceği naz arı dikkate alınarak: 
Genel sekreterin 1947 senesinden itibaren, borçlu bulundukları paralar tasrih edilmek suretiy-

le,borçlu memleketler listesinin, idare raporunda gösterilmesine karar vermiştir. 

Tercümelerin aynı zamanda yapılması hakkında karar 

Atlantic City Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Atlantic City konferansında elde edilen tecrübelerin, bu konferanslarda kullanılmış olan aynı za

manda tercüme yapılması sisteminin murahhaslar arasında görüş teatisini kolaylaştırarak çalış
maların müessirliğine dikkate değer bir tarzda yardım etmiş olduğunu ve gelecek yetkili mu
rahhaslar konferansları ve birliğin idari konferanslarında ve bunların himayelerinde akdedilecek 
önemli toplantılarda bu sistemin faydalarmdanistifade edilmesinin arzuya değer olduğu ınülâ-
hazasiyle; 

Konferanslarda ve birliğin önemli toplantılarında aynı zamanda tercüme yapacak bir servisin 
sağlanması için, tatbiki mümkün olacak her yerde, icabeden tedbirlerin alınması hususunda birlik 
bu işle genel sekreterliği görevlendirmeye karar vermiştir. 

Birlik Bürosunun mevcut personelinin ihtiyat parası hakkında karar 

Atlantic Cit'y Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Birlik Bürosu halihazır personelinin, tekaüde çıkarıldıkları zaman iddia edebilecekleri teka-

üdiyenin tediyesini sağlıyacak meblâğın, sağlam bir malî esas üzerine, mümkün olduğu kadar tez
den, konulmasının milletlerarası telekomünikasyon birliğine düşen bir vazife olduğu mülâhazasiy-
le; tahmin ettiği meblâğları idare konseyinin tasvibine arz ettikten sonra, 1948 ilâ 1952 (dâhil he
sap devrelerinin nihayetinde birlik senelik bütçelerinde icabeden teklifleri sunmaya genel sekrete
ri davet eder. 

( S. Sayısı : 2 ) 



Diller hakkında karar 

Atlantic Cit'y Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Atlantic City Mukavelesinin yürürlüğe girmesinden evvel geçecek müddet zarfında 1 Ocak 1949 

tarihinde birlik, Atlantic City konferansında tatbik edildiği şekilde birçok resmî dilleri kullan
mak avantajlarından faydalanmanın temenniye şayan olduğu mülâhazasiyle; konferanslar ve top
lantılarda konuşulan ve dokümanlarında yazılı bulunan dillere ait Madrit Milletlerarası teleko
münikasyon mukavelesi hükümlerine uyulmamasına ve Atlantic City konferansının 15 nci maddem 
hükümlerinin derhal tatbik mevkiine konulmasına karar vermiştir. 

ıı miıIMMıii.l 

1949 ilâ 1952 devresi için Birliğin âdi masrafları hakkında karar 

Atlantie Cit'y Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, bu maksatla ihdas edilmiş teşkilât 
kadrosu dâhilinde Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelesinde tarif edildiği 
şekilde, milletlerarası telekomünikasyon birliğinin faaliyeti için gerekli 1949 - 1952 devresine ait 
senelik âdi masraflarının tahmini miktarlarının tetkiki neticesinde bu tahminlerin 1949 - 1952 
devresinin senelik âdi masrafları için, 4 000 000 isviçre franklık âzami bir haddi göstermekle 
beraber, hakikatte bu müddet zarfında yapılacak masraflar, fiyat ve ücretlerin değişmesi gibi, 
milletlerarası telekomünikasyon birliğinin ne önceden tahmin edebileceği ve ne de değiştirebile
ceği bâzı faktörlerin kuvvetli tesirleri altında kalabileceği mülâhazasiyle; 

Birlik idare konseyinin, senede 4 000 000 İsviçre franklık had dâhilinde, münhasıran 1949 -
1952 devresi için, senelik âdi masraf tahminlerini onaylamaya yetkili olduğuna karar verdi. İda
re konseyinin, bir karar alacağı ve bu karar metninde hesap senelerinden her hangi biri için yu
karda zikredilenlerden daha önemli senelik hesapları icap ettireceği anlaşıldığı takdirde, konsey, bir
lik üye ve ortak üyeleri çoğunluğunun tasvibi alındıktan sonra bu masraf fazlası için yetki vere
bilecektir. Bu tasvibi elde etmek için, idare konseyi verebileceği bütün tevsiki malûmatla birlik
te bu mesele hakkındaki kararını, genel sekreter vasıtasiyle, üye ve ortak üyelere bildirecektir. 
Yukardaki masrafların hadleri senelik âzami masrafların tahminleri üzerine istinat etmekte, ve 
idare konseyine hakiki masrafların en aşağı bir seviyeye indirilmek suretiyle mümkün olan ta
sarrufun yapılması vazifesiyle muvazzaftır. 

1948 d« birliğin âdi masraflarım kapatmak için bir avans akçesin» yetki veren karar 

Atlantie City Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansı, 
1948 senesi zarfında yürürlükte bulunan Madnd (1932) Milletlerarası telekomünikasyon mukave* 

lesiyle buna ekli Kahire (1938) tüzüklerinde birliğin senelik âdi masraflarının, radyokomünikasyon-
lar kısmı için 200 000 altın frank telefon ve telgraf kısmı için de 200 000 altın frangı geçmemesi-
nin bildirilmiş olduğu,.ve 

1948 senesi zarfmda birliğin ihtiyaçlarını karşılamak için bu miktarların artırılması icabedeceği 
göz önüne alınarak; 

İdare konseyini veya bulunmadığı takdirde, birliğin genel sekreterini, idare konseyinin ^yetkisi 
alındıktan sonra, 1948 senesinin âdi hesaplarını kapatmak üzere 1 500 000 İsviçre frangını geçmi-
yen bir meblâğın birliğe avans olarak verilmesi için İsviçre konfederasyon hükümetine talepte bu-
lunulmıva davet eder; 
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Birliğin genel sekreteri, idare konseyinin tasvibinden sonra, 1948 senesine ait radyokomünikas-

yonlar kısmı için 1 000 000 ve telefon ve telgraf kısmı için de 500 000 isviçre frangını geçmiyeıı âdi 
masrafları ihtiyar etmiye mezun kılar. 

Atlantic City Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Yukardaki hadler 1948 Bütçe senesi için senelik âzami masrafların tahminleri üzerine müesses 

olduğu nazarı itibara alınarak, 
Hakiki masrafları en aşağı seviyeye indirmek suretiyle mümkün olan tasarrufları yapmak husu

sunda İsviçre konfederasyonu hükümetine yardım etmek için elden gelen gayreti göstermesini idare 
konseyine tavsiye eder. 

Dokümanlarda ve müzakerelerde muhtelif düler kullanılmasından dolayı yapılan masrafların taksi 
mi suretine dair karar 

Atlantic City Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, 
Dokümanlarda ve müzakerelerde muhtelif dillerin kullanılması için ihtiyar olunacak masrafla

rın taksimi suretine dair, bilhassa neşredilen dokümanlar hakkında Amerika Birleşik [Devletleri 
tarafından yapılan teklifin (doküman 494 TR) göz önünde tutulması hususunda Cl tâli komisyo
nu kararlarının (doküman 456 TR) mümkün olan en geniş hiv ölçüde takibine idare konseyinin da
vet olunmasını; ve 

Her üye veya ortak üyenin seçmiş olduğu dili genel sekretere bildirmesini tavsiye eder. 

Frekanslar geçici komitesinin işlemesinden husule gelen birlik fevkalâde masrafları için verilen 
yetki hakkında karar 

Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon konferansı, 
Atlantic City Milletlerarası radyokomünikasyon konferansının, frekanslar geçici komitesi (hak

kında bir karar olduğu ve bilhassa l»u kararda şu şartın «Her memleket, komitenin millî üyesi ola
rak hizmet gören mümessilinin ve müşavirlerinin ücret ve masraflarına ait giderleri üzerine ala
caktır. Milletlerarası her bölge teşkilâtı mümessilinin ücret ve masraflarına ait giderleri deruhde 
edecektir. Frekanslar geçici komitesinin diğer 'bütün masrafları birlik tarafından deruhde oluna
caktır.» Mukayyet 'bulunduğu mülâhazasiyle, frekanslar geçici komitesinin işlemesinden 'husule ge
len 'birliğin fevkalâde masrafları için yetki vermeyi kararlaştırmıştır. 

Radyo yayımı baklanda tavsiyeler 

Yetkili murahhaslar konferansı, 
1. Milletlerarası radyokomünikasyon istişari komitesi tarafından müzakere edilen meselelere 

dair radyo yayımının teknik meselelerinde ihtisas peyda edilmek üzere 'bir veya birkaç etüd gurup
larının ihdasını Milletlerarası radyokomünikasyon istişari komitesine (ve icabediyorsa diğer istişari 
komitelere) tavsiye eder. Bu etud gruplarında, radyo yayımına ait teknik meselelerde ihtisas ka
zanmış Milletlerarası radyokomünikasyonlar istişare komitesi direktör vekiline ilâveten mümkün 
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olduğu kadar fazla miktarda radyo yayın teknisiyenler'inin bulunmasını; 

2. îdari konferans tarafından müzakere edilmesi lâzımgelen yüksek frekanslı radyo yayımı 
için frekanslar tahsisine dair muhtelif etüd ve hazırlığa frekansları kaydeden Milletlerarası ko
mite ile istişare edilerek teşebbüs edilmesini; 

3. Milletlerarası telekomünikasyon birliğinin faaliyeti sahasında, bulunan yüksek frekanslara ait 
teknik meselelerin 'halline bağlı teknik ve diğer meselelerin dünya ölçüsünde bir koordinasyon 
sağlamak vasıtalarını tetkik etmek üzere yüksek frekanslar radyo yayını kanferansma tavsiye 
eder. 

4. Yetkili muraMıaslar konferansı, Milletlerarası telekomünikasyonlar birliği içinde hususi bir 
yaym teşkilâtının hali 'hazırda lüzumlu olmadığına ve Mexica City îdari Yüksek Frekans Radyo 
Yayın Konferansının gelecek yetkili murahhaslar konferansı için bu hususta arzuya şayan olduğu
na kanaat getirdiği her tavsiyeyi yapabileceği kanaatindedir. 

Dü«k 

Atlantic City Milletlerarası telekomünikasyon konferansı, telekomünikasyon sistemlerinin yeni
den faaliyete konulması maksadiyle, İkinci Dünya Haı'bi esnasında harab olan ve birlik üyesi bu
lunan memleketlere âcil bir yardım ulaştırılması lüzumunu kabul eder ve Birleşmiş MilUetlerin 
kalkınma genel meselesinin bir kısmını teşkil eden bu* meselenin önemliliği ve müstaceliyeti üze
rinde kendi yetkili organlarının nazarı dikkatini çekmesini arzu eder. 

Dilek 

Üye ve ortak üyeler, Milletlerarası telekomünikasyonlar üzerine Hazine resim ve vergileri konul
masının önlenmesinin 'arzuya şayan olduğunu kabul ederler. 

. . . • > . ^9>m<9^ •<•• • • 
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S. Sayısı: 8 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma 
ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı 
hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu ( 3 / 3 8 2 , 1 / 3 0 ) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/382) 

23 . V . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uugunhık Bildirimi
nin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Uugunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Sayıştaya gönde
rilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı Kesinhesabmın; Sayıştayea incelenip 
yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat göz 
önünde tutulmak üzere Kesinhesapta gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu 
arzeyleriz. . 23 . V . 1949 
Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkanı D. : 2. Başkanı D. : 3. Başkanı D. : 4. Başkanı Üye 

Seyfi Oran Faik Eke Y. Ziya Aslan Refik Bakuy M. Ali Apak M. Menemencioğlu 
Üye Üye Üye Üye Üye Üye 

M. thsan Erenli Nazmi Başak Fahri özbudun A. Ali Hemen Ali Ragıp Ögel A. K. Artçay 
Üye Üye Üye Üye Üye V. Savcı 

Fikret Aktulga A. Talât D engel Faruk Işık Fuat Beşkardeş Halit Pay ver Enver Arkun 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/30) 

T. C. 
Başbakanlık 20 .IX . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüvü 

Sayı : 71 - 625, 6/2247 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Millî Eğitim Ba-

T. C. 
Sayıştay 
{ V. 297526 

SaV% \H. 1136 
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kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . IX . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan, kanun tasarısının ilişikieriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R, Peker 

QEREKÇE 

Başlangıç 
3530 sayılı Kanunla teşekkül eden ve katma Bütçe ile idare olunan Beden Terbiyesi Gene] Mü

dürlüğünün 4404 sayılı Kanunla kabul olunan 1943 malî yılı Bütçesinin tatbikatı son ucunu göste
ren Kesinhesap Kanunu ile ekleri cetveller ilişik olarak sunulmuştu!'. 

İzahname 
İlişik cetvellerden gelire ait olanının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 4404 sayılı 1943 

malî yılı Bütçe Kanunu ile gelir tahmini (925 405) lira olarak tesbit edilmişti. Buna karşı bütçenin 
vürüdüğ.ü 1943 malî yılı içinde (985 223) lira 11 kuru'i gelir elde edilmiştir ki elde edilen gelir 
umulan gelirden (59 818) lira 11 kuruş fazladır. Bu fazlalığın hangi tertiplerden elde edilmiş ol
duğu cetvelinde gösterilmiştir. 

Bütçe Gideri 
Yine ilişik olarak sunulan diğer kesinhesıap cetvelinde görüldüğü gibi 4404 sayılı Bütçe Kanu

nu ile kabul edilen ödenek miktarı (925 405) lira dır. Bütçenin yürüdüğü yıl içinde mezkûr kanu
nun yedinci maddesi gereğince elde edilen gelir kadar ödeneğe eklenen (26 086) lira 05 kuruşun 
ilâvesiyle ödenek genel tutarı (591 491) lira 05 kuruşa yükselmiştir. Bölümler arasında hiçbir 
ödenek aktarması yapılmamış yalnız bütçe yılı içinde bölümlerin kendi maddeleri arasında 
(28 230) liralık ödenek aktarması yapılmak suretiyle bütçe tatbikatı sona erdirilmiştir. 

Bütçeye konulan ve Bütçe Kanununun yedinci maddesine dayanılan yıl içinde eklenenle birlik
le 1943 yıh sonundaki ödenek toplamı (951 491) lira 05 kuruşa yükselmiştir. Yine Bütçe yılı için
de (16 079) lira 45 kuruşu sene sonunda bütçe emanetine alınmak suretiyle genel olarak yapılan 
(715 214) lira 40 kuruşluk bütçe harcamasının düşülmesinden sonra ödenek artığı olarak kalmış 
olan (236 276) lira 65 kuruşluk ödeneğin yok edilmesi gerekli görülmüştür. 

Bütçe yılı sonuna kadar ödenek üstü hiçbir masraf vukubulnıamıştır-
Bu esasları içine alan Kesinhesap Kanunu tasarısı ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Not: 
Lira K. 

925 405 1943 malî yılı bütçesiyle verilen ödenek 
26 086 05 » » » Bütçe Kanununun 7 ne i maddesi gereğince eklenen ödenek 

951 491 05 Genel ödenek miktarı 
715 214 40 1943 yılı içinde vukubulan sarfiyat miktarı 

^ 
236 276 . 65 Sene sonunda artan, ve yok edilen ödenek miktarı 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

T. B. MM. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/30,3/382 

Karar No. 7 

19 .XI . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başbakanlı
ğın 20 . IX . 1946 gün ve 71-625/6/2247 sayılı 
yazısiyle teklif olunan Kanun tasarısı Sayışta-
yın uygunluk bildirimiyle birlikte ve Sayıştay 
Başkanı Seyfi Oran hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Kesinhesapta yazılı ödenekler, giderler ve 
gelirlerin uygunluk bildiriminde yazılı miktar
lara uygun olduğu anlaşılmış ve düzenlenen 

Kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine 
arzedilmek üzere sunulmuştur. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı 

Sivas 
A. Yurdakul 

Kâtip 
Yozgad Bolu 

K. Erbek C. özçağlar 
Giresun Kütahya 
A. Ulus M» IspartahgÜ 

Sözcü 
Niğde 

F. Eoer 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Manisa 
/. Ertem 
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ÖÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1943 yılı gideri ilişik cetvelde gösteri! 
diği üzere (715 214) lira (40) kuruştur. 

MADDE 2. — Mezkûr yıl geliri ilişik cetvel
de gösterildiği üzere (985 223) lira (11) kurut
tur. 

MADDE 3". — 4404 sayılı Bütçe Kanunu ile 
ödenek olarak verilen (925 405) lira ile mezkûr 
kanunun yedinci maddesiyle verilmiş olan yet
kiye dayanılarak yıl içinde eklenen (26 086; 
lira (05) kuruşla (951 491) lira (05) kuruşa 
yükselen ödenekten yılı içinde yapılan (715 214) 
lira (40) kuruş giderin indirilmesinden sonra 
kalan (236 276) lira (65) kuruş ödenek yok 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Müiî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
E. Peker 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
* T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

İçişleri Bakanı 
8. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

SAYİŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yüı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı gideri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 715 214 lira 
40 kuruştur. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işa
retli cetvelde g5sterildiği gibi 985 223 lira 11 
kuruştur. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne 4404 sayılı Kanunla verilen 925 405 
lira ödeneğe ayni kanunun 7. maddesine daya
nılarak eklenen 26 086 lira 05 kuruşla 951 491 
lira 05 kuruşa yükselen ödenekten yılı içinde 
yapılan 715 214 lira 40 kuruş gider indirildik
ten sonra geri kalan 236 276 lira 65 kuruşluk 
ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 4. —ı- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 
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B. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

^.6 — • 

A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar 

Ücretler 
Tahsisat, tazminat 
Harcırah 
İdare masrafları 
Kitap, mecmua, gazete mubayaa, abone, neşir, 
tercüme bedelleri ve propaganda masrafları 
İnşaat, tesisat 
Talim, terbiye, öğretmen ve eğitim yetiştirme 
masrafları 
Spor faaliyetleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa 
karşılığı 

ödenekler 
Lira 

73 588 
114 650 
24 201 
14 000 
30 250 

27 850 
164 000 

53 000 
447 417 

1 000 
1 500 

35 

K. 

05 

Giderler 
Lira 

57 553 
62 165 
14 350 
10 942 
28 626 

27 570 
57 849 

26 418 
428 641 

434 
625 

K. 

59 
56 
79 
79 
85 

40 
97 

42 
27 
45 
31 

35 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

16 034 41 
52 484 44 
9 850 21 
3 05,7 21 
1 623 15 

279 60 
106 150 03 

26 581 58 
Î 8 775 78 

565 55, 
874 69 

— 

Toplam 951 491 05 715 214 40 286 276 65 

B - CETVELİ 

B. Gelirin çeşidi 

madalya ve 

1 Umumi Bütçeden yardım 
2 Faiz 
3 Matbu evrak satışı 
4 Beden terbiyesi ve spor malzemesi, şilt, kupa, 

mümasilinin satış bedeli 
5 Mecmua, kitap ve broşür satışı 
6 Müsabakalar hasılatı 
7 Yardım ve teberrular 
8 Müteferrik hasılat 
9 Geçen seneden müdevrer nakit 

Toplanı 

Bütçede yazılı 
Muhammenat 

Lira K. 

722 400 
2 500 

1 

1 
500 

1 
1 
1 

200 000 

925 405 

Tahsilat 
Lira K. 

722 400 
20 517 29 

1 018 45 
361 85 

32 755 99 

3 552 35 
204 617 18 

985 223 11 

«•fr 
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S. Sayısı: 9 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Ka

nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /383, 1/605) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/383) 

Sayı 

T. C. 
Sayıştay 

\ U. 297530 
23 .V . 1949 

l H. 1140 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlılma 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebi Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Ulaştırma Bakanlığından Sa-
yıştaya gönderilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı 
Kesinhesap ve bilançosu Sayıştayea incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştı
rılmış, Kesinhesapta ve bilanço ile kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamların kalbule şayan 
'bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 
Sayıştay Başkanı D. 

S. Oran 
Üye 

: 1. Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. 1. Erenli N. Başak 

Üye 
F. Aktulga A, 

Üye 
. T. Dengel 

D. : 2. Başkanı 
Y. Z. Aslan 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Işık 

D. : 3. Başkam 
R. Bakuy 

Üye 
M. A. Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

D. : 4. Başkanı 
M. A. Apak M. 

Üye 
A. R. öğel 

Üye V. 
II. Payver 

Üye 
Menemencioğlu 

Üye 
A. K. Arıçay 

Savcı 
E. Arkun 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Ka
nun tasarısı (1/605) 

' T. C. 
Başbakanlık 22 . IX . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 424, 6/2181 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 yılı Kesinhesabı hakkında 
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Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . IX . 1945 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Kanun tasarısının ilişiği cetveller ve gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu arze.derim. 

Başbakan 
t " . - . , , . . Ş- Saraçoğlu 

GEREKÇE 

Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince bu idarenin 
hazırlanması gereken 1943 malî yılı Kesinresabı, inşaat dairesinin 1.818 sayılı Kanunla Nafıa Ba
kanlığına bağlanması dolayısiyle yalnız işletme hesabını ihtiva etmekte bulunmuş ve aşağıdaki 
kısımlardan terekküp etmiştir. 

1. Kesinhesap Kanunu tasarısı, 
2. Tahsisat cetveliyle birlikte masraf Kesinhesap cetveli, «A Cetveli», 
3. Varidat Kesinhesap cetveli «B Cetveli», 
4. idari nakliyat hesabı, 
5. İşletme hesabı ( «A» Devlet Demiryolları, «B» Bağdat Demiryolu), 
6. Kâr ve zarar hesabı, 
7. Bilanço ve sermayenin bir senelik artışını gösterir beyan cetveli, 
1. 1943 malî yılı Bütçe harcamaları (122.569.472) lira (43) kuruşa baliğ olmuştur. Bu harca

maların : 
a) (107.680.068) lira (58) kuruşu: 
1943 yılı Bütçesine konulan 
4506 sayılı Kanunla verilen 
4514 » » » 
Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci mad

desi gereğince 8/2 maddesine ilâve edilen 

Ceman 
mukabil; 

b) (59.968.02) lirası Nafıa Bakanlığı inşaat Başkanlığından ikmali nevakıs için alınan 
(120.000) liraya mukabil; 

c) (11.920.085) lira (89) kuruşu Bütçe Kanununun 5 nci madd esi gereğince; 
d) (2.909.349) lira (94) kuruşu Bütçe Kanununun 8 nci maddesine dayanılarak harcanmıştır. 
Gider Bütçesinin: 
a) 6 nci tahmil ve tahliye ücret ve masrafları faslının (1 400 000) lira ödeneğine mukabil 

(2 801 620. 13) lira fazlasiyle (4 201 620. 13) lira; 
b) 10 ncu faslın 4 ncü reddiyat ve aidat maddesinin (50 000) lira ödeneğine mukabil 

(105 954. 43) lira fazlasiyle (155 954. 43) lira; 
c) 11 nci faslın 3 ncü mahkeme masrafları ve serbest avukat ücretleri maddesinin (40 000) 

lira öneğine mukabil (1 775. 38) lira fazlasiyle (41 775. 38) lira harcanmıştır. 
Konulan ödeneğe nazaran yukarda sözü edilen fasıllardan yapılan fazla harcamalar Bütçe Ka

nununun 8 nci maddesine dayanmaktadır. 
2. Trabzon - Iran hudut Transit yolu otobüs ve kamyon işletmesinin:; 

Gideri 236 589 79 lira 
, ? T , . : Geliri 122 246 65 » 

•A :'v"* -'"'••"-" Açığı 114 343 14 liradır 

106.000.000 lira 
1.205.000 » munz. 

12.460.852 » » 

118.000 » 

119.783.852 » ödeneğe 
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3. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 malî yılı geliri 
(137 782 615) lira (91) kuruş ve gideri de (122 569 472) lira (43) kuruştur. Bu rakamlara göre 
gelir fazlası (15 213 143) lira (48) kuruştur. 

4. 1943 malî yılı işletme emsali 
Gider Gelir Emsal 

Lira K. Lira K. Lira K. 

İşletmeler 118 218 225 05 137 782 615 91 85 80 
Mubayaa taksitleri 4 351 247 38 

122 569 472 43 137 782 615 91 88 96 

işletme Emsali yukarda görüldüğü üzere satın alma taksitleri hariç olduğu halde (85. 80) ve 
satın alma taksitleriyle birlikte (88. 96) dır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu . 19 . XI . 1949 

Esas No. 1/605, 3/383 
Karar No, #, 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı kesinhesa-
bı hakkında Başbakanlığın 22 . IX . 1945 gün 
ve 71-424/6/2181 sayılı yazısiyle teklif olunan 
Kanun tasarısı Sayıştayın uygunluk bildirimiyle 
birlikte ve Sayıştay Başkanı Seyfi Oran hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. — ödenekler: 
1943 Bütçesiyle konulan ve sonradan ilâveten 

alman ödenek miktarı kesinhesapta 134 733 287 
lira 83 kuruş olduğu halde uygunluk bildiri
minde 78 399 lira 22 kuruş fazlasiyle 134 811 687 
lira 05 kuruş bulunduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede : 
1942 yılı Genel Müdürlük Bütçesinin (3247 

ve 3319 sayılı Kanunlar gereğince mubayaa 
edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeli 
ile Gümrük Resmi ve sair masrafları) adı altın
daki 15 nci bölümünden verilen avans olup Muha-
sebei Umumiye Kanununun 3010 sayılı Kanunla 
değiştirilen 83 ncü maddenin (II) fıkrası gere
ğince aynı yıl kesinhesabmm ayrı bir sütununda 
gösterilen 78 399 lira 22 kuruşun sarf ve mah
subuna lüzum kalmadığı Genel Müdürlüğün 
26 . VİTT . 1048 gün ve 45116 - 202/31472 sayılı 
yazısiyle bildirilmiş olmasına göre ve Sayıştay 
kararı veçhile, 1943 Bütçe yılı kesinhesabında 

özel bir bölüm açılarak sözü edilen paranın öde
nek ve aynı zamanda imha sütunlarında göste
rilmesi muktazi iken bu işlemin yapılmadığı 
anlaşılmış ve uygunluk bildiriminde gösterilen 
134 811 687 lira 05 kuruş ödenek olarak kabul 
edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde gös

terilen giderlerin bir birine uygun olarak 
122 569 472 lira 43 kuruş bulunduğu görülmüş
tür. 

3. ödenek bakiyesi: 
.Komisyonca kabul edilen ödenek ve gider

lere göre Genel Müdürlüğün ödenek bakiyesi 
12 242 214 lira 62 kuruş olup yok edilmesi ge
rektiği anlaşılmıştır. 

4. GelMer: 
Tahakkuk ve Tahsilat: Kesinhesapta ve uy

gunluk bildiriminde bir birine uygun olarak 
137 782 615 lira 91 kuruştur. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre de
ğişik olarak ve idarenin bilânçosdyle kâr ve za
rar hesabının tasdiki hakkında bir madde ek
lenmek suretiyle düzenlenmiş bulunan Kanun 
tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arz edil-

( S. Sayısı : 9 ) 
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m ek üzere sunukhı . 
Sayış tay K'o. Başkanı Sözcü Kât ip 

Sivas Niğde Yozgad. 
Abidin Yurda!:id F. Ecer K. Erbek 

Bolu Gazianteb Giresun 
('. özeağlar (). A. Ak soy A. Ulus 

Kütahya Manisa. 
M. İspartalıgil / . Ertem 

* * * i 

H Ü K Ü M E T İ N TUKLÎKÎ SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T Î R Î Ş l 

Devlet Demiryolları ve JAmani'arı İşletme Genci \ Devlet Demiryolları ve TAmanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1913 malı yılı kesinhesap kanunu 

tasarısı 

MADDİ-] 1. — Devlet Demiryolları ve .Liman
ları İşletme (kmel Müdür lüğünün 194:5 malî yılı 
harcamalar ı bağlı (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere (122 569 472) lira (48) kuruş tur . 

MADDİ] 2. — •• Adı geçen Genel Müdür lüğü) ' 
aynı yıl tahsilat ı (D) cetvelinde gösterildiği. 
üzere (187 782 (JİTO lira (91) kuruş tur . 

MA DDK 8. - - Ödenekten lmreaumayıp (A) 
cetvelinde ve ait olduğu ter t ip ler hizasında gös
terilen ceman (12 163 81 f>) lira (40) kuruş öde
nek art ığı battal edilmiştir, 

MADDE 4. - - Sözü edilen (İeneJ Müdür lüğün 
bu kanuna bağlı 1948 malî yılı bilanço kâr ve 
zarar hesabı onanmışt ır . 

M A D D E f>. — ]>u kanun yayımı ta r ih inde 
yürür lüğe girer. 

M A D D E 6. •—• Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanlar ı yü rü tü r . 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 
Kkonomi Bakanı 

Fuad Sirmen 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Suad II. İ'rç/üplü 
Ulaştırma Bakam 

A. F. Gebe soy 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
A'. Türel 

İçişleri Bakan: 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Duy 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. /ı\ flatipoğhı 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryol lar ı ve Li
manları İşletme Genel Müdür lüğünün 1943 Büt
çe yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi 122 5«9 472 lira 43 kuruş tur . 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdür lüğün 
aynı yıl gelir tahsilatı ilişik (B) işaretl i cetvel
de gösterildiği gibi 137 782 615 lira 91 kuruş
tu r . 

MADDE 3. — Ödenekten 1943 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sü tununda gösterilen 12 242 214 lira 62 k u r u ş 
yokedilmiştir . 

MADDE 4. — Adıgeçen Genel Müdür lüğün 
1948 yılı Bilânçosiyle kâ r ve zarar hesaıbı onan
mıştır. 

MADDE 5. — Bu k a n u n yayımı tar ih inde 
.yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
t ı rma Bakanlar ı yü rü tü r . 

( S. Sayısı : 9 ) 
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A - CETVELİ 

Yokedilen 
ödenekler Giderler ödenekler 

B. Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

1 Ücret ve yevmiyeler 20 181 000 16 485 944 64 3 695 055 36 
2 Harcırah 751 000 567 283 12 183 716 88 
3 Ecnebi mütehassıslarla staıjiyer memur ve 

müstahdeminin ve talebenin masrafları 302 000 136 247 25 165 752 75 
4 Tâli ücretler 2 700 000 2 332 967 12 367 032 88 
5 Memur ve müstahdemlere ve ailelerine yar

dım 6 853 000 6 191 409 50 661 590 50 
6 Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 4 201 620 13 4 201 620 13 — 
7 İşletme ve müstehlek malzemesi ve mas

rafları 22 370 040 22 276 786 01 93 253 99 
8 Bakım ve tecdit masrafları (Fevkalâde 

kazalar, arızalar ve sel tahribatı masraf-
İSTI dâhil) 39 078 012 38 792 096 21 285 915 79 

9 Ecnebi demiryolu tesisatının istimali ve 
üçüncü şahısların hizmetleri 1 237 000 1 134 843 63 102 156 37 

10 Her nevi vergiler maddî mükellefiyetler 
ve zarar ve ziyan tazminatı 376 954 43 282 403 67 94 550 76 

11 Müteferrik masraflar 495 775 38 446 258 88 49 516 50 
12 Satmalman demiryol ve limanların sene

lik faiz ve itfa karşılıkları ve sair masraf
ları 4 605 496 4 351 247 38 254 248 62 

13 Demirbaş tezyidi 5 650 000 1 381 610 79 4 268 389 21 
14 İnşaat ve tesisat masrafları 3 132 800 2 217 125 65 915 674 35 
15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince 

mubayaa edilecek muharrik ve mütehar- ' v" ' * 
rik edevat bedeli ile Gümrük resmi ve sair 
masrafları 

16 3980 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
masraflar 

17 Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletme
si masrafları 

18 Bütçe Kanununun 5 nci maddesi muci
bince girişilecek taahhütler karşılığı 19 920 085 89 19 920 085 89 — 

19 1715 saylılı Kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet merkez Bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 1 049 504 1 049 504 — 

H. F. Bakımı işletmeye devredilen hatların, nok
sanlarının ikmali masrafları olup Bayın
dırlık Bakanlığı inşaat reisliğinden alman 120 000 59 968 02 60 031 98 

900 000 

500 000 

309 000 

159 924 

345 556 

236 589 

04 

71 

79 

740 075 

154 443 

72 410 

96 

29 

21 

Topkm 134 733 287 83 122 569 472 43 12 163 815 40 
H. F. 3010 sayılı Kanun gereğince geçen yıl alı

nan avans 78 399 22 — 78 399 22 

Toplam 134 811687 05 122 569 472 43 12 242214 63 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Demiryolları işletme gelirleri 
I Yolcu 

Bagaj 
i Mesajeri 

Seyriseri 
) Seyrihafif 
' Muhtelif hasılat 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
1 Haydarpaşa liman ve rıhtım gelirleri 

Derince limanı gelirleri 
iskenderun » » 
Mersin » » 

) iskeleler gelirleri 
.) Samsun liman geliri 

Sıhhiye tevkif atı 
Mütenevvi hasılat 
istimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve hurda demir
ler satışı 
Pansiyon gelirleri 

3 Sanat okulu gelirleri 
4 idareye ait binalardan alınacak kira ücretleri 
o Faiz ve akçe farkları 
6 Müteferrik hasılat 

Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri 
Geçen yıllardan devreden ve tahsisat kayıt edilmiyen va
ridat fazlaları 
Bakımı işletmeye devredilen hatların noksanlarının ik-' 
mali masrafları olup Bayındırlık Bakanlığı Bütçesin
den alman 
Giilhane iltisak hattı için lîç Halka Limitet Şirketi ta
rafından teberru 

Bütçede yazılı 
Muhammenat 

Lira 

37 000 000 
800 000 
700 000 

4 500 000 
50 000 000 

750 000 

.1 000 000 
80 000 
800 000 
600 000 
300 000 

0 
530 000 

20 000 
3 000 
90 000 
100 000 
180 000 
447 000 
100 000 

8 000 000 

0 

0 

Tahsilat 
Lira 

38 151 312 
955 664 
948 186 

6 154 419 
69 515 905 
5 323 284 

3 201 515 
487 765i 
894 151 
559 232 
490 340 
95 375 
821 909 

847 
753 

84 381 
118 632 
281 316 

1 337 475 
122 246 

8 000 000 

120 000 

118 000 

K. 

06 
68 
42 
69 
08 
59 

15 
40 
71 
29 
72 
30 
78 

90 
51 
05 
20 
28 
50 
65 

Toplam 106 000 000 137 782 615 91 
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1943 maH yılı Bilânçosn 

AKTlP 
Lira K. 

Sabit tesisat 
Muharrik ve müteharrik edevat 
Demirbaş 

Stok malzeme : 
Mağzalarda 
Yol atelyesinde 
Matbaada 
Travers Fabrikasında 
Ecza metharında 
Mahrukat 
Taşe 

Yapılmakta olan işler : 
Yol atelyesinde 
Cer atelyelerinde 
Matbaa atelyesinde 
Travers Fbrikasında 
Elektrik santrallerinde 
Elbise 

Mevcudat : 
Veznelerde 
Bankalarda 
Menkul kıymetler 
Kıymetli evrak 

İştiraklerimiz 
Hazine (Bono ve kredi) 
Bütçeden ödenecek vadeli borçl 
Muhtelif borçlular 
Kâr ve zarar 

29 811 822 
28 522 

233 153 
72 774 

1 080 828 
4 403 015 

644 516 

1 106 583 
3 678 081 

117 117 
80 665 
27 117 

391 385 

1 494 606 
1 593 115 
3 602 748 

2 122 

ar 

81 
13 
48 
41 
36 
33 
46 

49 
40 
18 
28 
89 
49 

77 
17 
96 
95 

510 015 506 
74 030 278 
13 363 574 

36 274 632 

5 400 950 

6 692 593 

34 306 
367 676 479 

2 899 250 
22 290 048 
46 343 151 

40 
28 
36 

98 

73 

85 

76 
88 
63 
19 
30 

Sermaye 
İtfa serm 
Tecdit se 
Sigorta s 
Tediye se 
Kredi ve 
Muhtelif 

Toplam 1 085 020 773 36 
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Kâr ve zarar hesabı 

ZİMMET MATLV 

işletme masrafı 
Mubayaa taksitleri 
itfa sermayesi 
Tecdit sermayesi 
Muhtelif 

Lira K. 

109 828 177 25 
4 351 247 38 
6 085 775 42 
4 578 860 28 
8 000 000 — 

1942 vılmdan nıüdevver /arar 43 526 511 45 

Toplam 176 370 571 78 

Lira 

işletme varidatı 128 297 186 
Muhtelif 1 730 234 
1944 vılmdan nıüdevver zarar 46 343 151 

Toplam 176 370 571 

—» 
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S. Sayısı: 10 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesinhesa
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1943 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 

(3/385, 1/606) 

Devlet HavayoUan Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/385) 

T. C. 
Sayıştay 23 Mayıs 1949 

Sayı: 297525, 1135 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildirimi
nin ilişîk olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
. , S. Oran 

Uugunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nüshası Ulaştırma Bakanlı
ğından Sayıştaya gönderilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı Kesinhesabı-
nın; Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve Kesinhesap-
ta gösterilen rakamların - bağlı cetvellerdeki meşruhat göz önünde bulundurulmak üzere - kabule 
şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 
Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkanı D. : 2. Başkanı D. - 3. Başkanı D. : 4. Başkanı Üye 

Seyfi Oran Faik Eke Y. Ziya Aslan Refik Bakuy M. Ali Apak M. Menemencioğlu 
Üye Üye Üye Üye Üye Üye 

M. thsan Erenli Nazmi Başak Fahri özbudun A. Ali Hemen Ali Ragıp ögel A. K. Ança/y 
Üye Üye Üye Üye Üye V. Savcı 

Fikret Aktulga A. Talât Dengel Faruk Işık Fuat Beşkardeş Halit Pay ver Enver Arkun 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/606) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

71 - 345, 6/983 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştırma Ba-
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kanlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

GEREKÇE 

1. Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılma ait tanzim ve takdim kılınmış 
olan Kesin'hesap cetveline göre !bu idare için 1943 yılı Bütçesiyle (1 317 301) lira ödenek ve 4523 
sayılı Kanunla da (2 000 000) lira munzam ödenek verilmiştir. 

(999 589) lira (54) kuruşluk 'bir ödeneğin de 'bu yıl Bütçe Kanununun 'beşinci maddesine uyu
larak 1942 yılından devredilmek suretiyle ödenek yolcunu (4 3Ki 890) lira (54) kuruşa çıkarılmış
tır. ilişik (A) işaretli cetvelde görüldüğü üzere hu ödeneğin (3 435 492) lira (48) kuruşu yapı
lan hizmetlerin karşılığı olarak ödenerek ve (881 398) lira (06) kuruş iptal edilmiştir. Tasarının 
1 nci maddesinde yazılı (3 435 492) lira (48) kuruşun sureti tevziine gelince : 

Lira K. 

888 246 39 lirası meydanlarda pist, inşası, binalar, hangarlar gibi şahit tesisata, 
1 857 186 20 » tayyare mubayaası ve yedek malzemesiyle diğer taşıt araçları malzemesine ve 

telsiz cihazlarına, 
» işletme için gerekli 'benzin ve yağ bedellerine, 
» Harcırah, ikramiye ve kilometre uçuş paralarına, 
» Maaş, çocuk zammı, mesken tazminatı, emekli maaşı ve tedavi masraflarına, 
» Ücretlerle D. D. Y. Tekaüt Sandığına 'katılma hissesi, 
» Kırtasiye, müteferrika, mefruşat, sıhhi malzeme ve sair idare giderlerine, 
» da geçen yıl horçları, Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi 'bilet satış komis

yonu ve giyim eşyası gihi giderlere ödenmiştir. 

3 435 492 48 
2. Tasarının ikinci maddesinde idarenin 1943 Bütçe yılındaki gelirin (4 391 159) lira (36) ku

ruş olduğu yazılıdır. Tasarıya hağlı (B) işaretli cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere îdare : 
Lira K. 

298 529 
60 953 
48 694 
214 180 
44 849 
22 853 

74 
10 
30 
03 
36 
27 

işletme hasılatından 
Müteferrik hasılatından 
Hazineden yardım 
Vezne mevcudu olarak 

199 010 08 
132 456 31 

3 080 000 00 
979 693 16 

ceman 4 391 159 55 yapılmıştır. 
işletme ve müteferrik hasılat olarak tahmin olunan miktardan (94 165) lira (39) kuruş fazla 

tahsilat yapılmış ve Bütçe Kanununun beşinci maddesi mııcifbince devredilen paradan muvakkat 
sarfiyat bakiyesi olarak istirdat edilecek (19 896) lira (38) kuruş kalmıştır. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi imha olunacak tahsisat 'bakiyesinin 4 ncü ve 5 nci maddeleri de 
kanunun yayım tarihi ile yürütmeye memur bakanlıkları göstermektedir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

Sayştay Komisyonu 
Esas No. 1/606, 3/385 

Karar No. 9 

19. XI. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başba
kanlığın 4 . V . 1945 gün ve 71 - 345/6/983 sayı
lı yazısiyle teklif olunan Kanun tasarısı Sayış-
taym uygunluk bildirimiyle birlikte ve Sayıştay 
Başkanı Seyfi Oran hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. ödenek ve giderler : 
1943 yılı Bütçe Kanuniyle konulan 1 317 301 

lira ödeneğe, ayni kanunun 5. maddesi gereğin-
ğince 1942 yılı tahsilâtiyle sarfiyatı arasındaki 
fark olan 999 589 lira 54 kuruşun ve 5423 sa
yılı Kanunla eklenen 2 000 000 liranın ilâvesiyle 
ödenek miktarı 4 316 890 lira 54 kuruşa yüksel
miş ve Sayıştay kaydına da mutabık bulunan 
3 435 492 lira 48 kuruş masraf çıktıktan sonra 
geri kalan 881 398 lira 06 kuruştan 861 501 lira 
68 kuruşun yok edilmesi ve 19 896 lira 38 kuru
şun da Bütçe Kanununun sözü edilen 5. madde 
#eteğinee 1944 yılına devri icabederken Kesin-
hesapta bu devir işleminin yapılmadığı ve 881 398 
lira 06 kuruşun tamamının imha sütununda gös
terildiği anlaşılmış ve uygunluk bildiriminin 
esas ittihazı uygun görülerek bağlı cetveller 

ona göre düzenlenmiştir. 
2. Gelirler : 
Tahakkukat ve tahsilat : Uygunluk bildiri

minde 4 411 055 lira 73 kuruş gösterildiği halde 
Kesinhesapta 4 391 159 lira 35 kuruştur. 

Fark eden 19 396 lira 38 kuruşun, mülhak 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesi gereğince ge
lire eklenmesine Sayıştay'ca karar verildiği ve 
kesinhesabın daha önce düzenlenmiş bulunması 
hasebiyle bu karar dairesinde işlem yapılmadığı 
anlaşılmış ve uygunluk bildiriminin esas ittihazı 
uygun görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına 
göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan Kanun 
tasarısı Kamutayın Yüksek tasvibine arz edil
mek üzere sunuldu. 
Sayıştay Kom. Başkanı Sözcü Kâtip 

Sivas Niğde Yozgad 
A. Yurdakul F. Ecer K.Erbek 
Bolu Gazianteb Giresun 

C. özçağlar ö. A. Aksoy A. Ulus 
Kütahya Manisa 

M. tspartaltgil t. Ertem 

( 3 ; Sayıgı : 10) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1943 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1943 bütçe yılı giderleri ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 435 492) lira (48) kuruştur. 

MADDE 2 • Adı geçen Umum Müdürlüğün 
bu yıl tahsilatı (B) işaretli cetvelde yazılı oldu-
*ğu üzere (4 391 159) lira (55) kuruştur. 

MADDE o. — Ödenekten yıl içinde harcan
mıyan ve ekli (A) işaretli cetvelde ayrı bir sü
tunda gösterilen (881 398) lira (06) kuruş öde
nek artarı iptal edilmiştir. 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Maliye ve Ulaştırma Bakanları memurdur. 

Başbakan 
S. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri B. V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakam 
Fuad Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
8. Bay 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Sadi Konuk 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

C. Ekin 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1943 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1943 Bütçe yılı giderleri ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği gibi 3 435 492 lira 
48 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği gibi 4 411 055 lira 73 kuruştur. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 4401 sayılı Kanunun 5. maddesi ge
reğince eklenen 999 589 lira 54 kuruş ödenek
ten 1943 yılı içinde harcanmıyan ve (A) cet
velinin ayrı bir sütununda gösterilen 19 896 
lira 38 kuruş, gelir ve ödenek kaydedilmek üze
re 1944 Bütçe yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten yılı içinde har
canmıyan ve ilişik (A) cetvelinin ayrı bir sü
tununda gösterilen 861 501 lira 68 kuruş yok 
edilmiştir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye, ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı : 10 ) 



fi. 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

' J • • - ' ' • ' • 

ödeneğin çeşidi 

Maaş ve 4178 sayılı Kanuna 
re verilecek zamlar. 
Tekaüt maaşlariyle tazminat 
tedavi masrafları 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti 

gö-

ve 

Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcirahları 

- 5 —>• 

A - CETVELİ 

ödenekler 
Lira 

98 904 

46 823 
14 844 

439 878 

15 000 

K. 
Giderler 

Lira 

54 792 

6 781 
6 103 

207 455 

14 099 

K. 

64 

87 
40 
22 

27 

1944 yılına 
devredilen 
ödenekler 
Lira K. 

Yokediİen 
ödenekler 

Lira 

44 m 

40 041 
8 740 

232 422 

900 

K. 

36 

13 
60 
78 

73 
Yabancı memleketler harcirahiy-
le memleket dâhil ve haricinde 
tedrisat, tatbikat ve staj mas
rafları 
İkramiye, sigorta ve uçuş para
ları 
İdare masrafları 
İşletme ve tesisat masrafları 
Geçen ve eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8. nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez Bankasına verilecek itfa 
karşılığı 
4306 sayılı Kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası bedeli ve 
masrafı 
Reddiyat, bilet ve tarife tab'ı 
masrafı ve satış komisyonu rek
lam ve propaganda memur ve 
yolcuların nakli ve sair masraf
ları 

12 000 

40 001 
78 500 

3 546 943 54 
3 724 

2 373 

8 985 58 3 014 42 

25 609 54 14 391 46 
44 849 36 33 650 64 

3 043 962 33 19 896 38 483 084 83 
3 539 88 184 12 

2 378 

2 900 2 900 

15 000 14 040 39 959 61 

Toplam 4 316 890 54 3 435 492 48 19 896 88 861 501 

( S. Sayısı : 10 ) 



B - CETVELt 

B. M. 

1 
1 
2 
3 
4 

2 
<> 

* 
Gelirin çeşidi 

işletme hasılatı 
Ankara İstasyonu bilet hasılatı 
istanbul » » » 
Adana » » ı» 
Elâzığ ve sair meydanlar 
Müteferrik hasılat 
Hazineden yardım [*] 
Özel bölüm geliri 

Bütçede yazılı 
Mııhammenat 

Lira 

45 000 
45 000 
40 000 
27 000 
80 301 

3 080 000 
999 589 

K. 

54 

Tahsilat 
Lira 

59 754 
54 364 
49 403 
35 487 

132 456 
3 080 000 

999 589 

K. 

16 
32 
80 
60 
31 

54 

Toplam 4 316 890 54 4 411 055 73 

2 000 000 lirası 4523 sayılı Kanunla zanımedilmiştir. 

( S. Sayım : 10 ) 



S Sayısı: 11 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı Kesin-
hesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komis

yonu raporu (3/386, 1/607) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimi 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/386) 

T. V. 
S a y ı ş t a y 

S V. 297528 
l H. 1138 

23. V . 1949 

Sayı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün 194-> Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasdbei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından Sayıştaya gönderilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı 
Kesinhesaibmın Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesa'biyle karşılaştırılmış ve 
bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak üzere Kesinnesapta gösterilen rakamların 
kabule şayan Ibulunraıuş olduğunu arzeyleriz. 

Sayıştay Başkanı D. : 1. Başkanı D. : 2. Başkanı D. : 3. Başkanı D. = 4. Başkanı Üye 
S. Oran F. Eke Y. Z. Aslan R. Bakuy M. A. Apak M. Menemencioğlu 

Üye 
M. t. Erenli 

Üye 
F, Aktulga 

Üye 
N. Başak 

Üye 
A. T, Dengel 

Üye 
F. Öz'mdun 

Üye 
F. Işık 

Üye 
M. A. Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye 
A. R. öğel 

ÜyeV. 
H. Payver 

Üye 
A. K. Arıçay 

Savcı 
E. Arkun 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 

(1/607) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . III . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71/311, 6/492 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı kesinhesabı hakkında Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . I I . 1945 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. 

Başbakan 
§. Saraçoğlu 

GEREKÇE 

1. Mülhak bütçe ile idare olunan Hudut ve Sahiller Sihhat Umum Müdürlüğünün 1943 malî 
yılı on iki aylık hesabı katisini alâkadar eden cetvellerle kanun lâyihası bu takrirle birlikte sunul
muştur. 

Varidat 
2. Fazla tahsilata ait izahat : 
A) 1943 malî yılı içinde ecnebi memleketlerden İskenderun ve Mersin limanlarına fazla tica

ret vapuru gelmesinden dolayı muhammenata nazaran (17 529) lira 72, kr. fazla tahsilat vukubul-
muştur. 

B) Rüsumu Sıhhiye Kanununa muhalif hareket eden vapur kaptanlarından 2 nci faslın 1 nci 
nakdî ceza maddesindeki muhammenata nazaran (165) lira fazla tahsilat yapılmıştır. 

O) ttlâfı - far ameliyesinde kullanılan kükürt maddesi evvelki senelerde 50 kuruşa mubayaa 
edilmesinden bulaşık masrafı muhammenatı bu hesap üzerinden (6 000) lira tahmin edilmişse de 
1943 yılında mubayaa olunan kükürtün beher kilosu bir liraya temin edilmesinden ve yapılan sar
fiyat nispetinde varidat toplanmış olmasından dolayı (Bulaşık rüsumu maddesi) muhammenata 
nazaran (7 481) .lira 58 kuruş fazla tahakkuk ve tahsil edilmiştir. 

D) Pratika işlerinde kullanılan Tuzla nammdaki istimbotun kabîli tamir bir halde olmamasın
dan dolayı (8 625) lira bedelle satılmış ve bundan başka ambarlarda mevcut ve satılmasına lüzum 
hâsıl olan bâzı eşyaların satışından mütevellit (1 347) lira 90 kuruşa baliğ olduğundan 2 nci faslın 
4 ncü (Satılacak emval bedeli) maddesi ile tahmin edilen varidat (9 772) lira 90 kuruş fazlasiyle 
elde edilmiştir. 

E) Umum Müdürlüğe ait olup Cumhuriyet Merkez Bankasındaki tahvilât deposunda muhafa
za edilmekte olan 124 aded 11 nci ve 6 aded 3 ncü % 7,5 faizli 1933 ihraçlı Türk Borcu Tahvillerin 
Maliye Vekâletince mubayaa edilmesinden dolayı bu satıştan mütevellit ikinci faslın 5 nci muhte
lif hasılat maddesi muhammenata nazaran (1 717) lira (07) kuruş bir fazlalık arzetmiştir. 

3. Noksan tahsilat : 
A) 1943 malî yılı içinde bir tondan 50 tona kadar (50 ton dâhil) motorlu ve yelkenli nakil va

sıtalarının gerek Ak ve gerek Karadeniz sahillerindeki seferlerinin az olmasından dolayı mezkur 
nakil vasıtalarına ait ciltli patente hasılatı muhammenata nazaran (722) lira noksan tahsil edil
miştir. 

( S. Sayısı : 1 1 ) 
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B) Umum Müdürlüğe ait kasa fazlası Ziraat Bankasında açtırılan bir hesapta temerküz etti

rilmesinden dolayı bu hesaptan senevi alınmakta olan temettü göz önünde bulundurularak 2 nci 
faslın 3 ncü (Tevdiat) maddesi (2 000) lira olarak tahmin edilmiş ise de 4431 sayılı Kanun gere
ğince Ziraat Bankasındaki hesabın Cumhuriyet Merkez Bankasına nakledilmesinden ve mezkûr 
bankadan faiz alınamamasmdan dolayı (1 133) lira 17 kuruş noksaniyle (866) lira 83 kuruşluk 
temettü elde edilmiştir. 

4. «Varidatın toplandığı mahaller» 
Varidatın nerelerden ne nispette toplandığını gösterir derece itibariyle hazırlanmış olan bir 

kıta cetvel ilişiktir: 
En çok hareket ve muvasalat yerleri: Hopa, Rize, İnebolu, Zonguldak, boğazlar, Bandırma. 

İzmit, Ayvalık, İzmir, Mersin, İskenderun olup diğer yerler daha ziyade sıhhi ve gemilerin tâbi 
oldukları malî murakabe ile uğraşmaktadırlar. 

5. Masraf bütçesiyle alman tahsisattan vuku bulan tasarruf at : 
1943 malî yılı masraf bütçesiyle alman tahsisat meyanmda Umum Müdürlüğün deruhde ettiği 

daimî teşebbüsat için sarf ettiği mebaliğin ve bu tahsisat ile diğer masraflardan yapılan tasarru-
f atın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Fasıl 
Bütçe ile alman 

tahsisat 
Lira 

172 549 
143 421 
5 112 
13 400 
16 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 

Yapılan 
tediyat 
Lira 

160 112 
130 193 
3 206 
12 747 
15 479 

K. 

92 
90 
06 
35 
18 

Vukubulan 
tasarrufat 
Lira K. 

12 436 08 
13 227 10 
1 905 94 
652 65 
520 82 

İcmal 
Lira K. 

350 482 00 321 739 41 28 742 59 28 742 59 

fi 
7 
8 
9 

10 

4 000 00 
19 100 00 
11 000 00 
4 000 00 
3 000 00 

41 100 00 

Diğer fasıllardan 171 433 00 

3 368 56 
18 335 69 
10 755 57 
3 305 41 
2 789 55 

38 554 78 

122 326 83 

631 44 
764 31 
244 43 
694 59 
210 45 

Umumi tasarrufat 

2 545 22 

49 106 17 

2 545 22 

49 106 17 

80 393 98 

Yukardaki mukayeseli cetvelden de anlaşılacağı üzere memurin ve müstahdemine ait tahsisattan 
(28 742) lira 59 kuruş ve Umum Müdürlüğün deruhde ettiği teşebbüsata ait daimî tahsisattan 
(2 545) lira 22 kuruş ve diğer müteferrik işlere ait tahsisattan da (49 106) lira 17 kuruş ki cem
an (80 693) lira 98 kuruş tasarruf yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 11) 



1943 malî yılı plânçosu 

Alacaklı hesaplar 
Lira K. 

18 180 55 Depozito ve sair emanet parası 
3 861 06 Bütçe emaneti 

152 686 74 ihtiyat akçası 

174 728 35 

Lira K. 
Ve reçeldi hesaplar 

174 728 35 Cumhuriyet Merkez Bankasında 1540 sayılı hesap 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/607, 3/386 
Karar No. 10 

19 .XI . 1944 

Yüksek Başkanlığa, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1943 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Başba
kanlığın 5 . I I I . 1945 gün ve 71 - 311/6/942 sa:-
yılı yazısiyle teklif olunan Kanun tasarısı Sayış
tay m Uygunluk Bildirimiyle birlikte ve Sayıştay 
Başkanı Seyfi Oran hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1. ödenekler : 
1943 yılı Bütçesiyle konulan ve sonradan, ilâ

veten alman ödenek miktarı Kesinhesapta 563 015 
lira olduğu halde Uygunluk Bildiriminde 652 li
ra 65 kuruş ııoksaniyle 562 362 lira' 35 kuruş bu
lunduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede : 
Bu farkın (Tekaüt, dul ve yetim maaşları) adı 

altındaki 4 bölümde olduğu ve bu bölüm Muha-
sebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinde ta
dat olunan tertipler arasında ölüp bu tertipler
den her birine Bütçe ile konulan ödenek yetme
diği takdirde ilâveten harcanan miktarın ödeneğe 
ilâvesi gerekirken dairesince önce tahminî ola.rak 
harcanmasına mezuniyet alman paralardan har

canın ıyan kısmının da ödeneğe ilâve ve Kesinhe-
saha ithal edilmiş olmasından ileri geldiği anla
şıldığından Uygunluk Bildiriminde gösterilen 
562 362 lira 35 kuruş ödenek olarak kabul edil
miştir. 

2. — Giderler : 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde gös

terilen giderlerin ıbirbirine uygun olarak 
482 621 lira 32 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. — Ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kaJbul edilen ödenek ve gi

derlere göre Genel Müdürlüğün ödenek bakiyesi 
79 741 lira 33 kuruş olup yokedilmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. 

4. — Gelirler : 
Tahakkukat ve tahsilat : Kesinhesapta ve 

Uygunluk Bildiriminde birbirine uygun olarak 
588 511 lira 10 kuruştur. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre de
ğişik olarak düzenlenen kanun tasarısı Kamu-

( S. Sayısı : 11) 
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tayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunul 
du. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Sivas Niğde 

A. Yurdakul F. Ecer 

tnul- Kâtip 
Yozgad 
K. Erbek 

Giresun 
A. Ulus 

Bolü 
C. özçağlar 

Kütahya 
M. îspartalıgil 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Manisa 
î. Ertem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı Kesiphesap Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı genel gi
derleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (482 621) lira (02) kuruştur. 

MADDE 2. — Mezkûr Umum Müdürlüğün 
aynı yıl genel giderleri bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (588 511) lira (10) kuruş
tur. 

MADDE 3. — 1943 Bütçe yılı içinde harca-
nılmıyan ve bağlı (A) işaretli cetvelde ayrı bir 
sütunda gösterilen (80 393) lira (98) kuruş tah
sisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADE 4. 
rürlüğe girer, 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 5. — Bu 
ve içtimai Muavenet 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. B. 
A. R. Artunkal 

Hariciye B. 
/ / . Saka 

Maarif B. 
Yücel 

İktisat B. 
' Fuad Sirmen 

a i. B, 
Sııad H. Ürgüblü 

Münakalât B. 
A. F. Cebesoy 

kanun hükümlerini Sıhhat 
Bakanı yürütür. 

Adliye B. 
R. Türel 

. Dahiliye B. 
Hilmi Uran 
Maliye B. 

N. E. Sümer 
Nafıa B. 
Sırrı Day 
S. 1. M B. 

Dr. S. Konuk 
Ziraat B. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticret B. 
C. Ercin 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DE&lŞTİRlŞÎ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1943 Bütçe yılı genel gider
leri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
482 621 lira 02 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
genel geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği gibi 588 511 lira 10 kuruştur. 

MADDE 3. — Ödenekten yılı içinde harcan-
mıyan ve ilişik (A) cetvelinin ayrı bir sütunun
da gösterilen 79 741 lira 33 kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağjık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı : 11) 
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. CETVELİ 

Ödenekler Giderler 
B. Ödeneğin çeşidi l i r a K. Lira 

1 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre verile- 172 549 160 111 
cek zamlar 

2 Ücretler 143 421 130 183 
3 Muvakkat tazminat 5 112 3 206 
4 Tekaüt, dul ve yetim maaşı 12 747 35 12 747 
5 Gece pratika ücreti 16 000 15 479 
6 Demirbaş 4 000 3 368 
7 Levazım 19 100 18 335 
8 Müteferrika 11 000 10 755 
9 Daimî memuriyet harcırahı 4 000 3 305 

10 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 000 2 789 
11 Milletlerarası kongre ve teşekküllere işti

rak masrafı 7 001 6 408 
12 Resmî telefon masrafı 2 400 2 072 
13 Posta ve telgraf ücreti 973 972 
14 3335 sayılı Kanun mucibince yapılacak 

tedavi, yol ve saire masrafları 600 20 
15 Mütenevvi masraflar 20 875 19 299 
16 Muhtelif masraflar 36 600 31 502 
17 Nakil vasıtaları masrafı 30 400 26 006 
18 Reddiyat 1 000 40 
19 Göçen yıl borçları 2 200 2 159 
20 Pasif korunma masrafları 1 000 75 
21 Binaların, vergileri ve mütenevvi masraf

lar 4 500 4 440 
22 4306 sayılı Kanun mucibince parasız veri

lecek giyim eşyası bedeli ve sair masarifi 13 000 13 000 
23 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere

ğince Cumhuriyet merkez Bankasına; ve
rilecek itfa karşılığı 884 884 

F. M. Hudut sahillerde zuhur edecek sâri ve sal
gın hastalıklara karşı alınacak tahaffuz 
tedbirleri masrafları 50 000 15 443 

GENEL TOPLAM 562 362 35 482 621 

( S, Sayısı : 11) 



— 7 — 

A. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

B - OBTVBLÎ 

- _ : . • - - • - • • • • ^ P 

Gelirin çeşidi 

Âdi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Ciltli patenta 
Fevkalâde varidat 
Para cezası hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Muhtelif hasılat 
Maliyeden yardım 

Bütçede yazılı 
olan muham-

menat 

124 000 
5 000 

1 000 
6 000 
2 000 

200 
2 500 

413 000 

Tahsilat 

141 529 
4 278 

1 165 
13 481 

866 
9 972 
4 217 

413 000 

72 

58 
83 
90 
07 

Toplam 668 700 688 611 10 
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S. Sayısı: 12 
Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000 lira ikrazına dair 
olan 4126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da Kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1 /222) 

T. C. 
Başbakanlık : VII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-790,6-1827 

Büyük Millet Meclisi Ba.şkanlığ^u 

Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
7 . VI . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
, •' - ,'" , ' -B. Peker 

GEREKÇE 

22 . IX . 1941 tarihli ve 4126 sayılı Kanunla ev yapımı ve Bayındırlık işlerine tahsi sedilmek 
üzere Hazinece Erzincan Belediyesine iki milyon ve Erzurum Belediyesine de 1 300 000 lira ikraz 
edilmişti. 

Bu paraların 1946 yılından başlıyarak 20 yılda ve 20 eşit taksitle ödenmesi gerekmekte ise de 
gerek Erzincan ve gerek Erzurum belediyeleri istikraz ettikleri bu paralarla yapılması gerekli 
tesisleri harb dolayısiyle uzayan olağanüstü hallerin ve fiyat yükseislerinin icapları sonucu ikmal 
edememiş ve binnetice gelir saglıyacak olan kaynakları kuramamış bulunduklarından borç tak
sitleri Ödeme kabiliyetlerinin çok üstünde kalmış ve ödiyemiyecek bir durum hâsıl olmuştur. 

Bugün için bilfarz Erzincan Belediyesinin yıllık taksiti 100 000 lira olmasına karşılık âdi büt
çesinin geliri 160 000 liradan ibaret oluşu daha bir süre için bu ödeme kabileyetine imkân vermi-
yecek bir haldedir. 

Girişilmiş olan mezbaha ,asri mezarlık, su ve elektrik tesislerinin tamamlanmasına ve gelir 
saglıyacak bir duruma gelinceye kadar bu taksitlerin bir süre daha geriye bırakılması ve harap 
olmuş bu yurt köşelerinin süratle baymdırlaşahHrtıesine imkân s; ğhyacak derecede taksit süre
lerinin uzatılarak hafifletilmesi amaeiyle gerek Erzurum gerek Erzincan Belediyelerine ait bu 
borçların ilk taksitlerini 1950 yılından başlamak üzere 40 yılda ve 40 eşit taksitte ödenmesi zaru
ri görülerek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/222 
Karar No. 4 

11 . XII. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000 
lira ikrazına dair 4126 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise sunulup Komisyo
numuza havale buyrulan kanun tasarısı, İçişleri 
Komisyonunda incelendi. Hükümetin gerekçe
sinde gösterilen sebepler ve izahlar ile tasarının 
esası varit ve oybirliğiyle şayanı kabul görüldü. 
Maddelerin görüşülmesine geçildikte: Erzincan'
ın geçirmiş olduğu meşhur deprem felâketinin 
yaralarını sararak belediyesinin kalkınıp borç 
ödemeye kadir hale; gelmesi uzunca bir zamana 
bağlı olduğu gibi İkinci Cihan Harbi yıllarının 
istilzam ettiği Millî Savunma şartlarının ağırlı
ğı ile Erzurum'da belediye hizmetlerinin bugü
ne kadar olduğu gibi daha birkaç yıl mahallî 
kaynaklarının istitaatı üstünde masraflar ile 
mahmul olacağı zaruri, ve bu sebeple Erzurum 
Belediyesinin önümüzdeki beş yıl içinde borç 
taksitlerini ödeyebilmesi müşkül göründüğün
den her iki belediyenin borç taksitlerini 1955 
yılından başlıyarak ödenmesi daha uygun olaca

ğı düşünülerek birinci maddedeki (1950) kaydı
nın (1955) suretinde değiştirilmesine İçişleri ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de mutaba-
kati ve oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri K. Başkanı Başkan Vekili Sözcü 

Tekirdağ 
C. fTı;badrn 

Kâtip 
Kocaeli 
C. Aksu 
Bolu 

//. Ş. Ad al 
Çoruh 

<-.C!Kazancıoğlu 
Kayseri 

f<\ Apaydın 
Siird 

L. Yavuz 
Tokad 

F\. Güreli 

Çoruh 
.1. T üzün 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu. 

Bolu 
/. Yalçın 
Çorum 

*Sy. Kavaf ak loğlu 
Konya 

M. Ş.Altan 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
Tokad 

G. Pekel 

Kars 
/1. Ey id ağan 

Bitlis 
M. Ertan 

Çanakkale 
.V. Çıtakoğlu 
(îiresun 

FJ. Dizdar 
Konya 

Ş. Ergun 
Sivas 

N. Eğin 
Trabzon 

II. Orhon 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/222 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

19 . XI . 1949 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 
(3 300 000) lira ikrazına dair olan 4126 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 1 . VII . 1947 tarihli ve 6/1827 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun ta
sarısı İçişleri Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle İçişleri Bakanı Emin 
Erişirgil, Maliye Bakanlığı adın* Hazine Genel 

Müdürü Yardımcısı hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

4126 sayılı Kanun imar işlerine ve ruetfken 
inşasına tahsis edilmek üzere Erzurum Beledi
yesine (1 300 000) ve Erzincan Belediyesine de 
(2 000 000) liranın ikrazına Hükümet yetkili 
kılmış ve bu tasarı ile değişmesi istenilen kanu
nun ikinci maddesiyle de bu paraların faizsiz 
olarak 1946 yılından başlamak üzere 20 yılda 

( S. Sayısı : 12 ) 



ve (20) eşit taksitte Hazineye ödenmesi esası 
kabul edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
umumî fiyatlarda hâsıl olan yükselme ve bele
diye giderlerinin artması sebepleriyle adı ge
çen belediyelerin taksitleri zamanında ödiyeme-
dikleri görülerek borcun tesviyesi imkânını 
sağlamak üzere taksit müddetinin 40 seneye 
çıkarılması ve ilk taksitin 1950 yılından başla
ması Hükümetçe esas tutularak ve bu maksat
la hazırlanan ve adı geçen belediyelerin kalkın
maları ile borçlarını ödemeye kadir bir hale gel
meleri için zaman kazandırmayı da istihdaf 
eden tasarı esas itibariyle Komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

İçişleri Komisyonu adı geçen 'Belediyelerin 
borçlarını ödiyebilecek bir kalkınmaya kavu
şabilmeleri için Hükümetle mutabık olarak 
taksitlerin başlangıç tarihi 1955 e götürmüş ve 
bu değişikliğe Komisyonumuz da katılmıştır. 
Bu suretle tasarının birinci maddesi İçişlerinin 
tesbiti gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde kanunun 1946 
yılından başlaması teklif edilmekte ise de birin
ci maddede 1955 tarihi taksitlere başlangıç 
olarak tesbıt edildiğine göre 4126 sayılı Kanu
nun yayımı tarihinden bugüne kadar geçen sü
reye ait taksitler hakkında birinci madde hük
müne göre ayrı bir işlem yapılması bahis konusu 
olamıyacağmdan ve bu sebeple yürürlük tarihini 
4126 sayılı Kanunun taksitler için başlangıç tut
tuğu 1946 yılına kadar götürmeye lüzum görül

mediğinden bu esas dairesinde ikinci madde 
yeniden yazılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzene Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

R. Erten t. H. Tigrel M. Akalın 
Kâtip 

Ankara Amasya Aydın 
F. Öymen A. K. Yiğitoğlu Gl. R. Alpman 

Bolu Diyarbakır Erzincan 
V. S.Siren Ş. Uluğ N. Pekcan 

Eskişehir İsparta İzmir 
A. Oğuz K. Turan S. Odyak 

Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Coşkan Tugl.K. Doğan S. Torgut 

Konya Malatya I&anisa 
Dr. M. F. Dündar M. S. Eti F. Kurdoğlu 

Niğde Ordo Samsun 
R. Gürsoy H. Yalman M. A. Yörüker 

Trabzon Uı-fa Urfa 
A. R. Işıl A. Akan E. Tekeli 

İstanbul Milletvekili 
Erzincan ve Erzurum Belediyelerine ikraz edi
len bu paranın 45 sene sonra tediyesini bekle
mekten ise Erzincan gibi nadir bir tabiat hâ
disesine mâruz bir şehre nu paranın tıpkı 
İstanbul'a geçen sene tahsis edilen bir buçuk 
milyonluk bina ve arsalar gibi doğrudan doğ

ruya teberru edilmesi fikrindeyim. 
Dr. A. Adtvar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000 
lira ikramna dair olan 4126 sayüt Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — 22 Eylül 1941 tarihli ve 4126 
»ayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Birinci madde gereğince ikraz edilen para
lar faizsiz olarak 1950 yılında başlamak üzere 
40 yılda ve 40 eşit taksitte Hazineye ödenecek
ti?. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 1946 yı
lından başlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü İçişleri ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peher Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

F, tnan 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000 
lira ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 22 Eylül 1941 tarihli ve 4126 
sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Birinci madde gereğince ikraz edilen paralar 
faizsiz olarak 1955 yılından başlamak üzere 40 
vılda ve 40 eşit taksitte Hazineye ödenecektir. 

MADDE 2. — Bu kanım hükümleri 1946 yı
lından başlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü içişleri ve 
Malive Bakanları vürütür. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 OOO 
Ura ikrazına dair olan 4126 sayılı Kanunun ikinci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun birinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun üçüncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

» y d « 

(Ö. Saywı:12) 





S. Sayısı: 13 
Bitlis'in İnönü Mahallesinde kayıtlı Mehmetoğlu Abdülaziz Kara
yel ile Bursa'nın Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesinde kayıtlı 
Alioglu Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /266) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . IX . 1948 

Yaz% İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 5/4 - 3114, 6/3079 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bir erin zorla ırzına geçtikten sonra suda bo ğmak suretiyle ölrürmek suçundan dolayı er Meh
metoğlu 1320 doğumlu Aziz Karayel ile suç ortağı Alioglu 1332 doğumlu Şevket Ödemiş'in ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında 69 ncu Tüm. Askerî Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma 
ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakan
lığının 4 . IX . 1948 tarih ve 48/5725 sayılı tezkeresiyle gönderilen Askerî Yargıtayın 9 . VII . 
1948 tarih ve 1251/2055 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Başbakanlığa 

4 Eylül 1948 gün ve 48/5726 sayılı yazıya ektir. 
ölüm cezasına hükümlü olup cezasının yerine getirilmesi için T. B. M. M. nden karar alınması 

icabeden er Aziz Karayel ile suç ortağı Şevket Ödemiş'e ait evvelce eunulan dosya hakkındaki 
işlem gereğinin yapılmasına müsaadelerini arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
E. Çakır 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 21 . XI . 1949 

Esas No. 3/266 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

11 nci İstihkâm Taburunun Taşağıl müfre- metoğlu Abdülaziz Karayel ile yine 11 nci Istih-
zesi erlerinden Feridun Heparlı'yı öldürmekten kâm Taburu 11 nci Bölüğünün Taşağıl müfre-
suçlu, 11 nci İstihkâm Taburu 11 nci Bölüğü- zesi erlerinden olup Bursa'nın Yenişehir İlçesi 
nün Taşağıl müfrezesi erlerinden olup Bitlis'in Kurtuluş mahallesinden 1332 doğumlu Alioglu 
İnönü mahallesinde kayıtlı 1320 doğumlu M«h- Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarptırıldıkları 



hakkında Bolayır 69 ncu Tümen Askerî mahke
mesinden verilen hükmün onanmasına dair As
keri Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden çıkan 
9 Temmuz 1948 tarih ve 1251 esas 2055 karar sayılı 
ilâm Anayasanın 26 ncı maddesindeki işlemin 
yapılması için Başbakanlığın 9 . 9 . 1948 tarih 
vo 5/4/3114-6/3079 sayılı tezkeresiyle birlikte 
komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu 
işle ilgili dâva dosyasının tetkikında: 

Adı geçen sanıklar Abdülaziz Karayel ve 
Şevket, Ödemiş'in, Bölük arkadaşları Feridun 
Ifeparlı'nın. zorla ırzına geçtikten sonra bu su
çun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve 
kendilerini cezadan kurtarmak kastiyle suda 
boğmak suretiyle öldürdükleri mahkemece sa
bit görülerek hareketlerine uyan Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 9 ncu bendi ge
reğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmış
tı]». 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Abdülaziz Karayel ve Şevket Ödemiş'e hük
medilen ölüm cezasının yerine getirilmesine Ana
yasanın 26 ncı madde hükmü uyarınca karar ve
rilmesinin Kamutayın Yüce tasvibine sunulması 
oy birliğiyle karar altma alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Konya İsparta 
Hulki Karagülle Rifat Güllü 

Kâtip 
Erzurum Balıkesir Bursa 

§. îbrahimhakkıoğlu O. N. Burcu A. Akgüç 
Erzincan Ankara îzmir 
A. Fırat Emin H. Ergun E. Otan 

Kayseri Manisa 
R. özsoy F. Uslu 

Mardin Rize 
M. K. Boran Dr. 8. Ali Dilemre 

( S. Sayısı : İ3 ) 



. Sayısı: 240 
7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan XII nci Evrensel 
Posta Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin onanmasına dair 

Kanun tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1 /508) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 10 . II . 1949 

Sayı : 71 - 1262, 6/527 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan XI1 nci Evrensel Posta Kongresi kararları
nı kapsıyan senetleri nonanması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 4 . II . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ile ge
rekçesi ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Gerekçe 

1947 yılının Mayıs ayında Paris'te toplanmış olan «XII nci Evrensel Posta Kongresi» tarafın
dan yeniden gözden geçirilen ve son şekli murahhasımız tarafından usulü dairesinde Hükümetin 
tasdikine bağlı olarak imza edilen ilişik listede adları yazılı yedi parçadan ibaret senetlerde, hem 
Milletlerarası Posta münasebetlerinin daha fazla gelişmesini sağlayıcı hem de Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 57 nci maddesiyle ödevler yükletilmiş Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca «Mütehassıs 
kurul» olarak tanınan «Evrensel Posta Birlği» ni adı geçen teşkilâta bağlayıcı bâzı hüküm değişik
likleri ve yeni hüküm ilâveleri yapılmıştır. 

Sözü edilen senetlerde posta işletmesi bakımın lan yapılan hüküm değişiklikleri ve ilâveleri, Mil
letlerarası Posta Münasebetlerinin daha ileri bir gelişme kaydetmesini mümkün kılacak mahiyette
dir. Bunların başlıcaları aşağıda gösterilmiştir. 

1. İş kâğıtları, basılmış kâğıtlar ve ticaret eş vasi örneklerinin 50 gramlık ilk ağırlık dereceleri
nin ücreti, bunlarm ayırma ve yollama masrafları u karşılayabilmek üzere, bir misli artırılmıştır. 

2. Basılmış kâğıtların son ağırlık haddi 2 kilogramdan 3 kilograma çıkarılmıştır. Tek cilt ha
linde gönderilen kitapların da son ağırlık haddi 5 kilogram olarak tesbit edilmiştir. 

3. Gazetelerle mevkut dergilerin yüzde elli nispetinde indirilmiş ücretten istifade ede
bilmeleri için bunların yalnız basıcı ve yayıncılar tarafından ve ancak bu indirmeyi ka
bul eden memleketlere gönderilmesi şartını koşan hüküm kaldırılmıştır. Bunun gibi, kaplarının 
üzerinde bulunandan başka ilân ve reklâm taşımıyan kitaplarla broşürlerin ve müzik kâğıtla-
riyle coğrafya hartalarının ancak muvafakat eden memleketlere yüzde elli nispetinde indirilmiş üc
retle yollanabileceği şeklindeki kayıt da kaldırılmıştır. Bu suretle, kim tarafından ve nereye olursa 
olsun gönderilen gazetelerle mevkut dergiler ve kitaplarla broşürler, müzik kâğıtları ve coğrafya 
hartalarının yüzde elli nispetinde indirilmiş ücretle gönderilmesi için her idareye yetki verilmiş ol
maktadır. 

4. Fazla sayıda postaya tevdi edilen pulsuz veya noksan pullu mektuplarla kartları yerlerine 
göndermiyerek yollayıcılara geri vermeye Posta İdareleri mezun kılınmıştır. 
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5. Harb esirleri tarafından veya bunların adlarına gönderilen değer konulmuş mektup ve kutu 

ve haberleşme maddeleriyle kolilere uygulanan posta ücreti muafiyeti, tarafsız bir memlekette 
enterne edilen muhariplere olduğu gibi kamplardave sivil ,ceza evlerinde tutulan sivil düşman uyruk

larının yukarda yazılı maddelerine de teşmil edilmiştir. Bundan başka, Milletlerarası 27 Temmuz 
1929 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 79 ncu maddesi gereğince kurulacak harb esirleri merkezi haber 
alma ajanının harb esirlerine taallûk eden haberleşme maddeleriyle kolileri de, muharip veya ta
rafsız memleketlerde harb esirleri için bilgi toplamak üzere kurulan haber alma bürolarının posta 
maddeleri gibi ücret muaflığından faydalandırılmıştır. 

6. Posta maddelerine mütaallik reklamasyonlarJa bilgi isteklerinin havayolundan da gönderil
meleri usulü konulmuştur. 

7. Posta idarelerinin} karşılıklı münasebetlerinde uygulanmak şartiyle, taahhütlerin alıcmm 
bizzat kendisine teslimi servisi de ihdas edilmiştir. 

8. Değer konulmuş mektup ve kutular ve değerli ve değersiz koliler de dâhil olmak üzere her 
nevi posta maddelerinin geri alma ve adres değiştirme hizmetleri için alınmakta olan bir taahhütlü 
mektup ücreti yerine bir reklâmasyon ücreti alınması kabul edilmiştir. 

9. Postada kaybolan taahhütlü müraselâtın tazminatı, madde başına 50 altın franktan 25 al
tın franga indirilmiştir. Sahiplerine teslim edildikleri tesbit olunamıyan taahhühlülerle koli
lerim veya muhtevalarından bir kısmının sonradan bulunması halinde bunların, daha evvel öden
miş bulunan tazminatın 3 ay içinde geri verilmesi şartiyle göndericiye, ve bunun kabul veya 
müracaat etmemesi halinde de, alıcıya teslimi esası vazoluumuştur. 

10. Sahte posta pulları için yapılacağı Sözleşmede yazılı işlem, bu pulların tedavülden kal
dırılmış olmaları halinde dahi, uygulanacaktır. 

11. Değer konulmuş kutuların posta ücreti bir miktar indirilmiştir. 
12. Kolilerin gümrükleme ve tekrar bağlama ücretleri ise bir miktar artırılmıştır. 
13. Hava yolundan taşınan posta maddelerinin munzam posta ücretleriyle uçak ortaklıkla

rına verilen taşıma ücretleri yarı yarıya indirilmiştir. 
14. ödeme şartı posta maddeleri hakkında Sözleşme ve Uzlaşmalarda yazılı hükümler bir 

araya toplanarak, «Ödeme şartları posta maddelerine dair Uzlaşma» ve «Yürütme tüzüğü» şeklinde 
ayrı bir senet haline sokulmuştur. 

Yukarda gösterilen tadil ve ilâvelerden başka ilişik senetlerin posta işletmesini ilgilendiren 
hükümlerinde bâzı değişiklikler daha yapılmışsa da bunlar yeniden kabul edilen ve değiştirilen 
hükümlerin uygulanmasını gösterir mahiyetteki kayıtlardan ve kısmen de Birlik idarelerinden 
bâzılarının arzettikleri özellikler dolayısiyle bna'ar için genel hükümler dışında kabul edilmiş 
istisnai hükümlerden ibaret olduğundan bunların burada birer birer açıklanmasına lüzum görülme
miştir. 

Evrensel Posta Birliğinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle münasebetlerini tanzim etmek üzere 
Sözleşmenin 2 nci ve 18 nci maddeleriyle bu Sözleşmeye ek teşkil etmek üzere Birleşmiş Milletler 
teşkilâtiyle Evrensel Posta Birliği arasında yapılan anlaşma hükümlerine gelince bunların ruhu, 
Evrensel Posta Birliğinin, Birleşmiş Milletler teşkilâtiyle anlaşma, danışma ve dayanışma esasları 
dâhilinde çalışarak, amacına, gittikçe daha mütekâmil bir seyirle ulaşmasını sağlamaktan ibarettir. 

Bunu temin için Evrensel Posta Birliğine bağlı ve merkezi Bern'de bulunan bir yürütüm ve irti
bat komisyonu kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Bu komisyon, Birleşmiş Milletler teşkilâtiyle dai
ma temas ederek her iki tarafı ilgilendiren meseleleri Milletlerarası münasebetlerin nef'ine olarak 
halle çalışmaktadır. 

Paris Kongresi kararlarının 1 Temmuz 1948 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi mukarrer 
olduğundan bunların memleketimizde de sözü edilen tarihte uygulanması gerekmiştir. 

Sözü edilen senetlerin yukarda arzedilen sebeplere binaen onanması uygun olacaktır. 

( S. Sayısı : 240 ) 



Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 28 . V . 1949 

Esas No. 1/508 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış 
olan XII (Evrensel Posta Kongresi) kararları
nı kapsıyan senetlerin onanması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 4 . XI . 1949 tarihli karariyle 
Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun tasarısı 
ile gerekçesi ve ilişik olan yedi parça senetler 
Komisyonumuzun 27 Nisan 1949 tarihli birleşi
minde P. T. T. Genel Müdürü ile Posta Dairesi 
Başkan yardımcısı hazır oldukları halde okun
muş ve bu senetlerin etraflı surette incelenmesi 
için bii' Tâli Komisyon teşkil edilmişti. 

Tâli Komisyonun tetkiklerini ikmal etmesi 
üzerine 27 Mayıs 1949 tarihinde Posta Dairesi 
Başkan yardımcısı da hazır olduğu halde top
lanan Komisyonumuzda keyfiyet etraflı surette 
incelenmiş ve bu hususta Tâli Komisyon tara
fından izahat verilmiştir. 

Bu izahata göre : 
1874 yılında 23 memleket arasında (Genel 

Posta Birliği) adiyle bir birlik kurulmuş bulun
makta olup memle'ketimiz de ilk kurucular ara
sında yev alınıştır. Sonradan diğer memleketle
rin de katılmahuı üzerine bu birlik Evrensel 
'bir mahiyet almış, bu sebeple adı (Evrensel 
Posta Birliği) olarak değiştirilmiştir. Bu birli
ğe Mançıvko, Nepal ve Tuva hariç olmak üzere 
bütün dünya memleketleri üye olarak girmiş
lerdir. Bu suretle birliğe giren memleketlerin 
arazisinin genişliği 131,7 milyon kilometre ka
reye ve nüfusu da 2 milyar 79 milyona baliğ ol
muştur. 

Bu birliğin kurulmasından maksat, dünya 
posta münasebetlerinin belli bir düzen içinde 
nizamlanması ve bu suretle milletlerarasında 
iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel rabıtaların 
sıklaştırılması ve geliştirilmesidir. Bu gayeyi 
gerçekleştirme yolunda birlikçe kabul edilen 
esaslar sözleşme ve uzlaşmalarda gösterilmiştir. 
Sözleşme, birliğin kuruluş esas ve şartlarını ve 
gayesini belirtmekte ve (Mektup - postası) ta
biriyle ifade olunan (Mektup, kart, basılmış 

kâğıt, küçük paket ve saire...) gibi müraselâtm 
tâbi olduğu rejim ve ücretleri tesbit etmekte
dir. (Değerli posta maddeleri, âdi ve değerli 
posta kolileri, ödeme şartlı müraselât, posta 
havalenameleri, posta bonoları, borçlar tah
sili gazetelere ve muayyen zamanlarda yayınla
nan dergilere abone kaydı ve posta yoliyle he
saptan hesaba para nakli) gibi servisler de uz
laşmaların konusunu teşkil etmektedir. 

Sözleşme ve uzlaşmalarla bunların tüzük
lerinde bulunan hükümler sözleşmenin bu bap
taki maddesine istinaden ekseriya beş yılda bir 
defa toplanan (Evrensel Posta Kongreleri.) nce 
gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirmede 
iki kongre arasında geçen zaman zarfındaki 
uygulamaların verdiği neticelere ve milletler
arası iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel münase
betlerin gelişmesine göre sözleşme ve uzlaşma 
hükümlerinde gerekli değişiklikler veya ekle
meler yapılmaktadır. Son defa 1947 yılının 
(Mayıs - Temmuz) aylarında Paris'te toplanan 
kongre de dâhil olmak üzere birliğin kurulu
şundan itibaren şimdiye kadar 12 (Evrensel 
Posta Kongresi) toplanmıştır. Bu kongrelerin 
hepsine Hükümetimizce iştirak edilmiş ve mem
leketimizde henüz yapılmamakta olup, yeni 
posta kanunu tasarısındaki hükümle posta çek
lerinin memleketimizde de kabulü üzerine ya
pılması mümkün olabilecek olan bir servise .ta
allûk etmesinden dolayı (Posta ile hesaptan 
hesaba pata nakli) hakkındaki uzlaşma hariç 
olmak üzere bu kongreler kararlarının hepsi 
tarafımızdan imza olunmuştur. Şimdiye kadar 
Hükümetimi/, taarfmdan imza olunan bu kong
reler kararları kabul olunan kanunlarla onan
mış bulunmaktadır. 

Tâli Komisyonca incelenmiş olan (Paris 
Posta Kongresi) kararları 4023 sayılı Kanunla 
tasdik olunmuş olan (Boenos - Ayres Posta 
Kongresi") kararlarının yeniden gözden geçiril
mesinden ibaret olmakla beraber sözleşme ve 
uzlaşma maddeleri fıkralarının numaralanması 

( S. Sayısı : 240 ) 
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ve Ödeme şartlı maddelere mütaallik hükümle
rin ayrı bir uzlaşmaya bağlanmış olması gibi 
şekilde ve Birleşmiş Milletler Ana Yasasının 57 
nei maddesi mucibince Birleşmiş Milletler Teş
kilâtiyle Evrensel Posta Birliği arasında müna
sebet tesis edilmesi için hükümler vazolunması 
gibi statüde değişiklik yapılmıştır. 

Bundan başka bâzı müraselât ve hizmetlerin 
ücretlerinde ve taahhütlü müraselât için kabul 
edilmiş bulunan tazminat miktarında ve uçak 
müraselâtınm munzam hava ve taşıma ücretle
rinde tadilât icra edilmiş ve müraselâtm bizzat 
alıcısına teslimi gibi bâzı hizmetler de kabul 
olunmuştur. 

Paris Evrensel Posta Kongresi kararlarının 
evvelki kongreler kararlarına nazaran bariz hu
susiyetini teşkil eden Birleşmiş Milletlerle iş 
birliğine mütedair hükümler sözleşmeye ekle
nen yeni bir maddede gösterilmiş ve bu iş birli
ğinin mahiyet ve şümulü sözü edilen yeni mad
deye istinaden Posta Birliği ve Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı arasında yapılan ve sözleşmeye ek
lenen bir anlaşana ile tesbit olunmuştur. 

Bu anlaşmaya göre Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı (Evrensel Posta Birliği) ni mütahassıs 
bir kurul olarak tanımaktadır. Âkıd iki taraf 
yekdiğerine karşı görev, yetki ve sorumlarını 
tesbit etmekte, kongre, konferans ve komisyon
larında karşı tarafı ilgilendiren meselelerin gö
rüşülmesi sırasında o tarafa mensup bir temsil
cinin müşahit sıfatiyle görüşmelerde hazır bu
lundurulması hakkını tanımakta ve bu türlü 
meselelerin karşılıklı olarak kongre, konferans 
ve komisyon gündemlerine alınmasını kabul ey
lemektedir. Bundan başka (Evrensel Posta Bir
liği), Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca kendisine 
yapılacak tavsiyeleri nazarı dikkate alarak tet-
kika tâbi tutmayı kabul eylediği gibi bir yıl 
içindeki çalışmasını gösteren bir raporla Birleş
miş Milletler Teşkilâtınca istenilecek tetkikat 
ve malûmata mütaallik özel raporlar verecek 
ve ayrıca (Vesayet konseyi) tarafından vâki ola
cak talep üzerine de ihtisasına dâhil meseleler 
hakkındaki fikir ve mütalâalarını bildirecektir. 
İki taraf malûmat ve vesaik teatisinde buluna
caklardır. Evrensel Posta Birliği Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtiyle olduğu kadar bu teşkilâtın 
kurumlariyle de iş birliği yapacak ve bunlara 
müzaheret edecektir. Memur istihdamı şartla

rında karşılıklı olarak uygunluk sağlanacağı 
gibi memur alınması işin de rekabete meydan ve-
rilmiyecektir. Birbirine rekabet veya bribiri-
nin hizmetini tekrar eden servisler kurulmasın
dan sakınılacağı gibi ihtisaslarına dâhil işlere 
mütaallik istatistiklerin toplanıp tahlil ve neşri 
huhiislarında iki taraf yekdiğerini ehil tanıya
cak ve bu istatistiklerle teati edilen malûmatın 
fayda sağlayıcı olması ve geniş ölçüde kullanıl
ması için iş birliğinde bulunacaklardır. (Ev
rensel Posta Birliği) yıllık bütçesini Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bildirecek ve Genel Assam-
bile bütçe hakkında Posta Birliği Kongresine 
tavsiyelerde bulunmak yetkisini haiz olacaktır. 

Birlik diğer bir müttehassıs kurula veya hü-
kümetlerarası diğer her hangi bir teşekkülle ya
pacağı türlü anlaşmaların mahiyet ve şümulü 
hakkında Konseye bilgi verecektir. 

Esasen hükümleri yukarda hulâsa edilen ve 
Posta Sözleşmesiyle aynı zamanda yürürlü

ğe gireceği 15 ci manddesinde gösterilen bu 
Anlaş. ıanın yürütülmesini sağlamak ve aynı za
manda kongereler arasındaki fasılalarda Millet
lerarası posta servislerini geliştirmek maksadiyle 
bir (icra ve irtibat komisyonu) da kurulmuştur. 
Paris Posta Sözleşmesinin bu Komisyonun kurul
masına dair olan yeni 18 nei maddesine nazaran 
komisyon üyesi memleketler posta kongeresi 
tarafından seçilecektir. Bu üye memleketlerin 
sayısı 19 dur. Bu memleketlerin posta idarele
ri komisyonda çalışmak üzere birer temsilci tâ
yin edeceklerdir. (Memleketimiz Paris Kongresi 
tarafından bu komisyona üye seçilmiştir). 

Evrensel Posta Birliğinin Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtiyle ilişikli kılınmasından do
ğan ve mahiyetleri yukarda kısaca arzedilen 
hükümler haricinde olarak Birliğin esas 
mevzuatına eklenen hükümlerle bu mevzuatta ya
pılan tadiller yukarda kısaca temas edildiği gibi 
bir taraftan şekil değişikliği, ücret indirilmesi 
veya artırılması ve yeni hizmetler ihdası gibi esa
sa ve diğer taraftan da doğrudan doğruya pasta 
servisinin işletilmesine taallûk eden teknik hu-
susat ve teferruata münhasır olup bütünü bakı
mından işbu Paris Kongresi kararlarının 4023 sa
yılı Kanunla tasdik edilmiş olan (Boenos Ayres 
Kongresi) kararlarına nazaran mühim bir farkı 
görülememiştir. Esasen Paris Kongresi kararla*-
rı Posta Sözleşmesinin 74 ncü maddesi gereğince 
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1 Temmuz 1948 tarihinden itibaren uygulanma
ya başlanmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuza .verilmiş olan bu izahat so
nucunda (XII nci Evrensel Posta Konkresi) ka
rarlarını kapsıyan (7 senedin) kabul edilmesi 
memleketimizin menfaatlerine uygun görülmüş 
ve bu senetlerin onanması hakkındaki tasarının 
ayniyle Büyük Millet Meclisine sunulmasına ve 
İçtüzük'ün 70 ve 73 ncü maddeleri gereğince ta* 
sarının (İvedilik ve öncelikle) konuşulması husu
sunun arz ve teklif edilmesine oy birliğiyle karar 
verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Çoruh Niğde Erzurum 
,L R. Erem V. Sandal S. Altuğ 
Ankara Aydın Çanakale 
/. Ayaşh M. Aydın Behçet Gökçen 

İmzada bulunamadı. 
Kars Kütahya Ordu 

Şerafetin Karacan A. Bozbay Dr. V. Demir 
İmzada bulunamadı. 

Ordu Samsun 
Amiral H. Gökdal&y Y. Kolgay 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış olan 
XII nci Evrensel Posta Kongresi kararlarını 
kapsıyan senetlerin onanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE t. — 1947 yılında Paris'te toplan
mış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi karar
larını kapsıyan ve ilişik listede adları yazılı yadi 
parçadan ibaret senetlerin içinde yazılı olan hü
kümler onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nİhat Erim 

Devlet Bakanı 
N_. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. 8. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. 8ahr 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmûn 
İçişleri Bakanı 

E. Erifirgil 
Maliye Bakam 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

8. Adalan 
5a. ve So. T. Bakam 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 

Onanacak senetleri gösterir 

Liste 

1. — Evrensel Posta Sözleşmesi (Son proto
kolü, Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Evrensel 
Posta Birliği arasında yapılan ve Sözleşmeye ek 
olan Anlaşma, Yürütme Tüzüğü, mektup posta
sının hava yolundan taşınmasına dair hüküm
ler ve bu hükümlerin son protokolü bir arada 
olarak) 

2. — Değer konulmuş mektup ve kutulara 
dair uzlaşma (Son protokolü ve Yürütme Tüzü
ğü bir arada olarak) 

3. — Posta kolilerine dair uzlaşma (Son pro
tokolü, Yürütme Tüzüğü, posta kolilerinin ba

va yolundan taşınmasına dair hükümler ve bu 
hükümlerin son protokolü bir arada olarak) 

4. •— Ödeme şartlı posta maddelerine dair 
uzlaşma (Yürütme Tüzüğü bir arada olarak) 

f>. ••-- Posta havalenamelerine dair uzlaşma 
(Yürütme Tüzüğü, seyahat posta bonoları ser
visine dair ilâve bir arada olarak) 

6. — Borçlar tahsiline dair uzlaşma (Yürüt
me Tüzüğü bir arada olarak) 

7. — Gazeteler ve mevkut yazılar abonman
larına dair uzlaşma (Yürütme Tüzüğü bir ara
da olarak). 
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