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1. — Sabık zabıt hulâsası 86:87 
2. — Havale edilen kâğıtlar 87 
3. — Müzakere edilen maddeler 87 
1. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal 

Varınca ve iki arkadaşının, Milletvekil
leri Seçimi Kanununa 62172 sayılı Kanunla 
eklenen 3 ncü muvakkat maddenin son 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (4/411) 87:89 

2. — Maden Kanunu lâyihası ile Anka
ra eslki Mebusu Salâhaddin Âdil'in, Ma
den Kanunu teklifi ve Adalet, 'Bütçe, iç
işleri ve Maliye komisyonları düşüncele
riyle Ekonomi Komisyonu raporu (1/442, 
2/85) 89:137 

3. — izmir'de Sarıkışla ve müştemilâ
tının izmir Belediyesinin yapacağı bina- { 
larla mübadelesi hakkında kanun lâyiha- ı 
sı ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/773) 137:138 

4.. —• Muamele Vergisi Kanununun '63 j 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi haık- I 
kında kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye . 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/596) 138: 

"139,144,158,161:164 
5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, Muamele Vergisi Kanununun 9 
ricu maddesine bir fıkra eklenmesi hak-

Sayfa 
Ikında Ikanun teklifi ve iktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/593) 139, 

144,158,165:168 
6. — Çırağan Sarayının istanbul Bele

diyesine Devir ve iTemliki hakkındaki 
4872 sayılı Kamunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve içiş
leri, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/567) 140,144,158,169-:172 

7. — 1947 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannaun esinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresiyle 1947 yılı Hesabı Kati kanunu lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (3/348, 1/46) 140:141,148,158,173:176 

8. — 1948 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat (Beyannamesinin sunuldu- • 
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi ile 1948 yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (3/400, 1/1) 141:142,148,158,177: , 

•180 
9. — Takip ve tahsiline imkân görüle-

miyen 458 105 lira 53 kuruşun terkini ve 
3 205 lira 21 ikuruşun affı haikkında Baş- : 
vekâlet teskeresi ve Bütçe Komisyonu ra- • 
poru (3/450) 142 

10. — istanbul'da Eminönü'nde kâin 
405 ada 18 parsel numaralı Hazineye ait 



Sayfa 
binanın Emlâk Kredi Bankasına satılma
sına ve Bankaca yaptırılacak binaya Ha
zinenin de iştirakine mezuniyet verilme
sine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/602) 142:145 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/618) 145:153 

12. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsünün İhdası hususunda 
Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım Bürosu arasında imzala
nan (1) sayılı Teknik Yardım Ek Anlaş^ 
masının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları (1/683) 153,156,158,181:184 

Birinci celse 
Bilecik Mebusu İsmail Aşkın 'm, kaza tahrirat 

müdürlerinin tâyinleri hakkındaki kanun teklifi 
geri verildi. 

Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin son 
fıkrasının tefsiri kabul edilmedi. 

Ruznamede mevcut suallerin diğer maddeler
den sonraya bırakılmasına dair takrir kabul 
edildi. 

tş Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair 
kanun, kabul edildi. 

Pilot Yüzbaşı Mehmet Yakup Smaç'ın hü
kümlü olduğu cezanın affı hakkındaki kanun, 
kabul edildi. 

Celseye ara verildi. 

İkinci celse 
Pelediye Gelirleri Kanununun 24 ncü mad

desine bâzı hükümler eklenmesine; 
Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiş-

Sayfa 
13. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Vekâleti Merkez Teşkilâtı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Da'h:live ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/732) 154 

• 
14. — Sür d Mebusu Baki Erden ve 8 

arkadaşının, Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Da
hiliye Vekâleti taşra teşkilâtı kısmında 
değişik1 :k yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Dıhib've ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/620) 154:155 

15. — Çavuş ve Uaman Çavuş kanunu 
üâvihası ve MiHî MiHafpa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/432) 155:158 

tirilmesine ve fıkra eklenmesine; 
Hususi müessese ve ticarethanelerde çalışan 

memur ve müstahdemlerin öğle yemek tatillerine; 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San

dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının tadiline; 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil öğ
rencilerin geliş gidiş ve kabul süresince nakil, 
iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanmasına; 

Bâzı hallerde memleket içinde izinli gönderi
lecek eratın yol masraflarının Devletçe öden
mesine; 

Askerî Tayi'natt ye Yem Kanununun 'bâzı 
maddelerinin tadili hakkındaki 2247 sayılı Ka-
nunuâ 8 ncü maddesinin 4 noü fıkrasının de
ğiştirilmesine ; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 neu maddesine bir fıkra ve aynı 
(kanuna muvakkat bir madde eklenmesine; 

I I ' ^ » 1 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

— 8 6 -



1 : 56 3.3.1954 C : 1 
Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Va

zifeye Alınma Şartları ha'kkındaki 5979 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan 
•kanunlar, kabul edildi. 

Maden kanunu lâyihası üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra 

3 . I I I . 1954 Çarşamba günü saat 15 te top-

Mazbatalar 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Kemal Öz-

çolban'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerimin yürürlük
ten kaldırılması hakkında Dahilî Nizamname 
teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazba
tası (2/613) (Ruznameye) 

2. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi An
laşması» na Türkiye'nin iltihakı hakkında ka
nun lâydhası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/676) (Ruznameye) 

3. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğü Teşkilâtı hakkındaki 3424, 4467 ve 5213 sa
yılı kanunların bâzı maddelerinin tadili ile ye
niden hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri 

i. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Va
rınca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi 
Kanunun 6272 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü 
muvakkat maddenin son fıkrasının tefsiri hak
kında takriri ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(4/411) [1] 

[1] 188 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

lanılmak üzere îndkada nihayet verildi. 
Reis Kâtip 

Manisa Mebusu Bolu Mebusu 
M, Kurbanoğlu î. Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/. Kirazoğlu 

mazbataları (1/770) (Ruznameye) 
4. — Petrol kanun lâyihası ve Geçici Komis

yon raporu (1/735) (Ruznameye) 
5. — Su mahsulleri kanunu lâyihası ve Ad

liye, Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri 
mazıbataları (1/350) (Ruznameye) 

6. — Yeniden 4 ve 18 kaza kurulması hak
kında kanun lâyihaları ile Sinob Mebusu Ser-
ver Somuncuoğlu ve 4 arkadaşının, yeniden 3 
kaza kurulması hakkında kanun teklifi ve Da
hiliye ve lintçe eneümenlerd mazbataları 
(1/760, 1/761, 2/592) (Ruznameye) 

7. — Yeniden yedi ve üç kaza kurulması hak
kında kanun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/790,1/791) (Ruzna
meye) 

REİS — Efendim; bir takrir var, okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Soruların tehiriyle gündemde bir defa görü

şülecek maddeler arasında 48 numaralı madde
nin seçimlere taallûku hasebiyle diğer işlerden % 

önce ve bunlardan sonra da kanunların görü-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

\>m<\ 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Tevfik İleri 
KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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şülmesini yüksek tasvibe arzını rica ederim. 
kaygılarımla. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Kastamonu 

ilayri Tosunoğlu 

REİS •— Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

REİS — Zaptı sabıkın nesi hakkında': 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Dün açık reye vaz'edilen tefsir fıkrası hakkın
daki reylerin sonu tefhim edildi ve meselenin 
bittiği söylenildi. Halbuki mesele bitmemiştir. 
Bunu" tebarüz ettireceğim, onun için söz istiyo
rum. 

REİS — O mesele bitmiştir, söz veremem. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim ; başka önergeler bulunduğu tefhimin 
yanlış yapıldığı ve usule muhalif bulunduğu 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Bu meselenin hal yolu bu değildir. 
Başka yollarla halledilir. Bu mevzu bitmiştir. 
Ruznameye devam ediyorum. 

Ahmet Kemal Varınca'nm tefsir talebi hak
kındaki mazbatayı okutuyorum: 

Muvakkat Encümen Mazbatası 
Yüksek Reisliğe 

27. Fi . 1954 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

6272 sayılı Kanunla tadiline dair Kanunun 
muvakkat 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında Gü-
nıüşane mebusları Halis Tokdemir, Halit Zar
bım, Ahmet Kemal Varınca'nın vâki teklifleri 
Yüksek Reislikçe komisyonumuza havale kılın
mış olmakla 25 . I I . 1954 gününde toplanan ko
misyonumuz teklif sahiplerinin de izahatını din
ledikten sonra aşağıda yazılı neticeye varmış 
bulunmaktadır.: 

5545 sayılı Kanunla milletvekilleri seçimi; 
her vilâyetin bir seçim çevresi ve bu kanunda 
gösterilen nüfus aded ve nispetlerine göre me
bus çıkarabilmek esasını kabul etmiş bulunmak
tadır. 

6272 sayılı Kanun; 5545 sajılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin tadili
ne mütedair bir kanun olup ayrıca 3 muvakkat 
maddevi de ihtiva etmektedir. 

| Adı geçen 6272 sayılı Kanunun muvakkat 3 
I ncü maddesi ile; 
j a) 1954 genel seçiminde seçilecek milletve-
j kili sayısının tesbitinde 1950 genel nüfus sayı-
I minin esas olacağını; 
I b) Bu esasa göre (her seçim çevresi için tes-
| bit edilecek milletvekili sayısının 1950 seçimin-
! de o çevre için (Yani değişmeden evvelki seçim 
ı çevresi için) tesbit edilmiş bulunan milletvekili 
I sayısından aşağı sayıda olamıyacağmı; 

Kabul etmiş bulunmaktadır.. 
i Ancak bu muvakkat madde ile mâruz esaslar 
! tesbit edildikten sonra ikinci fıkra ile de ; 
I a) Vilâyetlere bölünen; 
İ b) Veya küçültülen; 
) Seçim çevreleri bu hükümden faydalanamaz

lar; hükmünü vaz'etmiştir. 
Tefsiri istenilen bu ikinci fıkranın, birinci 

fıkra sarahati karşısında mütezat bir ifade taşı
dığı zehabı görülmekte ise de; intihabın nüfus 

i adedine dayanması, bu nüfus adedine halel gel
medikçe bölünen veya küçütülen seçim çevre
sinin eski mebus adedince mebus çıkarabilece
ğini, ve küçültülen seçim çevrelerinden maksat 

J en az bir mebusa tekabül edecek miktarda nü
fusun ayrılmış olması haline mahsus olabilece
ğini, esasen 3 ncü muvakkat maddenin birinci 

j fıkrası açık I>ir sarahatle belirtmiş olmasından: 
•mülki teşkilâtta değişiklik olmasiyle bir vilâyet
ten diğer vilâyete bağlanan birkaç, mülki birlik 
dolayısiyle kendisinden mülki birlik alınan vilâ
yetlerin nüfusunda en az bir mebusa tekabül 

I eden miktarda eksilme olmadıkça 1954 seçim
lerinde dahi 1950 seçimlerinde çıkardığı mebus 
adedi kadar mebus çıkaracağına ; dair kanunun 
açık sarahati karcısında tefsire mahal olmadığı
na karar verilmiştir. 

Diğer işlere takdiınen ve müstaceliyetle Bü 
i yük Meclisin Yüksek tasvibine sunulmak üzere 

Yüksek Reisliğe saygı ile arz olunur. 
Muvakkat Encümen Reisi ve Kâtip 

Mazbata muharriri ! m zatla bulunamadı 
Kastamonu Tokad 

H. Tosunoğlu S. Atanç 
I Erzurum İstanbul Kayseri 

S. Erduman (VTürkgeldi 1. Berkok 
| Sinob Çoruh 
j M. Tümerkan Mesud Güney 
I imzada bulunamadı 
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î : 66 3 .3 . 
REÎS — Rapor hakkında söz istiyen var mı i 

efendimi Raporu reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiş- j 
tir. 

Efendim, kabul ettiğiniz takrir mucibince 
kanunların görüşülmesine başlıyoruz. | 

Maden Kanununun dün birinci maddesi 
okunmuştu. Birinci madde üzerinde söz isti- j 
yen var mı?. Söz istiyen olmadığına göre madde- I 
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

îkinci maddeyi okutuyorum. 

2. — Maden kanunu lâyihası ile Ankara es
ki Mebusu Salâhaddin Âdil'in, Maden Kanunu j 
teklifi ve Adalet, Bütçe, İçişleri ve Maliye ko
misyonları düşünceleriyle Ekonomi Komisyonu 
raporu (1/442, 2/85) 

Bu kanun hükümlerine tâbi tutulbilecek sair 
maddeler 

MADDE 2. i— Bu kanunun birinci maddesin
de taş ocakları mevzuatında ve mahsus kanunların- | 
da zikredilmemiş bulunan veya zikredildiği halde I 
terkip veya vasfı itibariyle bu kanun hükümle
rine tâbi olup olmıyacağı hususunda tereddüd-
edilen maddeler, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti
nin teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
bu kanun hükümlerine tâbi tutulabilir. 

tktisaden petrol istihsaline elverişli olmıyan ! 
bütün ve asfalt yatakları hakkında Petrol Kanu | 
rtu hükümleri cari değildir. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı"? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. j 

Kısmı : 2 
Umumi hükümler | 

Maden rejimi ı 
MADDE 3. — Madenlerin aranması, işletil

mesi ve üzerlerinde hak iktisabı bu kanun hü- I 
kümlerine tâbidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Mülkiyet 
MADDE 4. — Madenler Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında olup içinde bulundukları ar- i 
zift nıülkiyetine tâbi değildir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? [ 
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1954 0 : 1 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Madenler üzerinde iktisap olunan hakların his
selere ayrılamıyacağı 

MADDE 5. — Madenler üzerinde tesis olu
nan takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme ta
lebi, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı 
haklarının hiçbirisi hisselere tefrik ve taksim 
edilemez, bunlardan her biri ancak bir bütün 
halinde muameleye tâbi tutulur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 1 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Devir ve intikallerin, vecibelerin ifasını gecik-
tirmiyeceği 

MADDE 6. — Madenler üzerindeki hakların 
devir ve intikalleri, kanun ve talimatnamelerde 
gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Maden arama ve işletme (hakkı iktisabı memnu 
olan şahıslar 

MADDE 7. — Devlet memurları ile, vazife
leri haricinde ticaret ve sanatla iştigalleri ka
nunen menedilmiş olan , kimselere maden 
arama ve işletme hakkı verilemez ve verilmiş ol
sa bile geri alınır. 

Bu memnuiyet, Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin bu kanunun tatbiki ile alâkalı daire ve 
teşkilâtında, İşletmeler Vekâletinin maden ara
ma ve işletme ve bunları murakabe işleri ile va
zifeli daire ve teşkilâtında, sermayesi tamamen 
veya kısmen Devlet tarafından konularak ma
den aramak ve işletmek için kurulmuş olan te
şekkül ve müesseselerde çalışan memur ve müs
tahdemler ile, vali ve vali muavinleri hakların
da hizmetten ayrıldıkları tarihten itibaren iki 
sene müddetle devam eder. 

Birinci ve ikinci fıkralar hükümleri, ikinci 
fıkrada zikredilen memur ve müstahdemlerin 
karı veya kocaları ile, ana, baba ve evlâtları 
hakkında da tatbik olunur. 

Maden arama veya işletme hakkını haiz olan
lardan durumları sonradan birinci ve ikinci fık
ralar hükmüne giren kimseler, bu haklarını altı 
ay zarfında devretmeye mecburdurlar. Aksi tak-



1 : Öb 3 . i 
dirde arama veya işletme hakları iptal veya f es-
holunur. 

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

Arama ve işletme yapılamıyacak yerler 
MADDE 8. — Memleket kara sınırlarından 

itibaren ufkan ,beş kilometre mesafedeki yerler
de maden arama veya işletme hakkı verilmez. 

Maden arama veya işletme hakkı taallûk 
eden sahalar içinde kalan askerî yasak bölge
lerde maden aranması veya işletilmesi Askerî 
Yasak Bölgeler Kanununa tâbidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen 
sahaların, şehir veya kasaba belediyeleri imar 
sahaları sınırları içinde kalan kısımlarında ma
den arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. 
Şu kadar ki, maden havzaları ile, arama veya 
işletme hakkı verildikten veya bulunmuş say*l-
dıktan sonra belediye imar sınırları içine alı
nan maden sahaları bu fıkra hükmünden müs
tesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak ma
den arama veya işletme faaliyetinde bulunan
lar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan ek
sik olmamak üzere ağır para cezası tatbik ola-
nur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise 
bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkâıı 
ortadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet hakkı 
tarifesindeki en yüksek derecesinin kıymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, mü
sadere olunacak mal yerine geçer. 

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

İkinci Bölüm 
Madenlerde arama 

Kısım : 1 
Umumi hükümler 

Maden arama ruhsatnamesi ve arama 
MADDE 9. — Madenlerin bu kanuna göre 

aranması, maden arama ruhsatnamesi alınması
na bağlıdır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edon-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.ıy&4 u : x 
I Ruhsatnamenin tek şahsa verileceği 

MADDE 10. — Arama ruhsatnamesi, hakiki 
veya hükmi yalnız bir şahsa verilir. 

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

Arama ruhsatnamesinin müddeti 
MADDE 11. — Arama ruhsatnamesi iki yıl 

müddetle verilir. Bu müddet uzatılamaz. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

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

Arama ruhsatnamesinin şümulü 
MADDE 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins 

maden için verilir. Şu kadar ki, arama esna
sında bu madenle mahlut olarak zuhur eden ve
ya jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte iş
letilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, ara
ma hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malû
mat idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olun
mak şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatna
mesinin şümulüne girdiği ruhsatnamesine derç-
olunur. 

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

Arama ruhsatnamesi alabilecek şahıslar 
MADDE 13. — Arama ruhsatnameleri, me

deni haklarını kullanmaya ehil Türk vatanda
şına veya madencilik yapabileceği statüsünde 
yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş hük
mi şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz İktisadi 
Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya âmme 
idaresine verilir. 

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

Aynı cins maden için arama ruhsatnamesi veril-
miyecek yerler 

MADDE 14. — Takaddüm, arama ruhsatna
mesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işlet
me imtiyazı hakkı taallûk eden maden sahasın
da veya bulunmuş maden sahasında aynı cins 
maden için arama ruhsatnamesi verilemez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

I edilmiştir. 
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Arama yapılması takyidata tâbi yerler 

MADDE 15. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahal
lerde veya bu mahiyetteki tesislere uf kan 60 
metre mesafe dâhilinde arama yapılabilmesi için 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin haberdar edilme-

* si mecburidir. 
Arama ameliyatının bu mahallere veya tesis

lere zarar vermemesi için arazinin jeolojik bün
yesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz önün
de bulundurularak arama yapılamıyacak ufki 
ve umki sınırlar ve riayeti icabeden hususlar, 
bu mahaller veya tesislerle alâkalı makamların 
mütalâası da alınmak suretiyle Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince tesbit ve arayıcıya tebliğ edi
lir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Vekâ
letçe yapılacak tebliğe muhalif şekilde arama ya
panlar hakkında, fiil' daha ağır bir suç teşkil 
etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan 
eksik olmamak üzere ağır yara cezası tatbik 
olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış 
ise bu cevherler müsadere edilir. Müsadere im
kânı ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet hak
kı tarifsindeki en yüksek derecesinin kıymeti 
üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli, 
müsadere olunacak mal yerine geçer. 

KEÎS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Mülk sahibinin izniyle arama yapılabilecek 
yerler 

MADDE 16. — Binalara ufkan 60 metre me
safe dahilindeki yerlerde ve etrafı duvarlarla 
çevrili avlularda, bağ ve bahçelerde ve bunlara 
20 metre mesafe dâhilinde ve altlarında maden 
aranması mülk sahibinin iznine bağlıdır. 

RE t S — Madde hakkında söz istiyen?. Yok 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabu1 

edilmiştir. 

Kısım : 2 
Müracaat ve takaddüm hakkı 

Arama ruhsatnamesi talebi 
MADDE 17. — Arama ruhsatnamesi, aram?. 

yapılacak sahanın bağlı bulunduğu vilâyetin va 
liliğine verilecek dilekçe 'ile istenir. 

.1954 C : 1 
, Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek 

vesikalar aşağıda gösterilmiştir: 
i 1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
I soyadı ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya 
I ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın mevkii ve bağ

lı bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınırları 

ve hektar miktarı, 
5. Sahayı gösterir kroki. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin asılları veya tas
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

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

Sınır, saha, kroki 
MADDE 18. — Maden arama ruhsatnamesi 

istenecek sahanın sınırları değişmez ve tama-
men muayyen sınır noktalarını birbirine bağlı-
yan doğru hatlarla veya deniz, göl, nehir, ırmak 
kenarları, demiryolu, şose, gibi eğri hatlarla çev
relenir. 

Bu saha iki bin hektarı geçemez ve talimat
namesine uygun şekilde krokisi tanzim olunur. 

Krokinin idarede mevcut paftalara tatbikın-
da veya ölçüye müstenit hudut haritasının tan
ziminde veya sair suretle sahanın iki bin hek
tarı aştığı görülürse saha, müracaat sahibine iki 
bin hektara taksir ettirilir. 

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

I Arama ruhsatnamesi harcı teminatı 
MADDE 19. — Arama ruhsatnamesi harcı 

miktarında bir teminatın ruhsatname talebi 
hakkındaki müracaatla birlikte tevdii şarttır. 
Hare teminatı, dilekçeyi kabule yetkili maka-

I ma nakden tevdi edileceği gibi, önceden bir 
I malsandığma yatırılarak mukabilinde alınacak 
I makbuzun veya banka teminat mektubunun di-
I lekçeye raptı suretiyle de tevdi mükellefiyeti 
I verine getirilebilir. Teminat mektubunun şekli 
I alimatnamede gösterilir. 
1 Ruhsatnamenin verilmemesi halinde, hare te-
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minatı iade olunur. Ancak, müracaat sahibinin ! 
bu kanunda yazılı vecibelere riayet etmemesin
den dolayı ruhsatname verilmemişse veya mü
racaat sahibi ruhsatname talebinden vazgeçmiş 
ise hare teminatı Hazineye irat kaydolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz ist iyenl. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan talepler i 
MADDE 20. — Arama ruhsatnamesi talebi- J 

ni havi dilekçe 10 veya 12 nci maddelere muha- I 
lif olduğu veya 17 nci maddenin ikinci fıkra- I 
sının 1, 2, 3, 4, 5 sayılı bentlerindeki hususları 
ve vesikayı ihtiva etmediği veya harç teminatı 
tevdi edilmediği veya saha üç bin hektardan l 
fazla olduğu takdirde takaddüm hakkı doğ- I 
maz, müracaat reddedilir ve keyfiyet sahibine 
bildirilir. 

Şu kadar ki, alâkalı, sahanın üç bin hektar
dan fazla olmadığını beyan ile masrafı kendisi
ne ait olmak üzere mahallinde ölçülmesini, teb- j 
lig tarihinden itibaren bir ay zarfında istiye-
bilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takaddüm hakkının doğuşu 
MADDE 21. —• Maden arama ruhsatnamesi 

talebini havi müracaatın yapılmasını mütaakıp 
valilikçe müracaat dilekçesine o günkü tarih 
ve tevdi saat ve dakikası yazılır ve hususi def- } 
terine kaydedilmek üzere havalesi yapılır. 

Dilekçe ve krokinin birer nüshası altına ha- j 
vale tarihi, saat ve dakikası yazılarak imzala- I 
nır ve takaddüm hakkını ispata medar olmak j 
üzere dilekçe sahibine verilir. 

Posta ile vâki müracaatın muamelesi valili
ğe vürudunu mütaakıp ilk iş saati içinde birin- I 
ci fıkra mucibince icra edilir. Telgrafla yapılan j 
müracaat kabul edilmez. ! 

Doğrudan doğruya veya posta vasıtası ile 
aynı zamanda vukubulan müracaatları aynı ta
rih, saat ve dakikayı taşımak üzere muamele gö
rürler. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. I 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

ıyD4 u : ı 
Takaddüm hakkının aidiyeti 

MADDE 22. — Bir sahada aynı cins made
nin aranması için ruhsatname verilmesi talebini 
havi mütaaddit müracaat vukubulmuş ise ta
kaddüm hakkı tarih, saat ve dakika itibariyle 
ilk müracaat sahibine tanınır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyenî.. Yok. 
Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin kur 'a ile tesfbitî 
MADDE 23. — Aynı cins madeni aramak 

için aynı zamanda birden ziyade müracaat ya
pıldığı takdirde bu müracaatler arasında kur'a 
çekilir. 

Kur'a isalbeit eden müracaata takaddüm 
hakkı tanınır. Diğer müracaat'lerm durumu 
kur 'a isalbet sırasına göre ayarlanır. 

Bu muamelelerin ifa şekli talimatname ile 
teslbit olunur. 

REİS — Madde halkkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müracaat (sahasının bir vilâyet hududu dâhi
linde kalacağı 

MADDE 24. — Her hangi bir vilâyet vali
liğine maden aramak için ruhsatname itası ta
lebini havi yapılacak müracaat ve bu müraca
at üzerine iktisabedilecek takaddüm hakkı o 
vilâyet .hudutları dâhilinde kalan salha için 
muteberdir. 

Şu kadar 'ki, vilâyet hududunun henüz katî 
olarak tesbit edilememesi sebebiyle arama ruh
satnameli istenilen sahanın, müracaatın yapıl
dığı vilâyetin hudutlarını aşıp aşmadığı husu
sunda alâkalı valilikler beyninde mutalbakat 
hâsıl olmadığı takdirde, müracaatın durumu 
ve takaddüm hakkı sahasının şümulü Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince tâyin olunur. 

REİS — Madde halkkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması 
MADDE 25. — Dilekçe veya kroki dörder 

nüsha olara'k verilmemiş veya kroki talimatna
me hükümlerine uygun şekilde tanzim ve ter
sim edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, 
statü, imza sirküleri örnekleri gibi vesikalar 
dilekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva 
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itibariyle eksik bulunmuş veya arama ruhsat
namesi talebedilen şaha aynı cins maden için 
takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, 
işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı 
taallûk eden veya bulunmuş maden sayılan 
maden sahalarına kısmen tedahül etmiş ise iki 
aydan az olmamak üzere tâyin olunacak mü
nasip mehil zarfında eksiklerin tamamlanması 
veya tedahülün ref'i lüzumu müracaat sahibine 
tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlan
maması. veya tedahülün izale edilmemesi veya 
müracaatın altı ay müddetle takip olunmamaısı 
hallerinde müracaat reddolunur. 

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

Kısım : 3 
Keşif, tahkikat ve ruhsatnamenin verilmesi 

Keşif ve tahkikat hazırlığı 
MADDE 26. — Arama ruhsatnamesi talebi

ne ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 
25 nci madde gereğince eksikleri tamamlattırıl
mış ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

Keşif ve tahkikatın her türlü masrafları 
müracaat sahibine ait olup heyetin sahaya ha
reketinden evvel peşinen avans olarak ma'lsan-
dığma yatılması medburidir. Bu masraflar 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfuıda yatı
rılmadığı takdirde müracaat reddolunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maıddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Keşif ve tahkikatın yapılması 
MADDE 27. Mahallindeki keşif ve tahki

kat, sahanın bağlı bulunduğu valiliğin vazife
lendireceği aşağıda yazılı azalardan müteşek
kil heyet tarafından yapılır : 

Vilâyet maden işleri mühendisi veya memu
ru, 

Vilâyet tapu ve fen memuru, 
Vilâyet orman teşkilâtına mensup salahiyet

li bir memur, 
Sahaya en yakın köyün muhtarı veya ihti

yar heyetinden bir âza. 
Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 

kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke-

. ıutrx \j . J. 
I şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında ha
zır bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi 
veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahkikat 
neticelerine itiraz edemez. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı 
ve zaptın neleri ihtiva edeceği talimatnamede 
gösterilir. 

NAHİD PEKÜAN (Erzincan) — Kfendim. 
tensip buyurursanız «Vilâyet tapu veya fen 

j memuru» diyelim. Çünkü fen memuru buluıı-
mıyan yerde tapu memuru bu heyete katılabi
lir. Onun için buraya bir «veya» kelimesinin 
ilâvesini rica edeceğim. 

| REÎS — Komisyon iştirak ediyor mu? 
| ENCÜMEN M. M. HAMDI BOZBAÜ ((4i-
I resun) — İştirak ediyoruz. 

REÎS — Efendim, komisyon da iştirak et
mektedir. Maddeyi «Vilâyet tapu veya fen me-

I muru» şekliyle reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Keşif ve tahkikatta tesbit olunan eksiklikler 
MADDE 28. — Keşif ve tahkikat neticesin

de krokinin talimatnamesi hükümlerine uygun 
şekilde tanzim ve tersim edilmediği veya ara
zideki vaziyete intibak etmediği veya sahanın 

I aynı cins maden için takaddüm, arama ruhsat
namesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, 
işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bu
lunmuş maden,sahalarına ref'i kabil olacak şe
kilde tedahül ettiği tesbit edilirse, iki aydan 

I az olmamak üzere tâyin olunacak münasip me
hil zarfında eksiklerin tamamlanması veya te
dahülün ref'i lüzumu müracaat sahibine tebliğ 
olunur. 

Verilen melül içinde eksiklerin tamamlan-
I maması veya tedahülün izale edilmemesi halle-
! rinde müracaat reddolunur. 
ı REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
j Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-
| 1er... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 

i Arama ruhsatnamesinin verilmesi 
| MADDE 29. — Her bir muamelesi tamam-
ı lanan müracaata ait dosya Ekonomi ve Tica-
! ret Vekâletine gönderilir. 
! Vekâletçe, kanuni mâni veya noksan görül-
1 mediği takdirde, dosyanın vürudundan itiba-
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ren iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin ita
sına karar verilir. 

Kanuni mâni veya noksan görülen hallerde, 
mâniin izalesine veya noksanın ikmaline teves
sül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet 
izale veya ikmaline tevessül edilen muameleye 
mütaallik cevap evrakının vekâlete vürudun-
dan itibaren cereyan eder. 

Yukarıki fıkralarda gösterilen müddetleri 
zarfında vekâletçe gereğine tevessül edilmemesi 
takdirinde müddetin hitamında ruhsatname ita
sı kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihin
den itibaren bir hafta zarfında, müracaat edil
mesi halinde makbuz mukabilinde, aksi tak
dirde adlî tebliğdeki usul dairesinde müracaat 
sahibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Kısım : 4 
Arama faaliyeti 

Ruhsatname sahibinin aynı sahadaki diğer ma
den sahipleriyle münasebeti 

MADDE 30. — 14 ncü maddede yazılı yer
lerde diğer cins madenler için arama ruhsat
nameleri verildiği takdirde buralarda mevcut 
maden arama ve işletme hakkı sahipleri yeni 
arayıcının arama faaliyetine mâni olamazlar. 
Buna mukabil yeni arayıcı, mevcut arama ve
ya işletme hakkı sahiplerinin maden yatağı ve
ya tesisatının emniyetini haleldar etmemeye ve 
bu maksatla kendisinden talebedilen teminatı 
vermeye mecburdur. 

Teminat miktarına ait ihtilâflar 128 nci 
maddedeki usul dairesinde hallolunur. 

Ayni haklar, bulunmuş maden için Devlet 
tarafından da dermeyan edilebilir. 

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

Arama ruhsatnamesi sahasındaki diğer ma
denler bakımından aramanın men'i 

MADDE 31. — 14 ncü maddede yazılı yer
lerde diğer cins madenlerin aranması bu yer
lerde mevcut bulunmuş madenlerle aranmak-

. 1954 O : 1 
ta veya işletilmekte olan madenlerin maden ya-

j tağını veya tesisatını tazminatla önlenemiye-
cek şekilde tehlikeye mâruz bırakırsa Ekono
mi ve Ticaret Vekâleti diğer cins madenlerin 
aranmasını menedebilir. 

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

Fennî nezaret 
MADDE 32. — Maden arama faaliyetinin 

bir maden mühendisinin veya bir maden tekni-
siyeninin direktifi altında yapılması şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyeti
ne başlamazdan evvel maden mühendisi veya 
teknisiyeninin, faaliyet sırasında inhilâl vuku
unda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu 
şahsın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini göste
rir noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdie 
mecburdur. 

Ruhsatname sahibi bu şartlar yerine getiril-
meksizin veya maden mühendisi veya teknisiye
ninin direktifi olmaksızın her hangi bir arama 
faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; burada «maden arama faali
yetinin bir maden mühendisinin veya bir ma
den teknisiyeninin direktifi altında» diyor. 

Maden teknisiyeninin, maden mühendisi bu
lunmadığı takdirde bu işin tetkik safhasiyle 
alâkalanması duğrudur. 

Maden mühendisi ile maden teknisiyeni aynı 
hüviyette değildir. Maden mühendisi bulunma
dığı takdirde maden teknisiyeni bunun vazifesi
ni yapar. Nitekim doktorlukta doktorun bulun
madığı yerde sıhhat memuru şu vazifeleri gö
rür, denilmektedir. Burada da her iki şekli te
zahür ettirmekte fayda vardır. Mevzuun ev
velâ maden mühendisinin nezareti altında bu
lundurulması, bulunmadığı takdirde teknisiye-

I nin kabulünü istirham ederim. 
REİS — Komisyon iştirak ediyor m u ! 
İKTİSAT ENCÜMENÎ REÎSÎ MİTHAT 

SAN (Bursa) — İştirak etmiyoruz. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, tasarının 32 nci maddesinde 
(Maden arama faaliyetinin bir maden mühen
disinin veya bir maden teknisiyeninin direktifi 

| altında yapılması şarttır) hükmü kabul edilmiş-
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tir. Bunun hilâfında arama yapılması yasak
tır. Maden aramasında mühim tesisat vücuda 
getirme ve işletme fenninin icapları kadar ge
niş kazılar yapmıya esasen 'kanunda, pek doğ
ru olarak, yer verilmemektedir. Bittabi ma
deni aramak başka, işletme de başka bir faali
yete vabeste olduğundan henüz elde edilecek 
yetkelerin verimli olacağı meşkûk bulunan 
arama işinde arayıcının kendi yapacağı masraf
tan gayri bir de mühendis veya teknisiyen mas
rafı ödettirilmiye mecbur tutulması maden ara
masını teşvikten ziyade müşkülâta yani arama 
hevesine mâni olacak, binaenaleyh mühendis 
veya teknisiyen istihdamının yalnız işletmiye 
hasredilmesi madenciyi teşvik bakımından da
ha muvafık olacaktır. Bu keyfiyet yüzlerce ma
dencinin tecrübeleri ile tezahür etmiş bir haki
kattir. 

Hulâsa, 'bu maddenin yeniden tetkiki için 
komisyona iadesini rica ederim. 

EBİS — Mehmet Erkazancı. 
.MEHMET ERKAZANCI (Burdur) — Muh

terem arkadaşlar, söylemek istediğim bâzı şey
leri Ali Fahri arkadaşımız söylediler. 

Şimdi, maden işletmelerinde çalışan birçok 
mühendis arkadaşları gördük. Zamanla çok tec
rübeli ve bilgili mühendis yetişeceği muhak
kaktır. Ama bugün mevcudu pek az olan ma
den mühendislerini arayıp bulmak pek güçtür 
ve maden işletmemize çok pahalıya malolmak-
tadır. Bu bakımdan bugün öyle ehliyetli ma
den çavuşları vardır ki - affedersiniz - bilgi ba
kımından mühendisleri cebinden çıkaracak 
kudrettedir. Ehliyetli maden çavuşlarına mü
saade edilmesi daha muvafık olur kanaatinde
yim. 

REÎS — Said Başak. 
SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlar, madenlerde çalışmış olarak söyliye-
yim ki, Cemal Bey arkadaşımla aynı fikirde 
değilim. (Bravo sesleri). Sebebi : Cemal Bey 
arkadaşımızla Zonguldak'ta beraber çalıştık. 
Madende ıbugün dahi hariçten mühendis ve çavuş 
getirtmekteyiz. Yani bu şu demektir ki memle: 

ketimizde kâfi maden mühendisimiz yoktur. 
Kanunun metni yerindedir. (Veya bulunmaz
sa) tâbirinin konması teklifi yersizdir. Bunu 
nasıl tevsik edeceğiz? Vatandaş boyuna ma
den mühendisi aramak mecburiyetinde kalacak-
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I tır. Binaenaleyh kanunun metninin aynen* (ka

bulünü tekrar rica ediyorum. 
REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) _ Muhte

rem arkadaşlar; madencilik bir ihtisas mevzu
udur. Bunu herkes kabul eder. İhtisas mevzuu-
nun da evvelâ ihtisas erbabının elinde bulun
ması bir icaptır. Bugün memleketin madenleri 
teknik murakabe altında bulunmadığı zaman
ların büyük ıstırabı madenler üzerinde her yer
de sabittir. Yığın yığın linyit madenleri; yığın 
yığm ocak haline gelmiş metalik madenler 
memlekette mevcuttur. Bunların teknik mura
kabesi tam esasına uygun olarak yapılmadığı 
takdirde millî servetin, âmme hakkının halel
dar edilmekte olacağını dikkat nazarlarınıza 
arz etmeyi vicdani bir mecburiyet ve vazife 
addediyorum. 

Şimdi, ben burada teknisiyen işin içine gir
mesin demedim. Fakat Büyük Millet Meclisinin 
ve Komisyonun meslekî ehliyete müdahale et
meye hakkı yoktur. Meselâ madenci bulunma
dığı yerde durup dururken, madenci yoktur 
diye bu murakabeyi bir mimara vermekte B. 
M. Meclisi tereddüt etmelidir. Çünkü her şey
den evvel bunlar 'birer ihtisas işidir, ihtisas 
mevzuudur. Binaenaleyh 'bir maden mühendisi
nin salâhiyeti, vukufu hangi hadde kadardır, 
bir teknisiyeninki hangi hadde kadardır?.. Bun
lar hakkında bilgi sahibi olmadan her ikisini de 
tevhit ederek her ikisini aynı vasıfta telâkki 
ederek takdir hakkı vermek doğru değildir. 
Bir meslek adamı olarak bunları Yüksek He
yetinize arz ediyorum, yoksa her hangi bir 
daya gütmem varit değildir. Memleketin ma
denlerinin murakabesi evvelâ maden mühendi-

I sinin vazifesidir. Maden mühendisi bulunmadı
ğı takdirde teknisiyen bu murakabeye girebilir 

I ve maden mühendisi bulunduğu anda da onun 
I murakabesi, onun üzeninde ona takaddüm ede-
I rek teessüs eder. Aksi halde hayat kayıpların

dan başlıyarak millî servet kayıplarına kadar 
âmmenin hakkının müdafaası sahipsiz kalır. 
Bunun için burada mevzuun ruhunu kaybetmi
yorum, ıben diyorum ki, evvelâ maden mühen-

I dişinin hakkıdır, bu hakkı ona veriniz, bulun-
I madiği takdirde teknisiyene verirsiniz. Nitekim 

sıhhi mevzularda, memleketimizde doktor yok
tur filân yerde diye bir (doktorun veya sıhhat 

ı memurunun) diye bir kayıt koyamazsınız. Dok-
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tor bulunmadığı takdirde sıhhat memurunun 
müdahalesini kabul edersiniz. Bu şekilde kabul 
ve ona göre mütalâa etmek icabeder. Yoksa B. 
M. Meclisi takdir halkkı olmryan 'bir mesleki 
mevzua müdahale etmiş olur. 

Nazarı dikkatinize arz ediyorum efendim. 
CEMAL HÜNAL (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar, ta'kdir buyurursunuz ki gerek mü
hendis o'larak, gere'k teknisiyen olarak gerek 
pratik salhada temayüz etmiş, muvaffakiyetler 
kazanmış bir maden çavuşu olarak boş vazi
yette 'kalmış bir iş adamı bulmak mümkün de
ğildir. Bunların hepsi yüksek ücretlerle maden 
işietmelerinde çalışmaktadır. 

O halde bir maden arama işinde ıbu dediği
miz evsafta bir maden çavuşu bulmak bir defa 
mümkün değildir. O itibarla maden aramaları
nın da mühim bir kısmı taht e la rz yapılmakta 
olduğuna göre bu aramanın elbette ki bir ma
den mühendisi veya bir maden teknisiyeni ta
rafından idare edilmesi behemehal lazımdır. 
Yoiksa kendi başına bırakıldığı takdirde t ah tel-
arz aramalarda zaman olu:* ki birçok vatan
daşlar topralk altında kalır, âkiibetleri ö Ki m ede 
müncer olalbilir, nitekim olmaktadır. Bu i'ti'barla 
tasarıdaki maddenin aynen kalbulünü rica edi
yorum. 

Bununla beraber Cemal Kıpçak'ın dediği 
gibi, maden mühendisi ibulunmadığı takdirde 
teknisiyen kullanalım. Maden mühendisinin 
'bulunmadığını ne ile teyit edecekler. Bunu is
pat mümkün değildir. Kaldr ki maden işletme 
veya arama sahası enlteresan ve mühimse bu 
aramayı yapan firma menfaati icabı fen. memu
ru yerine mühendis kullanır. Endişeye lüzum 
yoktur. Tasarıdaki maddenin aynen kabulünü 
rica ederim. 

REÎS — Nashid Pekcan, (buyurun. 
ıNAHÎD PEKCAN (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, bu 3'2 nci madde maden arama faa
liyetini «'bir maden mühendisi veya bir maden 
teknisiyen!» ne hasretmiş bulunmaktadır. 

Memlekette çok maden mühendisi yoktur. 
Maden teknisiyeni ise hiç yoktur. Bu madde 
(böyle çıktığı takdirde müteşebbisler maden 
mühendisi veya maden teknisiyeni bulamıya-
caklardır. Bir maden mühendisinin veya tek-
nisiyeninin bulunması müşkülât doğuracaikhr 
ve bu yüzden müteşebbisler aramalarını yapa-
mıyacaklardır. 
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Toprakaltı çalışmalarında, galeri faaliye

tinde müteşebbislerin iyi maden mühendisleri 
bulmaları kendi menfaatleri icabıdır. Onun 
için tensip ederseniz maddedeki «bir maden» 
tâbirini kaldıralım, yalnız «teknisiyen» kalsın. 
Bu suretle aramalarda »kolaylık yapmış oluruz. 
Bundan başka jeologlar da vardır. Esasen 
Gioman madeni de bu şekilde bulunmuştur. 
Maddeye dikkat buyurulacak olursa görülür 
iki, maden kelimesinin kaldırılması icabediyor. 
Müsaade ederseniz maddeyi okuyayım : 

(Madde 32. - -Maden arama faaliyetinin bit
im a d en ınühenidisinin veya bir maden teknisiye-
i'inin direktifi altında yapılmasr şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliye
tine 'başlamadan evvel maden mühendisi veya 
teknisiyeninin, faaliyet sırasında inhilâl vuku
unda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu 
şalısın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini gösterir 
noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdie 
mı ec burdur. 

Ruhsal namı e sahibi bu şartlar yerine geti-
rilmeıksizin veya. maden mühendis veya tekni
siyeninin direktifi olmaksızın her hangi bir 
arama faaliyetinde bulunmaktan memnudur.) 

Görüldüğü üzere maddenin sonunda yalnız 
(teknisiyen) tâbiri kullanılmaktadır. Maden 
kelimesi kaldırılırsa çok iyi olur. Tatbikatta 
m üşkül â t a uğra um a z. 

REİS — Sa i d Başak. 
SAılD BAŞAK (Erzurunn), -- Muhterem ar

kadaşlar, Cemal Kıpçak arkadaşımız, af bu
yursunlar kendilerini tenkid için değil, her 
halde kendilerinin mensup bulunduğu bir züm
re için burada savunmaktadırlar. Ama bir de 
hakikatler ve memleketin menfaatleri vardır. 
Kendilerini işli a t ederek arz ediyorum ki, bu
gün Zonguldak'ta başmühendis bir Belçikalıdır. 
Binaenaleyh bu şu demektir ki. memleketimiz-* 
de kâfi derecede maden mühendisimiz yoktur. 
Olsaydı, hiç şüphesiz, bu memleket kendi evlât
larını istihdam etmeyi tercih edecekti. Bu da 
gösteriyor ki, bu memlekette maden mühendis
liği, diğer sahalardaki gibi ve o nispetlerde 
inkişaf edememiştir. Sebebi nedir? Bunu bi
lemeyiz. Ben bu sebeple diğer iki arkadaşımın 
fikirlerine iştirak edeceğim. Bir misal arz ede
yim : Meselâ beş tane maden arama sahası var-
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dır, aynı sahada ise bir mühendis vardır. 
'Burada maden mühendisi bulunmadığı takdir
de bu zat beş maden sahasına da bakmak duru
muna düşecektir. Bu kadar geniş bir saha ile 
bizzat 'meşgul olamıyacağından iş, teknisiyen-
lerin, ımaden çavuşlarının eline 'kalacaktır. Bun
lar içinde hakikaten iyi yetişmiş olanları var
dır. Ben çok iyi bilirim iki, bâzı çavuşlar ma
den mühendislerimizden daha bilgili çıktıkları
nı ispat etmiştir. Ben bu arkadaşlar onlardan 
daha bilgili olduklarını iddia için söylemiyo
rum, mesele tecrübe ve ihtisastadır. Bu itibar
la bu kanunu çok esaslı olarak hazırlamış bu
lunuyoruz. Onları da güdük bırakmıyalım, me
tin yerindedir, aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 

tekrar söz aldığım için özür dilerim. Benim 
meslektaşlarım adına Said Başak arkadaşını 
gayret güttüğümü söyledi. Bu işte ihtisas erba
bı pek az bulunan bir meslek müntesibiyim. Bi
naenaleyh benim, meslektaşlarımı müdafaam N <> 
bu mesleke yalnız inhisar ettirme gayretim as
la mevzuubahis değildir. Onlar bu gibi şeyler
den müstağni oldukları için daha fazla tekrar
lamak lüzumunu duymuyorum. Benim buradaki 
müdafaam ne meslek gayreti ve ne de Said Be
yin dedikleridir. Ben sadece âmme ve ihtisas 
hakkını müdafaa ediyorum. Âmmenin hakkı 
nasıl mevzuubahis oluyor? Bir maden mevzu ı 
var. Bugün arkadaşlar memlekette maden işle 
tiyoruz diye gelip konuşuyor. Bu madenlsrîn 
nasıl işlediklerini mütalâa edecek olursak ben 
bir maden mühendisi sıfatiyle vicdanen muı:-
zep olduğumu söylerim. Gördüğüm madenlerin 
işleme tarzından âmme hakkı namına müteessi
rim. Millî sevveti kazıp kazıp tahrip etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Bir ormanı keserseniz 
yerine yenisi yetişir. Bir madeni kazarsanız ye
rine yetişmez. Aldığınız kıymet bu memleketin 
toprağını kazıp aldığınız kıymettir, tcabmda 
memleketin hakkı olarak bu memleketin iktisa
diyatına intikal ettirmek mecburiyetindesiniz. 
Nasıl madende çalıştırdığınız'işçinin üzerinde 
sosyal nizamın icabettirdiği, iş Kanununun icab-
ettirdiği türlü haklarla alâkadar olmak mn-ba-
riyetindesiniz., bir madeni ka/makaıv.'k edip 
elinizi cebinime sakar gibi altnu -it'tüne getirme
ye de salâhiyettar değilsiniz. Bunun murakabe
sini de ancak salahiyetli bir maden mühendisi 
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| yapar. Maden mühendisi yok, madenlerimiz ça

lışmasın mı? Çalışsın, hem o kadar çalışsın ki, 
j (Bir teknisiyenler, sair mühendislerle arasında 
j tatbikat bakımından pek az farkı olacak safha-
j lan vardır) değil bir maden teknisiyeni, hattâ 
j bir maden çavuşu, bir yol mühendisi, bir tünel 
| mühendisi, bir su mühendisi dahi, maden mü-
i hendisi bulunmadığı zaman bu işte vazifelendi-
! rilerek çalıştırılsın. Fakat başıboş rasgele? Hâ

şa!. 
Bugün linyit madenlerimiz cayır cayır ya

nıyor. Bunlar sırf rasgele işletmecilik yüzün
den tutuşmuştur. Soma, madenlerini yanar tes-

I lim aldık, Değirmisaz'ı yangınlar içinde teslim 
I aldık. Bidayeten bu yangın işinde bir maden 

mühendisinin mevzu üzerinde vicdanını da ka
tarak murakabe tesis etmiş olmaması suretiyle 
böyle karma karışık maden çalıştırılmaz. Lâa-

| lettayin bir adam yeraltına iki yana direk dik-
• mi?,, yürümüş.. Bununla madencilik olmaz. Her 
' meslekin ihtisası var. Deminden beri misal ge-
j tirdim, niçin arkadaşlar aynı mevzu getirmiyor-
j lıar? Doktorunuz yok, sıhhat memuru iğneyi ya-
; par, doğumu da yapar. Ama esası yok. Lâalet-
i tâyin bir kimyager az çok meslekle alâkası olan 
| adam gelir sıhhati umumiye namına müdahale 
; ederse olur mu? Fakat hiçbir zaman kanun met

ninde teknisiyen ile mühendis aynı vazifede ay-
i nı derecede salahiyetli olarak gösterilemez. Böy-
S le şeyi reddederim. Meslekin, ihtisasın hakkına 
i hürmet edelim, bu hürmeti beklerim. Mühendi-
! sin hakkını verin, ondan sonra istediğiniz kadar 
| teknisiyen koyun, inşa teknisiyeni koyun, başka-
I ca bu işle uğraşmış adam koyun! Bir maden mü-
j hendisini ne hakla ve salâhiyetle teknisiyenle 
i aynı seviyeye getiriyorsunuz? 

I Maden teknisiyenliği bir meslektir, bilgisi 
! olmadan, af buyurun, herkesin branşına, kendi 
| meslekine bu şekilde müdahaleye komisyonun 
i hakkı yoktur, herkesin mesleki müstakildir, müs-
| takil olarak karar verir, lâalettayin, teknik ol-

mıyan bir kimsenin yapacağı hatadan doğacak 
mesuliyeti üzerinize alabilir misiniz, alamazsı
nız. Burada, milletvekili olarak böyle bir mesu
liyetin altında kalamam, onun için müdafaa et
mek isterim, bu hareketim ne bir arkadaş gay
retkeşliği ne de başka bir şeydir; meslek hakkı
dır ve bu hakkı teslim etmek mecburiyetindesi
niz. 
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RE t S — Komisyon sözcüsü. 
ÎKTÎSAT EN. M. M. HAMDI BOZBAĞ 

(Giresun) — Arkadaşlar, bendeniz komisyon na
mına konuşmakla beraber - yüksek maden mü
hendisi olarak da sizlere hitabediyorum. 

Arkadaşımın hakkı vardır, fakat yalnız işlet
me mevzuunda hakkı vardır. (Bravo sesleri) İş
letmeye geçtiğimiz zaman onu göreceğiz. Fakat 
halen üzerinde konuşmakta olduğumuz maden 
arama ruhsatnamesi 2 sene için verilir. Bu 2 se
nelik müddet içinde ancak sathi ve çok derine 
gitmiyen aramalar yapılır. Bu aramalar her za
man teknisiyen ve mühendisle yapılabilir. Ce
mal Bey arkadaşımızın söylediği gibi işletmede 
buna ihtiyaç vardır. Komisyonda uzun müzake
relerden sonra kısa olan arama devresinde tek-
nisiyenin bu 'işi göreceğine kani olduk. Meslekte 
çalıştığımız yerlerde halen tamamen böyle ya
pılmaktadır. Hattâ bugün bu yolda, arama için 
sıkı tedbir alarak teknisiyen şartına karşı arka
daşımız bilir ki, madenlerin çoğu, % 80 ni teknisı-
yensiz işlemektedir. Dairede çalışan arkadaşları
mızın, umum müdür arkadaşımızın, söylediğine 
göre hakikaten birçok madenler arama devresin
de teknisiyensiz olarak işletilmektedir.. Onun 
için maddenin aynen kabulünü rica ediyoruz. 

Erkazancı arkadaşımızın fikrine kısaca temas 
edeceğim. Teknisiyensiz ve mühendissiz hiçbir 
maden işletmesi yapılamaz. Aksi takdirde birçok 
hatalara düşülebilir ve ocaklar daha başlangıçta 
harap olup kaptıkaçtı madenciliğe müsaade edil
miş olur. Halbuki bizim yapmakta olduğumuz 
kanunun ana ruhu ise millî servetin daimî ola
rak kıymetlendirilmesini sağlamaktır. Onun için 
maddenin aynen kabulünü istirham ediyoruz 
efendim. 

KEÎS — İktisat Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ F E T H İ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vazgeçtim, izah edil
di. 

Mehmet Erkazancı. (Yok sesleri, vazgeçti ses
leri) 

Rifat Sivişoğlu. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Efen

dim, bu Maden Kanunu üzerinde konuşabilmek 
için mutlaka madenci veya maden mühendisi 
olmak şart değildir. Çünkü kanunun maddesi 
üzerinde konuşuyoruz. 

Arkadaşlarım, sözcü arkadaşımız mevzuu 
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ı tamamen arz ettiler ve benim hislerime tercü-
| man oldular. 

Madencilik iki safha arz eder : Bunlardan 
j birisi, arama ve taramadır, ikincisi işletmeci

liktir. 
Hal böyle olunca ve bu madde sadece ara

maya ait bulununca maddedeki maden arama 
I işine, teknisiyenlerden gayri, uzun müddet ma-
j den işlerinde çalışmış çavuşları da koysak hiç

bir mahzur yoktur, bilâkis faydası vadır. Zi
ra iki unsurun inhisarı kaldırılmış olur. Bunu 
arz ediyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
i okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
32 nci madde hakkında görüşmeler kâfidir. 

Kifayetin oya vaz'mı arz ve rica ederim. 
Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

REİS — Kifayeti kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Takrirler vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddede, maden arama faaliveti hak

kında şifahen izah ettiğim veçhile yeniden tet-
kikat için komisyona havalesi arz olunur. 

Balıkesir 
A. Fahri İşeri 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddenin; maden teknisiyeni keli

mesinden sonra veya (bir jeologun) ilâvesini 
teklif ederiz. 

Muğla Erzincan 
Cemal Hünal Nahid Pekcan 

Başkanlığa 
Aramaya münhasır olmak üzere (şifahen arz 

ettiğim veçhile) maddeye ehliyetli maden ça
vuşlarının da istihdamına dair hüküm konma
sını arz ederim. 

Burdur 
Mehmet Erkazancı 

Başkanlığa 
32 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

I rilmesini teklif ediyorum : 
Madde 32. — Maden arama faaliyetinin bir 

I maden mühendisinin, mühendis bulunmadığı 
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takdirde bir maden teknisiyeninin... 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

BEtS — Şimdi aykırılık derecesine göre 
reylerinize arz edeceğim. En aykırı teklif ko
misyona havale edilir. Ve Ali Fahri îseri'nin-
dir. Okuyoruz : 

(Ali Fahri îşeri'nin tariri tekrar okundu). 
REÎS — Takriri kabul edenler... Kabul et

miyenler... Takrir reddedilmiştir. 
(Mehmet Erkazancı'nm takriri tekrar okundu). 

BEtS — Bu takririn dikkate alınmasını re
yinize arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takrir dikkate alınmamıştır. 
(Nahid Pekcan'ın takriri ikinci defa okundu). 

REÎS — Komisyon da iştirak etmektedir. 
Bu takririnin dikkate alınmasını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
(Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın takriri 
tekrar okundu). 

BEÎS — Cemal Kıpçak Beyin takririni din
lediniz. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Hükü
met ne divor? 

ÎKTÎSAT VE TÎCARET VEKİLÎ FETHÎ 
ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Komisyona iltihak 
ediyoruz. 

BEÎS — Hükümet ve komisyon Cemal Kıp
çak'ın takririni kabul etmiyor. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmivenler... Takrir dikkate alınmamıştır. 

Komisyon filhal iştirak etmiş olduğu için 
dikkate alınmış olan takrire göre yeni madde
yi okuyoruz. 

Fennî nezaret 
MADDE 32. — Maden arama faaliyetinin 

bir maden mühendisinin veya bir maden tekni
siyeninin veya bir jeologun direktifi altında ya
pılması şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyeti
ne başlamazdan evvel maden mühendisi veya 
teknisiyeninin veya jeologun faaliyet sırasında 
inhilâl vukuunda yerine gelenin isim ve ika
metgâhını Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bil
dirmeye ve bu şahsın mezkûr vazifeyi kabul et
tiğini gösterir noterlikten tasdikli bir beyan
nameyi tevdie mecburdur. 
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Buhsatname sahibi bu şartlar yerine getiril-

meksizin veya maden mühendisi veya teknisi
yeninin veya jeologun direktifi olmaksızın her 
hangi bir arama faaliyetinde bulunmaktan 
memnudur. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Usul 
hakkında. 

Mevzuun içine müdafaa edilmiyen mesele 
girdi. 

BEÎS — Hükümetin ve komisyonun iltihak
ları suretiyle verilen ve dikkate alman takrir 
gereğince üzerinde değişiklik yapılan maddeyi 
- bu değişikliği ile birlikte - oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yıllık raporlar 
MADDE 33. — Arayıcı, arama müddetinin ilk 

yılı zarfında yaptığı arama işlerini ve bu hu
sustaki masraflarını gösterir bir (yıllık rapor) 
tanzim ettirmeye, bu raporu ruhsatname yürür
lük müddetinin ilk yılının hitamından itibaren 
bir ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
tevdi eylemeye mecburdur. 

Yıllık raporun ne suretle tanzim edileceği ve 
neleri ihtiva eyliyeceği talimatnamede gösteri
lir. 

Yıllık rapor, kanuni müddeti içinde tevdi edil
mediği veya tevdi edilen rapor talimatnamesine 
uygun olmadığı takdirde yeniden tanzim edil
mek üzere arayıcıya bir aylık mühlet verilir. 

Yıllık raporun hakikata uymadığının veya 
ilk yıl zarfında her hangi bir arama faaliyetin
de bulunulmadığının tesbit olunması veya ve
rilen mühlet içinde talimatnamesine uygun ra
por tanzim ve tevdi edilmemesi hallerinde ruh
satname iptal olunur. 

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

Aramanın işletme haline ifrağ edilemiyeceği 
MADDE 34. — Aramanın fiilen işletme ha

line ifrağı memnudur. Bu memnuivete riayet 
edilmemesi halinde aramalarda takibedilme«i 
gereken" esaslar ve riayeti lüzumlu şartlar arayı
cıya yaziyle ihtar olunur. îhtara rağmen ara
maları ihmal ile işletmeye devam eden arayı* 
cinin ruhsatnamesi iptal olunur. 

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

Arama devresinde çıkarma ve imrar haddi 
MADDE 35. — Her arama ruhsatnamesi sa

hasından değeri anlaşılabilmek için ençok iki 
bin tona kadar cevherin çıkarılmasına ve numu
ne olarak imrarına izin verilebilir. 

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

Fazla çıkarılan cevherlerin Hazineye geçeceği 
MADDE 36. — Arama devresi içinde 35 nci 

maddede gösterilen haddin üstünde maden çı
karılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince bu hususta 
tanzim ve mahallin en büyük malmemuruna tev
di edilecek zabıt varakası malmemuru tarafın
dan tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri bakı
mından salahiyetli sulh mahkemesine, saha bir
den fazla sulh mahkemesinin kaza sınırları için
de ise bunlardan birisine verilir. Mahkemece bu 
fazla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak yedi-
adle tevdi edilir.. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama Ihakkı sahibine veya bu cevher
ler üzerinde 3 ncü şahıs lehine bir ayni hak te
sis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs 
aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâva
sı açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul 
edilmiş sayılır. 

Ayni hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki iktisabı 
suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tâbidir. 
Hazinenin malı sayılan cevherlerin istirda

dına imkân kalmamış ise bedeli Devlet hakkı 
tarifesinde gösterilen nev'inin en yüksek dere
cesinin kıymeti üzerinden tazmin ettirilir. Bu 
hususta doğan Devlet alacağı Âmme Alacakla
rının Tahsil Usulü Kanununa tevfikan tahsil 
olunur. 

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

Hazineye geçen cevherlerin sahadan kaldırılması 
MADDE 37. — Arama devresi içinde çıka-
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! rılması ve imrarı tecviz edilen miktardan faz-
j la çıkarılmış bulunması hasebiyle Hazine malı 

sayılan bu fazla miktar cevher, ruhsatname hük-
j münün sakıt olmasından itibaren iki yıl zarfın-
) da, mevcudiyetine ıttıla kesbedilmediği veya 
i Hazine tarafından satılmadığı veya Hazinece 
I satılıp da satmalan tarafından satış tarihinden 

itibaren bir sene zarfında sahadan kldırılmadığı 
takdirde bu sahanın maden hukuku noktasından 

1 tâbi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 
Şu kadar ki, ruhsatname hukukunun sukutu 

I tarihinde bu cevherler üzerinde 36 ncı maddenin 
3 ncü fıkrası uyarınca henüz Hazine iddiası
nın kabul edilmiş sayılmaması veya açılmış ise 
dâvanın neticelenmemesi hallerinde iki yıllık müd
det Hazine iddiasının kabul edilmiş sayıldığı ve
ya mahkeme ilâmının muhkem kaziye halini ik-
tisabettiği tarihten itibaren cereyana başlar. 

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

i Ruhsatname sahibine ait cevherler 
MADDE 38. — Arama esnasında ruhsatna

me sahasından tecviz edilen miktara kadar çı
karılmış fakat imrar edilmemiş cevherler arayı
cının ruhsatname sahasiyle hukuki ilgisi kesil
diği tarihten itibaren üç yıl içinde arayıcı veya 
hukukan yerine geçen tarafından sahadan kal
dırıldığı takdirde bu sahanın maden hukuku 
noktasından tâbi olduğu ahkâmın şümulüne gi
rer. 

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

Kısım : 5 
Arama ruhsatnamesi hukukunun devri, intikali 

ve sukutu 

I Arama ruhsatnamesi hukukunun devri 
MADDE 39. —Araıma ruhsatnamesi, Ekono

mi ve Ticaret Vekâletince kanuni mâni görül
mediği takdirde, devrolunabilir. 

Ruhsatnameyi devralacak şahsın, arayıcının 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tâbi bulun
duğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen 
ve tamamen kabul ettiğini ve ruhsatname sa
hibinin devre muvafakat eylediğini dilekçe ile 
bildirmeleri şarttır. 

I Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu-
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süsleri tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekâ
le t inde yetkili memur huzurunda Ibeyan ve tu
tul aeaık : zaptı imza etmeleri ile telkemmül eder. 

REÎS — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte-

reım arkadaşlar, 39 ncu maddede : (Arama 
ruhsatnamesi Ekonomi ve Ticaret Vekâletince, 
kanuni mâni görülmediği takdirde, devroluna
bilir. , 

Ruhsatnameyi devralacak şahsın, arayıcının i 
'Devlete ılçarşı haiz olduğu hukuk ve tâbi bu
lunduğu vecibe, taahjıjit, ve r mükellefiyetleri! 

]ayr^en; ve tamamen kabul ettiğini ve ruhsatna-i 
.rne sahibinin devre muvafakat . eylediğini di-' 
iekçe ile bildirmeleri şartır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu
susları tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekâ-' 
letinde yetkili memur huzurunda beyan ve; 
tutulacak zaptı imza etmeleri ile tekemmül 
eder) id emilmektedir. 

Arama ruhsatnamesinin devrine ait beyanın 
- Ekonomi ve Ticaret Vekâletine mensup ve vi
lâyetlerde mevcut yetki verilecek memurlar 
veya Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin : tanzim 

.rede-oeği formül- dairesinde mahallî noterler: hu-
. zurunda tekâmül ettirilmesinin maddede tadi-
len kabul edilmesi maslahata çok uygun, küsece
ği .kanaatindeyim. Zira verini bakımından ne 
gibi bir netice, arz edeceği meçhul olan bir ma
deni arama hakkının devri için uzak mahaller
den kalkarak taraflarjn sonunda gidip Vekâ
let nezdinde bu işi. tekâmül ettirmeleri halin
de mühim masraf ve külfet mecburiyetinde ka
lacakları gibi malî bakımdan da bu külfete ta
hammül etmiyen arayıcıların devir işini ve bin- i 
netice aramayı aksatacağı ve ikanuni müddet 
içinde tekemmül edeımiyen devir işinden veya 
maİîp kudretsizlikle. bizzat arama işine devam 
eâememelerinden dolayı haklarının bütbütün 
zayi ve maslahatın ve gayenin müteessir olaca
ğı aşikâr bulunduğumdan devir hakkının vilâr 
-yeklerde -de ' noter̂ ^ -hûz^urühdâ ikmal ettirilme
sini sayın Bakandan ve komisyondan rica edi-
y ocunu.... ...-.-..•.-..„.,•••,- -., 

_,,, REÎS — :Cemaiüünal. , _"._ 
'. "CEMAIr HÜNAL .(Muğla). - ^ Muhterem ar-

jkadajşlar., -:bu;iidan,"Şen.TakL..,m-addelerin. takibin-
tle ,gö.r:ülec£tği veçhile, ...madencilikbu Ikanun ile 
tedvin ..edildikten,, sonra ,aynı..zamanda. .bir sicil 
tesisi mevzuuna girecektir: Upjtı.gayrimeıiikul- ! 

lerde olduğu gibi. Tescil muamelesi yapılacağı
na göre böyle bir muamelenin Bakanlıkta ya
pılması gerekmektedir. Binaenaleyh ruhsatna
melere tescil esasını koyduğumuza göre bunla
rın da Vekâlette yapılması zaruridir. Madde
nin aynen kabulünü rica ediyorum. 

REÎS,— Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkadaş

lar, bu defa Ali Fahri arkadaşımızın hakkı 
vardır. Bu hususta ben de bir tadil teklifi ha
zırlamıştım, kaybetmişim. Vekâlette sicil bu
lunması, o şahsın tizzat gelmesini icabettire-
mez. Gemilerin de sicilleri var, ama bunların 
devirleri noterde yapılır. Onun için komisyon
dan rica ediyorum, tarafların vekâlete gelme
den, noter huzurunda bu devirleri yapabilmele
rini sağlıya cak metni hazırlasın. 

REÎS — Komisyon. 
.ENCÜMEN M. M. HAMDÎ BOZBAĞ (Gire

sun) — Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği 
gibi, yeni arama ruhsatnamesini vekâlet verir 
ve onu devralacak şahıs da yine vekâlete ge
lir ve devralır. Veyahut gelemediği takdirde, 
güvendiği bir adama vekâletname verir ve bu
nu; alâbiliıv '•:•••'•• 

Cemal Hünal arkadaşımızın da söylediği gi
bi, ayrıca, bakanlık bütün madenlerin sicilini 
tutacaktır. Orada her halde bu sicilin faydası 
olacaktır. Onun için maddenin aynen, kabulünü 
komisyon olarak rica ediyorum. 

REÎS — İktisat Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLÎ FETHÎ 

ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar; bidayette madenlerin nuküku âmme hak
larından madut bulunduğu ifade edilmişti. Bü
tün maden işlerinin vekaletin, nazareti altında 
yürütüleceğini âmir hüküm bulunduğuna göre 
burada vehleten önü zedeleyici bir tedbir kabul 
edilmesi hakikaten madencilikte muazzam mah
zurları mucip olacaktır. Bu sebeple metindeki 
hükmün aynen kabul edilmesini Hükümet adı
na bendeni? de rica ediyorum. 

REÎS — Zaten verilmiş bir takrir yoktur. 
Maddeyi aynen reylerinize af zediyorlm. Kabür 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Arama, ruhsatnamesi, hukufkunun intikali 
MADDE 40.. — Maden- arama ruhşatnamele-

jünden..mütey.elHt, haklar ve. vecibeler miras 
;yolu. ile.intikal..eder. . . -



Bu kanunun 7 nei maddesinin birinci veya I 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan I 
mirasçı altı ay zarfında durumundaki mâni I 
zail olmadığı takdirde hukukunu aynı müddet I 
içinde başkasına devretmeye mecburdur. I 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olma- I 
ması takdirinde bu hakların bir bütün halinde I 
mirasçılar «adına istimali, vecibelerin ifası ve I 
yapılacak tebligatın kalbulü için ölüm tarihin- I 
den itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar i 
rızaen veya kazaen aralarından veya hariçten I 
îbİTİsini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin I 
muvafakat beyaniyle birlikte noter marİfetiy- I 
le Ekonomi ve Ticaret Vekâletine ilhbar eder
ler. Inhilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar I 
dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı I 
lâzımdır. I 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu- I 
kuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mü- I 
mesailin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi I 
hükümler dairesinde mümessile rücu hakları 
mahfn^dnr. 

ölümün ruhsatname meriyet müddetinin 
son altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mü
messil tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak 
şartiyle, mirasçılardan birisi tarafından kanu
ni müddeti zarfında bütün mirasçılar adına 
usulü dairesinde işletme hakkı talebinde bulu
nulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine 
getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kal
maksızın arama ruhsatnamesi hükmü veya ya
pılmış ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya 
hariçten bir şahsa bir bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine, bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu husustaki 

-kararını basit muhakeme usuliyle ve diğer bü
tün işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
•memnu bulunması sefoeibiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için, mirasçıların ruhsatnameden 
mütevellit Devlete karşı tolajo. hukuk ve vecaibi 
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tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
bu hukuık ve vecaiıbi aynen ve tamamen kabul 
ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş be
yanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe, kanu
ni bir mâni görülmediği takdirde, durum ruh
satname kaydına şerhedilir. Devir muamelesi 
bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirlerin her halde arama ruhsatnamesi
nin verilmesinden önce tekemmül ettirilmesi 
şartiyle ,maden arama ruhsatnamesi talebini 
havi müracaatlardan doğan takaddüm hakları
nın intikali de bu hükümlere tâbidir. 

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

Müracaatın reddi usulü 
MADDE 41. — Maden arama ruhsatnamesi 

talebine ait müracaatın bu kanunda yazılı sebep
ler dolayısiyle reddi, müracaatın yapıldığı vilâ
yet valiliği tarafından karara bağlanır. Valilik 
kararı Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasdiki 
ile tekemmül eder. 

Vekâletçe, ret kararının bozulması halinde 
valilik vekâlet kararına uymak mecburiyetin
dedir. 

Valilik kararının Vekâletçe tasdik edilmesi 
takdirinde keyfiyet sebepleriyle birlikte müra
caat sahibine tebliğ olunur. 

Tebliğe rağmen kanuni müddet içinde Ve
kâlete karşı idari dâva açılmaması veya açılan 
dâvanın Devlet Şûrasınca reddedilmesi üzerine 
saha, Vekâletçe tesbit ve vilâyete bildirilecek 
tarihten itibaren aramalar için serbest hale ge
lir. 

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

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu 
MADDE 42. — Arama ruhsatnamesi, yürür

lük müddetinin sona ermesi veya bulunan ma
denin işletme hakkının talebedilmesi veya ruh
satname sahibinin hukukundan feragat eyle
mesi veya ruhsatnamenin iptal olunması ile hü
kümden sakıt olur. 

— 102 — 



1 : 5 6 3 . : 
Bu kanunda yazılı iptal sebeplerinden biri

nin mevcudiyeti takdirinde arama ruhsatname
si Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından iptal 
edilir. îptal sebepleri ruhsatname sahibine teb
liğ olunur. Vekâletin kararına karşı kanuni 
müddet içinde idari dâva açılmaması veya açı
lan dâvanın Şûrayı Devletçe reddi takdirinde 
iptal muamelesi tekemmül eder. 

Ruhsatnamenin yürürlük müddetinin sona 
ermesi veya feragat sebebiyle hükümden sakıt 
olması veya ikinci fıkra mucibince iptal olun
ması üzerine keyfiyet Resmî Gazete ile, saha
nın bulunduğu vilâyette çıkan bir gazetede, ga
zete çıkmıyorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Yapılan ilânlarda gösterilecek açılma tari
hinden itibaren saha aramalar için serbest hale 
gelir. 

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

Üçüncü Bölüm 
Madenlerde işletme talebi 

Kısım : 1. 
îşletme talebinin şekil ve usulü 

Müracaat 
MADDE 43. — Maden arama ruhsatname

si sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin 
işletme hakkının kendisine verilmesini, en geç 
ruhsatnamenin yürürlük süresinin son gününe 
kadar, bir dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinden istiyebilir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Talebi yapan hakiki şahıs ise adı, soy
adı ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya ti
caret unvanı ve ikametgâhı; 

2. Madenin cinsi ; 
3. Hangi arama ruhsatnamesine müsteni

den aranıp meydana çıkarıldığı; 
4. Sahanın mevkii ve bağlı bulunduğu köy, 

nahiye, kaza ve vilâyet; 
5. Sahanın sınırları ve genişliği. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hü

viyet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna 
ait statünün ve imza sirkülerinin asılları ve
ya tasdikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

.1954 O : 1 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Verilecek vesikalar 
MADDE 44. — işletme hakkının verilmesi 

talebini havi dilekçeye aşağıdaki vesikalar ek
lenir : 

j 1. Arama ameliyatı yapılan yerlerle bun
ların maden yatağını kestiği noktalar gösteril
miş ve yatağın tahmini vaziyeti çizilmiş olmak 
şartiyle yalnız aranılan bölgenin 1/2000 ilâ 
1/5000 mikyasında topografik ve jeolojik hari
tası; 

I *2. îşletme hakkı talebolunan sahanın ni-
I rengiye müstenit 1/5000 ilâ 1/10000 mikyasın

da sınır haritası ve bunun tanzimine ait bilcüm-
I le hesabat; 

3. Yapılan arama ameliyatının 1/50 ilâ 
1/500 mikyasında mürtesem ve maktalariyle ya-

I tağın vüsat ve imtidadmı gösteren resim, mak
ta ve taslaklar; 

I 4. Yatağın vaziyetini izah ve tarihçesinden 
I bahseden ve tasarlanan işletmenin ana hatları

nı, gerekli sermayeyi, verim (rantabilite) he
saplarını ve ekonomik tetkikleri ihtiva eden 
«avan - proje» mahiyetinde fen raporu. 

Bu vesikaların ne suretle tanzim ve tersim 
edileckleri talimatname ile tesbit olunur. 

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

İstisnalar 
MADDE 45. — Ekonomik kıymeti az olmak

la beraber mahallî ihtiyaç için zaruri bulun
dukları veya küçük sanat erbabının hammad
desini teşkil ettikleri Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince teklif ve tcra Vekilleri Heyetince ka
bul olunan madenlerin işletme hakkı talebine 
dair 43 ncü madde gereğince verilecek dilekçe
ye aşağıdaki vesikalar eklenir : 

a) Yapılan aramaların yerleri işaret edil
miş sınır krokisi; 

b) Aramaların şekil ve vüsatini gösteren 
1/50 ilâ 1/500 mikyaslı plân ve maktalar; 

c) Maden sahası ve tezahürü için talimat
namesi gereğince hazırlanacak fen raporu. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
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işletme sahasının genişliği 
- MADDE 46. — Maden işletme hakkına mev

zu olacak saha arama ruhsatnamesi sınırlarını 
ve iki bin hektarı aşamaz. Aynı cins maden 
için verilen ve aralarında boşluk bulunmı-
yan mütaaddit arama ruhsatnamesi sahaları 
birleştirilerek bir işletme hakkı mevzuu yapı
labilir. Bu takdirde dahi saha iki bin hektarı 
geçemez. 

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

işletme hakkı talebindeki noksanlar • 
MADDE 47. — îşletme hakkının verilmesi 

talebine ait dilekçe 43 ncü maddede yazılı hu
susları tamamen ihtiva etmediği veya 44 ncü 
maddede gösterilen vesikalar kısmen veya ta
mamen verilmediği veya bu vesikalar tersim 
ve tanzim itibariyle talimatına uygun bulun
madığı takdirde, noksanların mahiyeti, mahal 
ve mevsim şartları nazara alınarak iki aydan 
az, bir seneden fazla olmamak üzere tâyin edi
lecek mühlet zarfında bunların ikmal ve tashi
hi lüzumu talep sahibine tebliğ olunur. 

Bu mühlet zarfında noksanlar tebligat dai
resinde tamamlanmamış ise talep sahibine son 
•defaya mahsus olmak üzere bir mehil daha ve
rilir. 

i lk mehil zarfında bir mazerete müstenit 
olmaksızın hiç evrak tevdi edilmemiş olması ve
ya son mehle rağmen dilekçe veya vesikaların 
matlup veçhile ikmal veya tashih edilmemiş bu
lunması veya talebin altı ay müddetle takibedil-
memesi hallerinde işletme hakkı talebi reddolu-
nur. 

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

Kısım : 2. 
Madenin bulunmuş «ayılması, ı-üçhan hakkının 

istimali 

Haritalarla fen raporunun yerinde kontrolü,, 
MADDE 48. — Tanzim ve tersim itibariyle 

talimatnamelerine uygun bulunan topoğrafik 
ve jeolojik haritalarla sınır haritası veya kro
kisinin arza tatbiki, fen raporu ve mesnetlerin-. 
deki hususların yerinde kontrolü Ekonomi ve" 

Ticaret Vekâletince yaptırılır ve netice bir ra
porla tesbit ettirilir. 

Yerinde yaptırılacak bu tatbik ve kontrolla-
ı-ın sureti ifası ve raporun neleri ihtiva edeceği 
talimatnamede gösterilir. 

Bu tatbik ve kontrollerin neticesinde fen 
raporu veya haritanın hakikata aykırı olduğu 
görülürse talep ret olunur. Noksanlar bulun
duğu tesbit edilir ve bunların derhal itmamı 
kabil olmazsa itmamı için bir defaya mahsus 
olmak ve iki aydan az bulunmamak üzere mü
nasip mehil verilir. Mehil içinde noksanların 
itmam edilmemesi halinde de talep ret olunur. 

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

Bulunmuş maden ve bulucu > ". • 
MADDE 49. — işletme hakkı talebine ait 

evrak ve yerinde yaptırılan tetkikleri havi ra
por Ekonomi ve Ticaret Vekâletince incelenir. 

Maden sahası sınırlarının muayyenliği ve 
madenin kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir iş
letme tesisine elverişli cevheri ihtiva ettiği ta
hakkuk etmiş ise o madenin (bulunmuş madan) 
sayılmasına ve arayıcısının o madenin (bulucu) 
su olduğuna karar verilir ve madenin sicili 
tesis edilir. 

Arama ruhsatnamesine müstenit olmaksızın 
da ikinci fıkradaki vasıfları haiz olan her hangi 
bir cins madenin (bulunmuş maden) sayılma
sına Ekonomi ve Ticaret 'Vekâletince karar ve
ril ebilnv 

Bu maden. Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünce bulunmuş ise, Enstitünün bağlı olduğu 
Vekâlet ile Ekonomi ve Tiraret Vekâleti tara*; 
fmdan müştereken tesbit edilen arama masraf
larını işletme hakkını iktisabeden. öder. 

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

îşletme hakkı tesis edilecek maden ve ,rüçhan 
hakkı . 

MADDE 50. —. Bir maden ancak (bukm-
muş maden) sayıldıktan sonra üzerinde işletme 
hakkı tesis olunabilir. . 

Madenin (bulucu) su ilk işletme hakinin ik
tisabında rüçhan hakkını haizdir. 

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

işletme ruhsatı veya imtiyazı bağlanmanın tâyini 
MADDE 51. — Bulunmuş sayılan madenin 

kemiyet ve keyfiyeti, iktisadi ve fennî şartları, 
memleket ekonomisindeki çeşitli ihtiyaçlara 
göre yeri ve ehemmiyeti, normal bir işletmenin 
tatbikmda ne kadar zamanda istismar edilebi
leceği gibi hususlar göz önünde tutularak ma
denin işetme^ ruhsatnamesi veya işetme imti
yazı mevzuarından hangisine gireceği Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince kararlaştırılır. 

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

işletme şartları ve teminat miktarının tesbiti 
MADDE 52. — Tâbi olacağı işletme şekli 

kararlaştırılan bulunmuş sayılan maden için 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince, işletmenin 
teknik, iktisadi ve malî şartları ve işletme hak
kı sahibinden alınacak teminatın miktarını gös-
rir şartname hazırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulun
muş sayılan madenler için hazırlanan şartna
me bulucuya tebliğ olunur. Bulucusu tarafın
dan bir ay zarfında bu hususta vekâlet nez-
dinde yapılacak itirazlar Devlet Şûrasmca tet
kik edilir. Bu kabîl madenlere ait şartname 
esasları, müddetinde itiraz olunmamak veya 
itiraz üzerine Devlet Şûrasmca tasdik veya ta
dil edilmek suretiyle kâtî şeklini alır. 

REÎS —• Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bulucunun rüçhan hakkını istimali 
MADDE 53. — Arama ruhsatnamesine müs

teniden bulunmuş sayılan maden için 52 nci 
madde gereğince hazırlanan şartname bulucuya 
tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hüküm
lerine uygun şekilde madeni işletmeye talip 
olduğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zar
fında Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirme
ye ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mec
burdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil et
mesi halinde bulucu 64 ncu maddede yazılı 

.M 0:1 
I hükmi şahıslardan ve matlup şartları haiz ise 

şartname hükümlerine uygun şekilde madeni? 
işletmeye talip olduğunu tebliğ tarihinden iti
baren altı ay zarfında Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletine bildirmeye ve şartnamede yazılı temi
natı tevdie mecburdur. 

Bulucu 64 neü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ 
tarihinden, itibaren bir sene zarfında hukuku
nu matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartna
me hükümlerine uygun şekilde madeni işletme
ye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nci ve 3 ncü veya 4 ncü fıkra hükümlerinin 
yerine getirilmemesi halinde bulucunun bulucu
luk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işletme hak
kı talebi reddo1ınui'. 

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

işletme hakkının bulucudan başka talibe veril
mesi 

MADDE 54. — Bulucusunun işletme talebi 
53 ncü madde gereğince reddolunan madenin 
işletilmesi için talip aranmak üzere, madenin 
mevkii, sınırları, cinci, tâbi olarağı işletme re
jimi ve müddeti, işletme şartnamesi esasları ve 
bulucusuna verilecek tazminat miktarı * gösteril
mek suretiyle keyfiyet en az Resmî Gazetede, 
vilâyette çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat vası
talarla, Ankara ve istanbul'da günlük birer ga
zetede birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 

Bu ilânlarda müracaatların kabul edileceği 
son tarih tasrih edilir. Bu tarihten sonra yapı
lan müracaatlar nazara alınmaz. 

"işletme hakkının, çıkan talibe verilmesi yolu
na gidilir. 

Talibin taaddüdü halinde, bunlardan Devlet 
hakkına munzam olarak, ton başına en çok Dev
let hakkı yüzdesi teklif eden talip tercih olunur. 

Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu ka
nunla Devlet hakkı için kabul edilen âzami nis
peti geçemez. 

Teklifte müsavat görüldüğü takdirde, mü
savi teklifi yapan talipler arasında kur'a çeki
lir, kur'a isabet eden talibe işletme hakkının ve-

'rilmesi yoîuna gidilir. 
Yapılan ilânlara rağmen talip zuhur etmedi

ği takdirde, şartnamenin iktisadi ve mâlî esasla-
I rı tadil edilir, 53 ncü madde ile bu madde hü-
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kümleri dairesinde muamele bir defa daha tek
rarlanır. 

Bu muamelelerin ifa şekli talimatnamesinde 
gösterilir. 

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

îlân ve 'itiraz 
MADDE 55. — Ekonomi ve Ticaret Vekâle

tince tesbit olunan şekil ve şartlarla işletilmesi 
talibi tarafından kabul edilen madenler için, iş
letme dolayısiyle zarar görmeleri muhtemel bu
lunanların durumdan haberdar olmaları ve iti
razları varsa bildirmeleri maksadiyle keyfiyet 
ilân edilir. Bu ilânda madenin mevkii, sınırları, 
cinsi, tâbi olacağı işletme rejimi ve süresi, işlet
me hakkı verilecek hakiki veya hükmi şahsın 
isim ve ikametgâhı gösterilir. 

Mezkûr ilân Resmî Gazete, vilâyette çıkan 
bir gazete ile ayrıca mûtat vasıtalarla, yedi 
gün ara ile iki defa 'ilân edilir. Ayrıca hazırla
nan ilân varakaları madenin bulunduğu vilâyet 
ve kaza merkezlerinde münasip yerlere asılır. 

ilânla tâyin olunan süre zarfında vâki olacak 
itirazlar Vekâletçe incelenir. Bu sürenin hita
mından sonra vukubulacak itirazlar kabul olun
maz. Bu ilânların masraflarını maden işletme 
hakkı tâlib'i öder. 

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

Kısım : 3 
işletme talebi devresinde bakım ve faaliyet 

Arama vê  işletme devreleri arasında madenin 
bakımı 

MADDE 56. — işletme hakkının verilmesini 
istiyen şahıs maden sahasında açılmış ocaklarla 
galerilerin ve mevcut tesisatın hüsnümuhafaza-
siyle mükelleftir. 

Bu hükme muhalefet halinde münasip bir 
meh'il verilerek arayıcı bu vazifenin ifasına da
vet olunur. Tebliğe rağmen mükellefiyet yerine 
getirilmediği ve bu yüzden madende gerekli tet
kiklerin yapılması mümkün olamadığı takdirde 
işletme hakkı talebi reddolunabilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum: Kabul eden-

1954 C : İ 
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Araıma ve işletme devreleri arasında faaliyet 
MADDE 57. — Arayıcı işletme hakkının ve

rilmesi talebinin usulüne uygun şekilde yapıl
masını mütaakıp madenin çalıştırılmasında fen
nî şartlara riayet etmek ve işletme hakkının 
istihsaline mütaallik muameleyi gereği gibi ta-
kibeylemek ve 81, 82, 83 ve 84 ncü maddeler 
uyarınca bir mesul müdür tâyin etmek, fennî 
nezareti temin etmek, günlük istihsal defteri
ni, cevher sevkiyat defterini, imalât haritaları
nı ve imalât defterini tutmak, aylık ve yıllık 
cetvelleri zamanında vermek şartiyle maden
de istihsal faaliyetine devaım ve istihsal edi
len cevherleri imrar edebilir. 

Birinci fıkra hükmüne muhalefet veya iş
letme hakkının verilmesi talebini havi dilekçe
ye bağlı vesikaların mahallinde kontrolü neti
cesinde fen raporu veya harita veya bunların 
mesnetlerinin hakikata mugayir olduklarının 
anlaşılması hallerinde istihsal faaliyeti durduru
lur. Şu kadar ki, maden zabıtasına mütaallik 
'hükümler mahfuzdur. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerimize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kısım : 4 
işletme talebinin devri, intikali ve reddi 

işletme hakkı talebinin devri 
MADDE 58. — Maden işletme hakkının ve

rilmesini istiyen arayıcı bu talepten 'husule ge
len hukukunu, Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce kanuni bir mâni görülmediği takdirde, devre
debilir. 

Bu hukuku devir alacak şahsın, işletme hak
kının verilmesini istiyenin Devlete karşı haiz ol
duğu hukuk ve tâbi Ibulunduğu vecibe, taahhüt 
ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kaib.ul et
tiğini, devretmek istiyenin de devre muvafa
kat eylediğini dilekçe ile 'bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu
susları tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letimde yetkili memur huzurunda beyan ve tu
tulacak zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

'REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kaibul edilmiştir. 
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işletme hakkı talebinden doğan hukukun I 

intikali 
MADDE 5)9. — Maden işiletme hakkının ve

rilmesi talebinden mütevellit haklar ve vecibe
ler miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci ve I 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan 
•mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zar
fında durumundaki mâni zail olmadığı takdir
de, hukukunu aynı müddet içinde 'başkasına 
devretmeye mecburdur. 

'Mirasçının taaddüt letmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olma
ması takdirinde, ıbu haklarım bir bütün halinde 
(mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve I 
yapılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihin- I 
derv itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar 
rızaen veya kazaen aralarından veya hâriçten I 
birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessi
lin muvafakat beyaniyle birlikte noter marife
tiyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletine ihbar eder
ler. înhilâl vukuunda bir ay zarfında bu esas
lar dairesinde yeni bir mümessilin tâyin' ve ih
barı lâzımdır. 

İşletme hakkı talebi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mes
uliyet mümessilin şahsına raci olur. Miraşçıla- [ 
rın umumi hükümler dairesinde mümessile rü-
cu hakları mahfuzdur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı, hükümleri yeri
ne getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılması
na karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veva ka
zaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla ve
recekleri karar üzerine içlerinden veya hariç
ten bir şahsa bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu husustaki 
kararını basit muhakeme usulü ile ve diğer iş
lere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulun
ması sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhde-
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sinde toplanması maksadiyle yapılacak devir
ler için mirasçıların işletme hakkı talebinden 
mütevellit devlete karşı olan hukuk ve vecaibi-
ni tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın 
da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen ka
bul ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş 
beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe ka
nuni bir mahzur görülmediği takdirde, durum 
madenin kaydına şerhedilir, devir muamelesi bu 
suretle tekemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüçhan 
hakkını istimali, işletme hakkı talebinden mü
tevellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz 
ve aynı zamanda şartname hükümlerine uygun 
şekilde madeni işletmeye talip hakiki veya hük
mi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

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

İşletme talebinin reddi 
MADDE 60. — İşletme hakkı talebi dolayı-

siyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan 
inceleme neticesinde talep mevzuu maden, ara
maların kifayetsizliği veya müspet netice ver
memesi gibi sebeplerle bulunmuş maden olarak 
sayılacak durumda değilse işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Arama ruhsatnamesi sahasında kâfi arama 
yapılmış sayılabilmesi için ruhsatname sahası
nın jeolojik bünyesine göre aranacak maden 
cevherini ihtiva etmesi muhtemel yerlerde işin 
icabına göre yarma, galeri, kuyu veya sondaj
larla yoklamalar yapılmış olması ve maden cev
herine tesadüf edilen yerlerde damar veya yı
ğının kalınlığı »genişliği, imtidadı gibi rezervin 
tâyininde esas olacak hususların tesbiti için ge
rekli çalışmaların yapılmış olması lâzımdır. 

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

İşletme talebinin reddi usulü ve sahanın 
aramalara açılması 

MADDE 61. — İşletme hakkı talebinin red
dine dair karar Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce verilir ve keyfiyet sebepleriyle birlikte alâ
kalıya tebliğ olunur. 

Madenin bulunmuş maden sayılması kabil 
I olmaması ve sahanın aynı cins maden için ara-
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malara serbest bırakılmasında kanuni mâni bu
lunmaması halinde keyfiyet Resmî Gazetede ve 
vilâyette çıkan bir gazete ile, gazete yoksa mû
tat vasıtalarla ilân olunur. Bu ilânlarda saha
nın hangi gün ve saatten itibaren aramalara 
serbest bırakılacağı açıklanır. 

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

Dördüncü Bölüm 
Madenlerde işletme 

Kısım : 1. 
İşletme hakkının verilmesi 

İşletme ruhsatnamesi 
MADDE 62. — Maden işletme ruhsatnamesi, 

medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir 
vatandaşa veya madencilik yapabileceği statü
sünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurul
muş yalnız bir hükmi şahsa veya bu hususta 
yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve mü
essesesine veya âmme idaresine Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi vekâletçe 
kararlaştırılması üzerine derhal alâkalıya teb
ligat yapılarak altı ay zarfında kanuni harcın 
tediyesi, damga pulunun tevdii ve vekâlete mü
racaatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati 
etmesi lüzumu bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile vekâlet arasın
da, mukavele ve şartname imza ve teati edilir 
ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kaydı 
yapılarak verilir. Bu ruhsatname maden sicili
ne kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe gi
rer. 

İşletme ruhsatnamesi müddeti on yıldan az 
ve on beş yıldan fazla olamaz ve tecdit edilemez. 
Ancak vasıfları 45 nci maddede zikredilen ma
denlere ait işletme ruhsatnameleri müddetleri
nin hitamında tecdidedilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.• İşletme imtiyazı 

. MADDE 63. — Maden işletme imtiyazı veri
lebilmesi için Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
hazırlanan mukavelename ve şartname metinle
ri; bu: hususta cereyan eden muameleyi gösteren 
mazibatasiyle birlikte, Devlet Şûrasmca tetkik 
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i edilmek üzere Başvekâlete gönderilir. Devlet 

Şûrası yaptığı tetkik neticesini Başvekâlete bil-
| dirir. 

Maden işletme imtiyazı İcra Vekilleri Heye-
I ti karariyle verilir. 

İşletme imtiyazı müddeti kırk yıldan az ve 
doksan dokuz yıldan fazla olamaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmtiyaz alabilecek şahıslar 
MADDE 64. — Maden işletme imtiyazı ma

dencilik yapabileceği statüsünde yazılı ve Türk 
kanunlarına göre kurulmuş yalnız limitet veya 
anonim şirkete veya bu hususta yetkiyi haiz İk
tisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya 
âmme idaresine verilir.. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmtiyazın yürürlüğe girmesi 
MADDE 65. — Maden işletme imtiyazı ve

rilmesinin İcra Vekilleri Heyeti kararına iktiran 
etmesi üzerine derhal alâkalıya tebligat yapıla
rak altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi, dam
ga pulunun tevdii ve vekâlete müracaatla muka
vele ve şartnameyi imza ve teati etmesi lüzumu 
bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talibi ile 
vekâlet arasında mukavele ve şartnamesi imza 
ve teati edilir Ve imtiyaz kararı maden siciline 
kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

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

İşletme ruhsat veya imtiyaz kararının 
Ihülkünrsüızlüğü 

MADDE 66. — 62 ve 65 nci maddelerde ya
zılı altı aylik müddet zarfında kanuni harem 
yatırılmaması veya damga pulunun tevdi olun
maması veya mukavele ve şartnamenin imza 
ve teati edilmemtesi veya madenin işletme hak-
'kmın bulucusundan başkasına verilmesi takdi
rinde bulucunun arama devresindeki masrafla
rından cevher satışı ile karşılanmryan kısmına 
ait tazminatın ödenmemesi hallerinde işletme 

löft — 



I r 56 3.2 
ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilmesine 
ait karar hükümden sakıt olur. 

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

Buluculuk hakkı taallûk etmiyen bulunmuş 
madenlere talip aranması 

MADDE 67. — İşletme hakkı soma eren 
veya 49 ncu maddenin üçüncü fıkrasına göre 
(bulunmuş sayılan madenler için, 54 neü mad
dede gösterilen usul ve esaslar dairesinde zuhur 
edecek talibe işletme hakkı verilir. 

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

Kısım : 2 
işletme ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili, imti

yazların birleştirilmesi 

İşletme .ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili 
MADDE 68. — İşletme ruhsatnamesine 

müsteniden faaliyette bulunan bir madenin 
durumunda ehemmiyetli inikişaflar husule gel
mesi halinde, re'sen veya işletme ruhsatnamesi 
sahibinin müracaatı ürerine madenin imtiyaz 
mevzuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde 
tetkikler yaptırılmak suretiyle 51 nci madde 
hükümleri dairesinde Ekonomi Ve Ticaret Ve
kâletince kararlaştırılır, 

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

Tahvilin utsulü 
MADDE 69. — İmtiyaz mevzuuna ithali 

kararlaştırılan işletme ruhsatnameli malden 
hakkında 52, 53 ve 54 neü maddeler hükümleri 
dairesinde muamele ifa olunur. 

Müddeti henüz hitam bulmamış olan işlet
me ruhsatnamesi, imtiyazın verilmesi ile hü
kümden salkıt olur. 

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

İmtiyazların birleştirilmesi 
MADDE 70. — Aynı cins madene ait ve 

birbirine bitişik olan işletme imtiyazları alâka
lıların müracaatı ve İcra Vekilleri Heyetinin 
tasvibi ile bir imtiyaız halinde birleştirilebilir, 
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i Birleştirme kadarı verilirken bir hav*za ha

linde toplanacak olan imtiyazların süne ve tâbi 
olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirme müracaatının şek'il ve usulü tali
matname ile tâyin edilir, 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri 
kapatılarak açılacak tek bir sicile kayıt olunur. 

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

Kısım :' 3. 
İşletme hakkının şümulü 

İşletme hakkından doğan salâhiyetler 
MADDE 71. — Bir maden işletme ruhsatna

mesi veya işletme imtiyazı sahasında hakkın ta
allûk ettiği maden cevherini bu kanun hüküm
leri dairesinde aramak, çıkarmak, bunlardan 
istifade etmek, madenin işletme ve istismarı 
için yerin yüzünde ve altında kurulması gere
ken tesisleri vücuda getirmek hak ve salâhiyeti 
münhasıran maden işletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahibine aittir. 

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

İşletme hakkının şümulü 
MADDE 72. — İşletme ruhsatnamesi veya 

işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hak
kına mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkülü itibariyle bu madenle 
birlikte işletilmesi zaruri bulunan başka cins 
madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafın
dan gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek 
ve keyfiyet tesbit olunmak şartiyle bu maden
lerin de işletme hakkının şümulüne girdiği iş
letme ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavele
namesine derç olunur. 

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

İşletme hakkı tesis edilen sahadaki diğer , 
madenler 

MADDE 73. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hak
kına mevzu madenle mahlut veya jeolojik te
şekkülü itibariyle birlikte işletilmesi zaruri ol-
mıyarak bulunan sair cins maden için ayrıca 

I işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı slıfr-* 
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inak lâzımdır. Ancak bu sahada evvelce verilmiş 
olan işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sa
hibi paşkası tarafından bulunan yeni madenin 
işletme hakkını talep ve iktisap hususunda rüç-
han hakkını haizdir. Şu kadar ki, arayıcının 
buluculuk hakkı mahfuzdur. 

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

Kısım : 4. 
işletme faaliyeti 

Faaliyete başlanması 
MADDE 74. — Maden işletme ruhsatname

si veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkı um 
tescili tarihinden itibaren bir yıl içinde maden
de fen raporunda (avan - projede) ve madenin 
işletme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde 
işletme faaliyetine başlamaya, 57 nci madde ge
reğince madende faaliyete devam ediliyorsa fa
aliyeti bu esaslara göre tanzime mecburdur 

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

Faaliyete başlanmaması veya faaliyetin inkıtaa 
uğratılması 

MADDE 75. — Madende müddeti içinde iş
letme faaliyetine başlanmaması veya başlanmış 
iken inkıtaa uğratılması halinde Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti maden işletme hakkı sahibin
den keyfiyeti tahkik eder, mücbir bir sebeba 
dayanmıyan hallerde altı ay zarfında normal 
faaliyete geçilmesini maden işletme hakkı sahi
bine ihtar eder. Bu müddet zarfında faaliyete 
başlanmadığı takdirde işletme ruhsatnamesi ve
ya imtiyaz fesholunur. 

Faaliyette bulunmamak mücbir sebepten 
mütevellit ise mâniin ortadan kalkmasından 
itibaren faaliyete geçilmemesi halinde de yu-
kardaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

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

Fen raporunun tadili 
MADDE 76. — Madenin işletilmesi sırasın 

da feti raporunda (avan - proje) değişiklikler 
yapılması icabettiği takdirde keyfiyet mucir 
sebepleriyle birlikte Ekonomi ve Ticaret Vekâ 
letine bildirilir. Vekâletçe icabında tamamlayı-
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cı izahat alındıktan ve mahallinde gerekli tet-

j kikler yaptırıldıktan sonra lüzum görülürse fen 
raporu bu esaslara göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir 
ay zarfında Vekâletçe hilâfına bir ihtar yapıl
maması halinde işletme hakkı sahibi tadil tek
lifi karara bağlanıncaya kadar teklifi dairesin
de faaliyete devam edebilir. 

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

.«aM I I I 
Şartnamenin tadili 

MADDE 77. — Maden işletilmesi sırasında 
şartnamede değişiklikler yapılması icabettiği 
takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. Ve-' 
kâletçe icabında tamamlayıcı izahat alındıktan 
ve mahallinde gerekli tetkikler yapıldıktan son
ra lüzum görülürse şartnamenin tadili yoluna 
gidilir. 

Şu kadar ki, bulucusundan gayrısma veri
len madenlerin işletme hakkının itası sırasında 
talibin tercihini icabettiren hususlara mütaallik 
şartname hükümleri tadil edilemez. 

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

Fen raporu veya şartnameye riayetsizlik 
MADDE 78. — Fen raporu veya işletme 

şartnamesi veya bunların tadili sekililerine ri
ayetsizlik halinde bu riayetsizlik izale edilince
ye kadar Ekonomi ve Ticaret Vekâletince iş
letme faaliyeti işin icabına göre kısmen veya 
tamamen durdurulabilir. 

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

I Faaliyetin muvakkaten tatili 
I MADDE 79. — Mücbir sebep veya beklenil-
I miyen haller dolayısiyle bir madenin işletme 
I faaliyetinin muvakkaten tatiline, işletme hak

kı sahibinin talebi üzerine Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince karar verilebilir. 

I Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi, muvakkat 
tatili gerektiren halin ortadan kalkmasından 
itibaren bir yıl zarfında madende normal faa
liyete geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işlet-

I me hakkının feshi yoluna gidilebilir. 
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feEİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

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

Faaliyetin vekâletçe durdurulması 
MADDE 80. — Bu kanunda yazılı hallerden 

gayrı her hangi bir kanuni sebeple maden ara
ma veya işletme sahalarında madencilik faali
yetinin kısmen veya tamamen durdurulması 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. 

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

Kısım : 5. 
İşletme hakkı sahibinin vecibeleri 

İkametgâh ve mesul müdür 
MADDE 81. — Maden işletme ruhsatname

si veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkı
nın tescili tarihinden itibaren üç ay içinde mad
denin bulunduğu vilâyet veya kaza merkezin
de veya maden mahallinde sarih bir ikametgâh 
göstermeye ve bir mesul müdür tâyin etmeye, 
ikametgâhı ve mesul müdürün bu vazifeyi ka
bul ettiğini ve tatbik imzasını • gösterir noter
likten tasdikli beyannameyi Ekonomi ve Ti
caret Vekâletine vermeye, inhilâl vukuunda 15 
gün içinde bu usul dairesinde yeni mesul mü
dür tâyin etmeye mecbur4ur. 

Bu hükme muhalefet halinde mecburiyetin 
yerine getirilmesini teminen madendeki faali
yet 3 ay müddetle durdurulur, bu müddetin hi
tamında da vecibe yerine getirilmediği takdir
de maden işletme hakkı fesih olunabilir. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkın
da bu ikametgâhtaki mesul müdüre yapılmış 
olan tebligat aynen maden işletme hakkı sahi
bine yapılmış sayılır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, 81 nci maddede (Maden işlet
me ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi 
işletme hakkının tescili tarihinden itibaren 3 
ay içinde.) bir mesul müdür istihdamı mecbu
riyeti altında tutulmuş bulunmaktadır. 

İşletme ruhsatnamesini haiz hakiki şahısla
rın ya bizzat mesuliyeti deruhde ederek faali
yete başlaması veya mesul müdür istihdam et
mesi şeklinde bu maddenin tadilini rica edece
ğim. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

Arkadaşlar, ben çok şahit oldum,- işletme 
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i muattal kalıyor» müdürü mesul buİunmuyM, 

âni olarak azlediliyor, yeri günlerce boş kalı
yor. Sahibi bizzat bu mesuliyeti üzerine aldık
tan sonra işletmeye müsaade edilmesini rica edi
yorum efendim. 

REİS — Takriri okuyoruz efendim. 

i (Başkanlığa 
81 nci maddenin haklkmda (işletme ruhsatı

nı haiz hakiki şahısların bizzat mesuliyeti de
ruhde ederek faaliyete başlaması veya mesul 
müdür istihdam etmesi) şeklinde tadilini arz 
ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri ıtşeri 

REİS — Komisyonun fikri nedir efendim? 
ENCÜMEN M. M. HAMDİ BOZBAĞ (Gire

sun) — Komisyon iştirak etmiyor. 
REİS — Komisyon iştirak etmiyor. 
Takririn dikkate alınıp ahnımamasmı reyini

ze arz edeceğim. Takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler... Eıtmiyenler... Takrir dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka-
foul edenler... Etmiyeniler... Madde kabul edil
miştir. 

Fennî nezaret 
IMA1DDE 82. — İşletme ruhsatnameli veya 

imtiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliye>-
•tin ihzar, tanzim ve idamesi ibir maden mühen
disinin nezareti altında ve iş başında asgari bir 
maden teıknıisiyeni veya ehliyeti Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince talimatnamesine göre tasdik 
edilmiş mektep mezunu veya kurs görmüş bir 
maden başçavuşu bulundurularak tedvir edilir. 

ılşletme ruhsatnamesinin veya imtiyazın sa
hibi işletme faaliyetine başlamadan maden mü
hendisi ile teıknisiyeni veya başçavuşunun, inhilâl 
vukuunda yerlerine gelenlerin, isim ve ikamet
gâhlarını Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bil
dirmeye ve bu şahısların mezkûr vazifeleri ka
bul ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli bi
rer beyannameyi tevdie mecburdur. 

İşletme hakkı sahibi bu şartlar yerine •geti-
rilmelksizin işletme faaliyetinde bulunmaktan 
memnudur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İstihsal ve sevk defterleri ve cetveller 

ıMADDE 83. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi madenden çıkarı-. 
lan. veya 'buna müteferri tesisatta imal olunan 
cevherin miktar, cins ve kıymetini günlük is
tihsal defterine günü gününe kaydetmeye, ma
denden sevkolunan cevherin de miktar, cins ve 
kıymetini cevher sevkıyat'defterine sevkiyat 
yapıldıkça geçirmeye, verilecek numunelere gö
re her ay bu defterlerin aylık cetvel halinde 
icmalini çıikarmaya, bir takvim yılı zarfında 
istihsal ve sevıkolunan maden cevherinin kemi
yet ve keyfiyetini havi müfredatlı iki kıta yıl
lık hesap cetvellerini mütaakıp yılın Ocak ayın
da tanzim etmeye, aylık ve yıllık cetvelleri tan
zim edildikleri ay içinde 'Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine muntazaman göndermeye mecbur
dur. 

İBu defterlerle cetvellerin, ne suretle tertip ve 
tanzim edilecekleri talimatnamede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz ist iyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

imalât haritası ve defteri 
IMADDE 84. — Maden işletme ruhsatname

si veya işletme imtiyazı sahibi madende yapı
lan ameliyatı ve bu ameliyatın ilerleyişini gös
teren 1/50 ilâ 1/500 mikyasında imalât haritası
nı tanzim etmeye, damarların imtidadmı ve 
kalınlığını, çıkarılan cevherin ve maden damar
larının ıtavan, taban ve duvarlarının ahvalini 
imalât defterinde göstermeye mecburdur. 

Kömür madenlerine ait imalât haritaları 
1/1000 mikyasında yapılabilir. 

Tanzim olunan imalât haritasının bir nüs
hası Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderile
cek ve her sene Ocak ayı içinde bu harita 
üzerine geçen sene zarfında icra olunan ameli
yat geçirilecek ve Şubat ayı içinde Vekâletteki 
nüsha ile değiştirilecektir. 

İmalât haritası ve imalât defterinin ne su
retle tanzim edileceği ve işleneceği talimatna
mesinde gösterilir. 

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

83 ve 84 ncü maddelere muhalefet 
MADDE 85. — İşletme hakkı sahibi 83 ve 

84 ncü maddelerde yazılı mükellefiyetlerden 
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I her hangi birini ifa etmediği veya bunlarda 

hata ve noksanlar görüldüğü takdirde 2 aydan 
j az olmamak üzere münasip mehil verilerek mü-
j kellefiyetin yerine getirilmesi veya görülen 

hata ve noksanların tashih ve ikmal edilmesi 
yazı ile ihtar olunur.. İhtara rağmen mükelle-: 
fiyetin yerine getirilmemesi halinde madendeki 
faaliyet en çok altı ay müddetle tatil edilir. 
Bu müddet içinde de mükellefiyetin yerine ge-
tirilmemesi halinde işletme hakkı feshedilir. 

83 ve 84 ncü maddelerde yazılı vesikaların: 
hususi bir maksatla hakikata aykırı şekilde 
tanzim edilmiş olmaları takdirinde işletme 
hakkı fesih olunur. 

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

Tetkik ve teftiş 
MADDE 86. — Maden işletmelerini tetkik 

ve teftiş etmek üzere Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince gönderilecek yetkili memurlara la-
zımgelen kolaylıkların ve matlup olan defter 
ve haritaların gösterilmesi ve'işletme ile ilgili 
bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir.' Bu 
mecburiyete muhalefet halinde imtina veya mu
halefetin zevaline kadar maddedeki faaliyet 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince durdurulabilir. 

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

Kısım : 6. 
i İşletme haklarının devir ve intikali 

İşletme ruhsatnamesinin devri 
I MADDE 87. — Maden işletme ruhsatnamesi 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin izniyle başkâ-
sına devredilebilir. 

I İşletme ruhsatnamesini devralacak şahsın, 
| ruhsatname sahibinin Devlete karşı haiz oldu-
j ğu hukuk ve tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt 
i ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul 

ettiğini, devredenin de devre muvafakat eyledi
ğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

i Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikinci 
1 fıkrada yazılı hususları taraflar Ekonomi ye 
I Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
; beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 
! Keyfiyet madenin siciline ve işletme ruh-
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.satnamesine, mukavele ve şartnamesine şerh 
edilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin, siciline 
şerhi ile tamam olur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler.,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

tşletme ruhsatnamesinin intikali 
MADDE 88. — Maden işletme ruhsatname

sinden mütevellit haklar ve vecibeler miras yo-
liyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci veya 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan 
mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfın
da durumundaki mâni zail olmadığı takdirde, 
hukukunu aynı müddet içinde .başkasına dev
retmeye mecburdur. Aksi takdirade işletme ruh
satnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmama
sı takdirinde, bu hakların bir bütün halinde mi- ' 
rasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve ya
pılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden 
itibaren en beç altı ay içinde mirasçılar rızaen 
veya kazaen aralarından veya hariçten birisini 
mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muva
fakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler, lıir 
hilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar daire
sinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit 
mirasçıya intikalinde, madenin mesul müdürü j 
mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul 
müdür aynı zamanda mirasçıların mümessili ola
rak kahul edilir. 

İşletme ruhsatnamesi muamelâtından müte- | 
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rüeu 
hakları mahfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessili i 
ile idaresi, ölüm, tarihinden itibaren âzami bir 
buçuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında huku
kun tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilme
mesi, veya hukukun tek şahsa devri temin olun
maması hallerinde "işletme ruhsatnamesi f eshedi-. 
Hr, : . , . , - -" . ' • - - ; ; ; : ' / T " - . " : '" 

Maden işletme ruhsatnâmesiiıdeh mütevellit ! 

I haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar* üzerine işçilerden veya 
hariçten birisine bütün halinde devredilir. 

I Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satıl
masına karar verir. Mahkeme bu husustaki ka
rarını basit muhakeme usuliyle ve diğer bütün 
işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunma
sı sebebiyle veya hukukun tek şahısta toplan
ması maksadiyle yapılacak devirler için miras-

ı çıların işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk, vecaip, mükellefiyet 
ve taahhüdatmı tamamen devrettiklerini, devr
alacak şahsın da bu hukufo, vecaip, mükellefi-

j yet ve taahhüdatı aynen ve tamamen kabul et
tiğini gösterir noterlikr-e tasdik edilmiş- beyan
name ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine bildirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni 
mâni görülmediği takdirde, durum madenin si
ciline, mukavele ve şartnamelerine şerhedilir, 
devir muamelesi hu suretle tekemmül eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme imtiyazının devri 
MADDE 89. — Maden işletme imtiyazı îcra 

Vekilleri Heyetinin izniyle başkasına devredile
bilir. Maden imtiyazını devralacak şahsın, im
tiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk 
ve tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefi
yetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devre
denin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâ
zımdır. 

Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikinci 
fıkrada yazılı hususları taraflar Ekonomi ve Ti
caret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 

Keyfiyet madenin siciline, imtiyaz karar ve 
mukavele ve şartnamesine şerh edilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin sicili
ne şerhi ile tamam olur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyo'^um. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kahul edi]m%tir.-... 
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Kısım : 7. 

Maden zabıtası 

Tehlike halinde iihlbar 
MADDE 90. — Bir madende arazinin ve 

işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı ve ha
yatiyle ilgili büyük tehlike hallerinde maden 
arama veya işletme hakkı sahibi veya mesul 
müdür veyafhut madenin işletmesine nezaret 
eden kimse Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin o 
mahaldeki salahiyetli memuruna ve mahallî 
Hükümete vaziyeti vakit kaybetmeksizin ihbar 
"etmeye mecburdur. 

Kaza vukuunda bu ihbar derhal salahiyetli 
memura ve mahallî Hükümete en seri vasıta 
ile yapılır ve aynı zamanda keyfiyet telgrafla 
vekâlete bildirilir. 

Bu hükümlere riayetsizlik, daha ağır "bir suç 
teşkil etmediği takdirde, 100 liradan 500 liraya 
kadar hafif pa*ra cezasını muciptir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Emniyet ve işçi sağlığını koruma tedbirleri 
MADDE 91. — Bir madende arazinin ve 

işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı veya 
hayatı tehlikeye mâruz kaldığı takdirde Eko
nomi ve Ticareit Vekâleti gerekli tedbirlerin 
alınmasını maden arama veya işletme hakkı 
sahibine emreder. 

Tehlikenin 'büyük veya âni olması halinde 
vekâletin salahiyetli maden mühendisi lüzumlu 
talimatı maden arama ve işletme hakkı sahibi
ne verir ve keyfiyeti derhal vekâlete 'bildirir. 

Alâkalı, yAıkardaki fıkralarda yazılı emir 
ve talimatı hemen yerine getirmekle mükellef
tir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyo-rum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kaza ve tedbirler 
MADDE 92. — Bir madende yeraltında ve

ya yerüstünde çalışan kimseler arasında ölümü 
veya ağır surette yaralanmayı intaceden bir 
kaza vukuunda veya iş emniyetini ağır surette 
Sarsacak her hangi bir hâdisenin oluşunda ve
kâletin salahiyetli maden mühendisi hâdise 
mahalline gelinceye kadar o madenin mesul fen 
adamı fennin icabettirdiği şekilde gereken ter- | 
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i tibatı derhal almak mecburiyetindedir. Vekâ

letin salahiyetli maden mühendisi hâdise mahal
line gelince bidayeten alınmış olan tertibatı 
muvafık ve kâfi görmediği takdirde ioabeden 
fennî tedbirleri alır ve yaptırır. Maden arama 
veya işletme hakkı sahibi bu tertibatın alınması 
için muktazi amele, vasıta Ve masrafı madenin 
mesul fen adamının veya Vekâletin salahiyetli 
maden mühendisinin emirlerine amade bulun
durmaya meebudur. 

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

Kaza ve sıhhi yardım 
MADDE 93. — Bir madende yeraltında ve

ya yer üstünde çalışan kimseler arasında ölümü 
veya yaralanmayı intaceden bir kaza vukuunda 
ilik sıhhi yardımın yapılabilmesi için her işletme 
ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibi maden saha
sında, bu husustaki mevzuat hükümleri daire
sinde lüzumlu sıhhi tesisat ve teşkilâtı kurmaya 
ve gerekli ilâç ve malzemeyi bulundurmaya mec
burdur. 

Maden işletme sahalarında kurulacak sıhhi 
tesisat ve teşkilâtın şekli ve ne suretle çalışa
cağı, bulundurulacak ilâç ve malzemenin cinsi ve 
miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Ve
kâletleri ile Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tara
fından müştereken hazırlanacak talimatnamede 
gösterilir. 

İşletme hakkı sahibi, yukarda yazılı mükel
lefiyeti, yerine getirmediği takdirde işletme fa
aliyetinde bulunmaktan memnudur. 

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

Emniyet tedbirlerinin tatbiki 
MADDE 94. — Ekonomi ve Ticaret Vekâle

tince veya Vekâletin salahiyetli maden 
mühendisi tarafından bir madende ara
zinin ve işletmenin emniyeti veya işçi
nin sağlığı ve hayatı ile ilgili olarak veya 
cevher yatağının hüsnüistismarına mütaallik 
alınması emir olunan tedbirlerin verilen mehil 
içinde maden arama veya işletme hakkı sahibi 
tarafından yerine getirilmemesi halinde mehlin 
hitamında, emir olunan tedbirler meyanında, 
yoksa, madendeki istihsal Vekâletçe kısmen ve
ya tamamen durdurulur. Arama veya • işletm'3 
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hakkı sahibinden, bu tedbirler yerine getirilin
ceye kadar, mehlin hitamından itibaren geçecek 
her gün için işin mahiyetine göre 10 liradan 50 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Vekâletçe yapılacak son ihtara rağmen ted
birlerin yerine getirilmemesinde ısrar olunursa, 
arama veya işletme hakkının iptal veya f'eshi 
yoluna gidilir. 

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

Alman tedbirlerin ihlâli 
MADDE 95. — Bir madende arzın ve işlet

menin emniyetinin veya işçinin sağlığının ve 
hayatının tehlikeye mâruz kalmasını önlemek 
maksadiyle madende alınan tedbirlerin ihlâl 
edilmesi halinde bu fiil daha ağır bir suça mün
tehi olmadığı takdirde dahi failinden 200 lira
dan 2 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Ayrıca keyfiyet maden sahibine yazı ile ihtar 
edilir. Buna rağmen alman tedbirlerin tekrar 
ihlâli takdirinde arama hakkı iptal veya işletme 
hakkı fesih olunur. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulu
nan madenlerde de bu hükümler tatbik olunur. 

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

Kısım : 8 
işletme hakkının sona ermesi 

Sona erme halleri 
MADDE 96. — Maden işletme ruhsatnamesi 

veya işletme imtiyazı aşağıdaki hallerde sona 
erer : 

1. işletme ruhsatnamesi veya işletme imti
yazı yürürlük müddetinin bitmesi; 

2. işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahi
binin işletme hakkını terketmesi; 

3. işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının 
feshi. 

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

işletme hakkının terki 
MADDE 97. — işletme ruhsatnamesi veya 

işletme imtiyazı sahasında maden tükendiği 
veya işletmesi iktisaden imkânsız hale geldiği 
takdirde sahibi, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti-
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I nin muvafakatiyle işletme hakkını terk edebi

lir. 
işletme hakkının terkedilebilmesi için ma

denin tükendiğinin veya iktisaden işletme mi
kanı kalmadığının gerekli fennî vesikalarla ik-
patı lâzımdır. 

Terk talebi ve müstenidatı icabında Ekono
mi ve Ticaret Vekâletince mahallinde tetkik 

I ettirilir, işletme hakkı sahibine madende gerek
li emniyet tedbirleri aldırıldıktan sonra işlet
me hakkının terki vekâletçe karara bağlanır. 

Emniyet tedbirlerinin ne suretle aldırılaca
ğı talimatnamesinde gösterilir. 

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

işletme ruhsatnamesinin feshi 
MADDE 98. — Maden işletme Ruhsatna-

I meşinin bu kanunda yazılı sebeplerle feshine, 
I Ekonomi ve Ticaret Vekâletince karar verilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-

Ller... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I işletme imtiyazının feshi 
I MADDE 99. — Maden işletme imtiyazının, 
I bu kanunda yazılı sebeplerle feshine icra Ve-
I killeri Heyetince karar verilir. Feshi mucip 
I hallerde Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tan-
| zim edilen mazbata Başvekâlete gönderilmekle 
I beraber bir diyeceği varsa 60 gün içinde Dev-
I let Şûrasına bildirilmesi lüzumu imtiyaz sahi-
I bine tebliğ olunur. 
I Devlet Şûrasmca alâkalının itirazları da 
I nazara alınmak suretiyle gerekli tetkiler yapı-
I lir ve hazırlanan mütalâa Başvekâlete- sunu

lur. 
I RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
I mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tesislerin aidiyeti 
MADDE 100. — Maden ' işletme hakkının 

I sona ermesi halinde maden işletme hakkı sahi-
I bine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler 
I ve bunların muhafazası için yapılmış olan iksâ 

tesisleri Devlete intikal eder. 
I Birinci fıkra hükmü şümulü dışında kalan 
I tesis, vasıta, alât ve malzeme eski işletme hak-
1 ki sahibine aittir. 



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

Tescil, tesellüm, tesbit 
MADDE 101. — İşletme ruhsatnamesinin 

veya işletme imtiyazının 96 ncı maddede yazı
lı sebeplerden biri ile nihayet bulması halinde 
keyfiyet işletme hakkı sahibine tebliğ edilmek
le baraber Resmî Gazete ve vilâyette çıkan bir 
gazete ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân 
olunur ve madenin siciline şerh verilir, işlet
me hakkının sona ermesi cevherin tükenmesin
den mütevellit ise yapılacak ilânlarda bu sa
hanın aynı cins maden için hangi tarihten iti
baren aramalara serbest bırakılacağı açıkla
nır. 

100 ncü madde mucibince Devlete intikal 
etmesi icabeden kuyular, galeriler ve bunların 
muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri te
sellüm edilir. Bu madene ait çıkarılmış cevher, 
bakiye yığını ve cüruf varsa bunlar da tesbit 
olunur. 

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

Beşinci Bölüm 
Sicil, ipotek ve haciz 

Kısım : 1. 
Maden sicili 

Sicilin tutulması 
MADDE 102. — Madenlerin bulunmuş sa

yıldığını, üzerlerinde işletme haklarının tesis 
edildiğini, bu hakların devir ve intikalini, ter
hinini ve sona ermesini gösteren maden sicille- ] 
ri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tâyin edi- ' 
lecek salahiyetli memur tarafından tutulur. 

Vekâlet vilâyetlerde o vilâyeti alâkadar \ 
eden madenlerin sicil kayıtlarının bir suretini 
tutturabilir. 

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

"."'. - . Usul '.."..• . 
MADDE 103. — Bulunmuş sayılan her ma

den teselsül ettirilecek sicil nunıaraı ile sicil 
kütüğünde açılacak müstakil bir sahifeye kay
dedilir ve vukuatı bu sahifeye işlenir. • 

IWH u :..ı 
Maden sicilinin ne suretle tutulacağı, kayıt

ların tashih, tadil ve terkini ne suretle yapıla
cağı bir nizamname ile gösterilir. 

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

Sicil kütüğünün muhteviyatı 
MADDE 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hu

susları ihtiva eder : 
1. Madenin cinsi, nev'i, ve işletme hakkı

nın verilmesine mesnet olan vasati tenörü; 
2. Bu madenle malhlût olarak zuhur eden 

veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden
ler; 

3 Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı 
bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet; 

4. Bulunmuş maden sayılmasına karar ve
rildiği tarih; 

5. Bulunmuş maden vasfının zeval buldu
ğu veya kaldırıldığı tarih; 

6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, bu
luculuk hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi; 

7. îşletme hakkının nev'i ve müddeti; 
8. îşletme hakkının verilmesine esas teşkil 

eden vekâlet veya îcra Vekilleri Heyeti kararı
nın tarih ve numarası; 

9. Tâbi olduğu Devlet hakkı nispeti ve bu 
husustaki îcra Vekilleri Heyeti kararının tari
hi ve numarası; 

10. îşletme hakkı sahibinin unvanı veya 
adı, soyadı ve ikametgâhı; 

11. Devir ve intikal muameleleri; 
12. Reline d il'nıJş ise müntehinin adı, soy

adı, ikametgâhı, rehnin sıra ve derecesi; 
13. îşletme, başka bir işletme ile birleşti

rilmiş ise hangi sicil numarasında kayıtlı ma
denle birleştirildiği; 

14. îşletme hakkının sona ermesi hali ve 
sebepleri; 

15. Şerh sütunu. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sicil dosyaları 
MADDE 105. — Sicil kütüğünde kaydı açı

lan ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil 
eden aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dos
yasında saklanır 

. Fen raporu, tahlil raporu,- sınır haritası ve-
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ya krokisi, bulunmuş maden sayılaması kararı, 
bulunmuş maden vasfını zevalini veya kaldırıl
dığını gösterir vesika, buluculuk hakkının so
na etmesi sebebini gösteren vesika, işletme hak
kının verilmesine ait karar, Devlet hakkı nis
petine ait karar, işletme hakkı sahibi hakiki I 
şahıs ise hüviyet cüzdanının, hükmi şahıs ise 
kuruluşuna ait statünün tasdikli sureti, ticaret 
sicili kaydı, devre ait takrir zaptı, intikale mes
net teşkil eden vesikalar, terhin muamelesine 
ait talep ve muvafakat beyanlariyle rehnin fek
kine ait vesikalar, mahlûtiyet veya birlikte ça- J 
lıştırılması zaruri olan madenlere ait vesika, 
işletmenin diğer bir işletme ile birleştirilmesi
ne ait karar sureti, işletme hakkının sona erme
sine ait karar. 

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

Sicilin aleniyeti 
MADDE 106. — Maden sicili alenidir. Alâ

kalı olanlar kendisince ehemmiyeti olan sicil 
kayıtlarının • müshit evrakiyle birlikte maden 
sicil memurlarından biri huzurunda kendisine 
gösterilmesini istiyebilir. Maden sicilindeki ka
yıtların bilinmediği iddia edilemez. 

Sicil kütüğündeki kayda# hüsnüniyetle isti
nat ederek maden üzerinde işletme veya rehin 
hakkı iktisabeden kimsenin bu iktisabı mute
ber olur. 

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

Tescilin hükmü 
MADDE 107. — Bu kanun hükümlerine gö

re madenler üzerinde iktisabedilecek haklar 
tescil edilmedikçe gerek idare ve gerek üçüncü 
şahıslara karşı hüküm ifade etmez. 

Maden sicili ile ilgili dâvalar Devlet Şûrasın
da görülür. 

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

Kısım : 2. 
Rehin, ipotek 

Cevherlerin terhini 
MADDE 108. — Madenlerden çıkarılan cev- ( 

herler, onları çıkaran arama veya işletme hak
kı sahiplerinin Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
vâki yazılı müracaatları üzerine, Vekâlette tu
tulacak mahsus siciline kayıt ve işaret edilmek 
suretiyle mezkûr müracaatlarda bildirilecek ha
kiki veya hükmi şahıslara; bunlar tarafından 
kabzedilmeksizin, rehnedilebilir. 

Merhun cevherlerin imrarı, mürtehinin ya
zılı muvafakati alınmak şartiyle kabiîdir. Bu 
muvaf atnamenin ibrazı üzerine mezkûr cevher
lerin imrarına müsaade olunur. 

Maden cevherlerinin rehnine ait mahsus si
cilin nasıl tutulacağı ve neleri ihtiva edeceği 
bir nizamname ile gösterilir.. 

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

îpotek ve şümulü 
MADDE 109. — Maden işletme imtiyazı sa

hihinin maden için yapmış olduğu istikrazdan 
mütevellit borcunu veya ileride bu maksatla 
vücut bulacak veya vücut bulması muhtemel 
olan borçlarını teinin için maden üzerinde bir 
veya mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis 
olunabilir. 

işletme imtiyazı hakkı ile bir kül teşkil eden 
113 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, 
vasıta, alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipo
teğin şümulüne girer. 

îpotek alacaklısı, maden işletme imtiyaz hak-
kiyle kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bu
lunan gayrimenkuller üzerinde imtiyaz sahibi
nin tasarrufuna mâni olmak için umumi hüküm
ler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini isti
yebilir. 

Maden işletme imtiyazının sona etmesi halin
de ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci 
fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât 
ve malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kay
dının terkini ile sakıt olur. 

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

Şahsi mesuliyet 
MADDE 110. — Maden ipoteği ile temin 

edilen alacaktan dolayı maden işletme imtiyazı 
sahibi şahsan da mesuldür, 
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îpotekle takyidedümiş bir maden işletme im- i 

tiyazı hukukunun âhara devri hal'inde, bu imti
yazı devredenin borçluluk durumunda bir ta-
havvül husule gelmiyeceği gibi, alacağın temi
natını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme imtiyazı hukukunu 
devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan bor
cu da şahsan kabul ve taahhüt ettiği ve alacak
lı keyfiyetin Vekâletçe kendisine tebliğinden iti
baren bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya 
karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği 
takdirde, imtiyaz hakkını devreden evvelki borç
lu borcundan kurtulur. 

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

İpoteğin paraya çevrilmesi 
MADDE 111. —• ipoteğin vâdesi hululünde 

veya alacağın muaccel iyet "kesbetmiş olması ha
linde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin 
taallûk ettiği maden işletme imtiyazını umumi 
hükümler dairesinde sattırabilir. 

Maden işletme imtiyazını iktisabetmek isti-
yen tâlib'in bu hakkın iktisabı için aranan kanu
ni şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu şart
ları haiz bulunduğunu Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinden alacağı vesika ile ispat eder. icra* da
iresi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasın
da satışı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. Keyfiyet 
madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı I 
terkin edilir, devir muamelesi bu suretle tekem
mül eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi kabul edenler:. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Medeni Kanuna atıf 
MADDE 112. — Medeni Kanunun ipoteğe 

ait hükümlerinden 766, 767, 778, 779, 780, 781, 
782,786,787,789,790,791,794, 795, 797, 798 ve 
806 ncı maddeleriyle 771 nci maddesinin ikinci 
fıkrası kıyas tarikiyle maden ipoteklerine tatbik 
olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. | 

1954 O : 1 
Kısım : 3 

Haciz ve ihtiyati tedbir 

Haciz ve ihtiyati tedbir 
MADDE 113. — Madenin işletilmesine lü

zumlu kuyu, ocak ve galeriler, makineler, bi
nalar, yeraıltnda ve yerüstünde 'kullanılan her 
türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, te
mizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendi
rdim esine yarı yan alet ve tesisler ve bir sene
lik işletme malzemesi üzerine haciz «veya ihti
yati tedbir konulamaz. 

Ancak işletme hakiki ile bir kül teşkil eden 
1 nci fııkrada yazılı tesis, vasıta, alât ve mal
zemenin heyeti umumiyesı veyaçııkarılmış cev
herlerle bu cevherlerin .bakiyeleri ve cürufu 
üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. 

Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 
111 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı 
usule tâbidir. 

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

Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısiyle madenin 
faaliyetine müdahale edilemiyeceği 

MADDE 114. — Madenin tamamına veya çı
karılmış cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna 
gerek haciz veya* ihtiyati tedbir konulması ve 
gerekse bunların icraen satışına teşelbbüs edil
mesi hallerinde alacaklı veya i'cra dairesince 
madenin faaliyeti durdurulamıyacağı giibi bu 
faaliyete müdahale de edilemez. 

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

Altıncı Bölüm 
Müşterek ve müteferrik hükümler 

Kısım : 1 
Devlet hakkı 

Nispeti 
MADDE 115. — Maden sahalarından çıka

rılan cevherlerin imrarı Devlet hakkının öden
mesine bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesin -
deki F. O. B. kıymeti, memleket içine imrar 
olunacak maden cevherlerinin muhtelif bölge
lerdeki maden işletmelerinin satış bedellerinin 
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vasatisi üzerinden yüzde bir. ilâ yüzde beş nis
petinde alınır. 

İşletme imtiyazı, kararı verilirken bu imti
yazın tâbi olacağı Devlet hakkı nispeti Ekono
mi ve Ticaret Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Arama ve isletme ruhsatnamesine ve 57 nci 
«radde hükmüne tâbi madenlerden alınacak 
Devlet hakkının nispetleri madenlerin cinsle
rine göre Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tek
lifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâ
yin olunur. 

'Maden cevherinden alınacak Devlet hakkı 
cevherlerin imrarı sırasında cari tarifeye ve 
Devlet haikkı nispetine göre hesaplanır. 

(CEMAL HÜNAL (Muğla), — Muhterem ar
kadaşlar, 115 nci maddede ıDevlet hakkı ola
rak alınması derpiş edilen yüzde 1 ilâ yüzde 
beş nispetindeki formülden sonra altta (Vekil
ler Heyeti karariyle nispeti tespit edilir) şek
linde bir fıkra gelmektedir. Bu maddenin bi
rinci paragrafının; (vasatisi üzerinden) ibare
sinden sonra (işletme sahasının yükleme lima
nından olan mesafesini ilâve ederek yüzde bir 
ilâ yüzde beşe nispetinde) diye.tashihini bilhas
sa rica ederim. 

REİS — Komisyon. 
ENCÜMEN M. -M. HAMDİ BOZBAĞ (Gire

sun) — Muhterem arkadaşlar; ıbu madde, ha
kikaten komisyonda üzerinde en çok durduğu
muz maddelerden biridir. Arkadaşımın yapmak 
istediği teklif madde içinde mevcuttur. 

Arkadaşımız, limana olan mesafe nispetin
de, bir ila beş imrariye alınmasını teklif edi
yor. Alınaealk hisse yalnız mesafeye bağlı de
ğildir. Aynı zamanda madenin tenörüne de 
bağlıdır. Bir yerde maden vardır ki mesafe 
uzaktır, yüzde nispeti azdır. Orada o maden 
ekonomik olmaz ve işlemez. Bir yerde maden 
vardır ki mesafe uzaktır, tenörü yüksektir. O 
maden ekonomiktir ve işletilebilir. Bu itibarla 
maddenin aynen kabul edilmesini, komisyon 
olarak teklif ediyoruz. (Doğru, doğru sesleri). 

' REİS — Cemal Hünal. 
CEMAL HÜNAL (Muğla) — Efendim, mad

dede sarahat mevcuttur. Madde bu Devlet hak
kının satış bedelinin vasatisi üzerindedir. Satış 
bedeli, malûmu âlileri olduğu üzere ya alıcı ta
rafından gönderilen katı fatura üzerinden tes-
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! bit edilir veya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 

bağlı Maden Genel Müdürlüğü tarafından bit 
tarife listesi tanzim edilir. Satış bedeli iki ci
hetten de mevcut satış bedeline dayanmaktadır. 

Hal böyle olunca, maden işlerinde en büyük 
unsuru masarifi nakliye teşkil ettiği için ma 
denin işletilmekte olduğu yerden yükleme li« 
manına kadar olan mesafenin büyük ehemmiye
ti vardır. Bu şekilde tavzih edilmesi icabettiği 
kanaatindeyim. 

RElS — Maliye Vekili, buyurun. 
! MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Cemal 
Hünal arkadaşımızın vermiş olduğu takrir beş 
milyon lira civarında bir gelir indirimini tazam-
mun etmektedir. Üç gün önce kabul buyurduğu
nuz 1954 yılı Gelir Bütçesinde bu miktarın dü
şürülmesi icabeder gibi bir vaziyet vardır. Kal
dı ki, Devlet hakkı denilen madenler Devletin 
mülkiyet ve tasarrufu altındadır ve Devlet hak
kı, mülkiyet ve tasarrufun işletmecilere devri 
mukabilinde kendilerinden istihsal ettikleri ve 
bir daha yerine konamıyacak olan ve tamamiy-
le Devletin mülkiyelinden çıkan bir malın kar
şılığı olarak alınmaktadır ve dünyanın her ye
rinde de bu hak vardır. Binaenaleyh bunun na
zarı itibara alınarak takririn reddini rica ede
rim. 

CEMAL HÜNAL (Muğla) — Muhterem' ar
kadaşlar, Sayın Maliye Vekili benim konuştu
ğumun mahiyetini ve verdiğim veya vereceğim 
atkririn özünü maalesef anlamış değillerdir. Ben 
115 nci maddede bahsedilen ve Hükümet tasa
rısında yer alan Devlet hakkının aynen muha
fazasını berveçhi peşin arz etmiştim. Bunun 
tenkisi hakkında da hiçbir kelime arz etmiş de
ğilim. Yalnız, madenlerin uzaklığına göre % 5 
ve % 1 formülünü arz ettim. Eğer muhammen 

• vergi beş milyon ise bu yine aynen kalacaktır. 
Yalnız teklifim, yakın mesafede bulunanlar 
% 5 ve uzak mesafede olanlar % 1 versinler, 
bu suretle madenin maliyetlerinde bir muva
zene tesis edilmiş olsun şeklinde olmuştur. Mâ
ruzâtım budur. 

RElS — İktisat Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar ; maddenin yazılış şekli sadece mesafeye 
bağlı kalarak değil, istihsal unsurlarının çeşit
lerine bakarak, rekabet imkânlarını muhtelif 
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işletmeler arasında mümkün kılmak maksadına 
matuf olarak geniş mânada kaleme alınmıştır. 

Arkadaşımızın dediği gibi, mesafeye bağlı 
îböyle bir şey tesbit etmek, hakikaten işin ta
kibini güçleştireceğinden ve mesafenin dışın
da, sözcü arkadaşımızın da dediği gibi tenor 
farklarının bulunması ve maliyeti birbirin'den 
farklı olması varit olduğuna göre katiyet ifa
de eden isabetli bir noktai nazar olmıyacaktır. 
Bu sebeple maddenin aynen kabul edilmesi ye
rinde olur ve bu, ihracatta mesafenin uzakta 
veya yakın, maden tenorunun az veya fazla 
olması giibi çeşitli hallerde dahi işletmelerin 
birbirleriyle rekabetleri imkânlarını mümkün 
kılmamak gibi geniş iş sahaları açar. 

İkinci olarak zaten mesafe meselesi daha 
çok navlunlarda, tarifelerde tesirini gösterir. 
Eğer Devlet Demiryolları naklediyor ise bu ta
rifelerin konjonktürüne göre revizyonlar yap
mak ve müsait zamanlarda yükselterek, gayri-
müsait zamanlarda navlunları düşürmek sure
tiyle işi tanzim etmek imkânı vardır. Yoksa ye
ri burası değildir. 

SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyonun teklifi yerindedir. 

Cemal Hünal arkadaşımızın mesafe mefhu
munda söylediklerine gelince: Bu memlekette 
madenler yalnız Devlet Demiryollarında değil, 
kamyon ve sair vasıtalarla da nakledilir. Bi
naenaleyh bunun bedelini tâyin etmek güçtür. 

Sonra asıl mühim olan, sözcü arkadaşımızın 
söylediği gibi, tenor meselesinin % 1 ile 5 ara
sında olması da doğrudur. Binaenaleyh komis
yon teklifinin aynen kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Efendim esasen takrir yoktur. 
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler . Kabul edilmiştir. 

tmran taahhüdedilen cevhere ait Devlet hakkı 
MADDE 116. — îşletme ruhsatnamesi veya 

işletme imtiyazı sahibi, her takvim yılı için 
taahhüdettiği miktarda cevheri rmrar etmemesi 
takdirinde buna tekabül eden Devlet hakkını 
ödemeye mecburdur. 

Şartname ile taahhüdedilen miktarda cev
herin o yıl zarfında kısmen veya tamamen im-
rar edilmemesi halinde, noksan kalan miktar, 
muta akıp üç yıl zarfındaki fazla imrarata mah
sup edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yo'k. 
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I Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir 

Tarifenin tanzimi 
MADDE 117. — Devlet hakkının istifasına 

mesnet teşkil edecek olan F. O. B. veya satış 
bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet 
hakkı tarifesi) her takvim yılının ilk iki ayı 
içinde aşağıdaki esaslara göre Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince hazırlanır : 

a) Yabancı memleketlere imrar olunacak 
cevherler için geçen yıl zarfında bu memleket
lerde cari satış fiyatlarının vasatisinden, ihraç 
iskelesinden bu yerlere kadar olan nakliye ve 
şayet mevcutsa kal ve izabe masrafları tenzil 
olunarak hazırlanır, 

b) Memleket dâhilinde istihlâk olunacak 
madenler için, muhtelif bölgelerdeki maden 
işletmelerinin geçen yıl zarfındaki satış fiyat-

. l an vasatisine göre, mevcutsa kal ve izabe 
masrafları tenzil olunarak tesıbit edilir. 

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

Tahakkuku 
i MADDE 118. — Madenlerden alınacak Dev

let hakkı Ekonomi ve Ticaret Vekâletince ta
hakkuk ettirilir. 

Devlet hakkının tahakkuku şekil ve usulü 
talimatname iie tesıbit olunur. 

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

Kısım : 2 
Kanuna aykırı maden çıkarılması ve imrarı 

Arama veya işletme hakkına sahip olmaksızın 
MADDE 119. — Maden arama veya işletme 

hakkına sahip olmaksızın maden cevheri çıka
ranlar 100 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır, çıkarılan cevherler mü
sadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya 
madene esaslı zarar ika edildiği takdirde ağır 
para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olamaz. 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin. Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek 

I derecesinin kıymeti üzerinden hesaplanarak 
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tahsil edileeek bedeli, müsadere olunacak mal 
yerine geçer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir 

Devlet hakkı ödenmeden imrar 
MADDE 120. — Arama veya işletme hakkı

nı haiz olmakla beraber Devlet hakkını tediye 
etmeden cevher imrar edenlerden imrar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin 
mensup olduğu nev'in en yüksek derecesinin 
Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden 
üç kat olarak alınır. Bu husus Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince tanzim olnacak zabıt vara
kası mahallî en büyük malmemuruna tevdi edi
lir. Üç kat olarak alınacak Devlet hakkından 
doğan ihtilâfın hallinde 5432 sayılı Vergi Usu
lü ve bu hakkın tahsilinde Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü kanunları hükümleri tatbik olu
nur. 

Yukardaki fıkra gereğince almacak Devlet 
hakkının katîleşmesinden itibaren arama saf
hasında bir sene, işletme safhasında beş sene 
içinde fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hük
mü tatbik edilmekle beraber arama hakkı ip
tal veya işletme hakkı fesih olunur. 

57 nei maddeye tevfikan faaliyette bulunan 
maden sahalarından Devlet hakkı verilmeden 
cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

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

Memnuniyet hilâfına faaliyet 
MADDE 121. — Kanunun veya Maden Za

bıta Talimatnamesinin verdiği salâhiyete isti
naden Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından 
veya bu kanun mucibince kısmen veya tama
men faaliyetten menedilmiş madenlerde bumem-
nuiyete riayetsizlik halinde çıkarılan cevher
ler hakkında 36 ncı madde hükmü tatbik olu
nur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı 
veya beş yıl içinde tekrarı takdirinde iarama 
ruhsatnamesi iptal veya işletme hakkı talebi 
ret veya işletme hakkı fesih olunur. 

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

işletme yapılması takyidata tâbi yerler 
MADDE 122. — Maden, işletme ruhsatname

si veya işletme imtiyazı sahasına dâhil ara
zide bulunan âmme hizmetine veya umumun 
istifadesine tahsis edilmiş mahallerde veya bu 
mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâ
hilinde maden işletmesi veya tesisleri yapılabil
mesi için Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin ha
berdar edilmesi mecburidir. 

işletmenin bu mahallere veya tesislere zarar 
vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve 
tatbik olunacak işletme usulleri göz önünde 
bulundurularak işletme yapılamıyacak ve tesi
sat kurulamıyacak ufki veya umki sınırlar ve 
riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya te
sislerle alâkalı makamların mütalâası da alın
mak suretiyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
tesbit ve işletme hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, 
bu tebliğden evvel veya Vekâletçe yapılacak 
tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde 
bulunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşa
ğı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası tatbik olunur, faaliyet netice
sinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsa
dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış 
olan cevherin, Devlet hakkı tarifesindeki en 
yüksek derecesinin kıymeti üzerinden hesapla
narak tahsil edilecek bedeli, müsadere oluna
cak mal yerine geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulu
nan madenler de bu hükümlere tâbidir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kat*ul edilmiştir. 

Kısım : 3. 
Muvakkat işgal ve istimlâk 

Sahipli arazinin işletmeye terki 
MADDE 123. — Bir madenin ocakları, ku

yuları, galerileri, havalandırma tesisleri, har
manları, olukları, ambarları, depolan, binaları, 
makinaları, su mecraları, havuzları, tathirhane-
leri, izabehaneleri, dekovilleri, şimendifer hattı, 
hava hattı, yolları, iskelesi, limanı gibi made
nin işletilmesine yarıyan bilcümle yeraltı ve 
yerüstü tesisleri için lüzumlu araziyi sahibi 
veya zilyedi, maden işletme hakkı sahibine 
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aşağıdaki hükümler dairesinde terketmeye mec
burdu?. 

Terk, muvakkat işgal veya istimlâk şekil
lerinde olur. ; 

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

Muvakkat işgal veya istimlâk talebi 
MADDE 124. — Muvakkat işgal veya is

timlâk talebi, işletme hakkı sahitd tarafından 
bir dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
yapılır. 

Müracaatın şekli ve şartları Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince tâyin olunur. 

Muvakkat işgal veya istimlâke Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti karar verir. 

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

İstimlâk kararı 
MADDE 125. — istimlâk talebi üzerine Eko

nomi ve Ticaret Vekâletince gerekli tetkikler 
yapılarak madenin işletilmesine lüzumlu olduğu 
ve aynı zamanda istimali iki yıldan fazla devam 
edeceği anlaşılan arazi, bina, etrafı duvarla çev
rili avlular, bağ ve bahçeler ve bunlara ufkan 
60 metre mesafe dahilindeki yerlerin maden iş
letme hakkı sahibi lehine istimlâk edilmesi ka
rara bağlanır. 

İstimlâk, İstimlâk Kanunu hükümlerine tev
fikan yapılır. Bu husustaki masraflar ve is
timlâk bedeli maden işletme hakkı sahibi tara
fından ödenir. 

Vekâletçe verilen istimlâk kararı âmme men
faati kararı hükmündedir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul üzerinde maden 
işletme hakkı sahibinin maden işletmesiyle alâ
kalı olmıyan tasarruflarda bulunmasına mâni 
olmak üzere gayrimenkulun kaydına şerh ve
rilmesi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafın
dan tapu sicil muhafızlığına bildirilir. 

Bir madenin işletilmesi için istimlâk edilen 
yere lüzum kalmadığı Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince kabul edildiği takdirde, işletme hakkı 
sahibi istimlâk edilmiş olan o yeri eski sahibi
ne iade edeceğini t'ebliğ etmeye mecburdur. Mez
kûr yerin eski sahibi de madenin işletilmesi 
için lüzum kalmadığı Vekâletçe kabul edilen ye
rin kendisine iadesini istiyebilir. 
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I İşletme hakkı sahibinin evvelki fıkrada yazılı 

tebliği tarihiden itibaren üç ay içinde yerin eski 
sahibi kendisine iade edilmesine muvafakat etti
ğini bu hususta vâki tebliğe cevaben işletme hakkı 
sahibine bildirmediği veya iadeye muvafakat et
tiği halde kendisine vâki tebliğ tarihinden itiba
ren altı ay içinde o yerin bedelini işletme hakkı 
sahibine tediye veya onun emrine tevdi etmediği 
takdirde mezkûr yerin istirdat hakkı sakıt olur 
ve evvelce Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu 
maddenin dördüncü fıkrasına tevfikan vâki işarı 
üzerine tapu siciline verdirilmiş olan şerh aynı 
Vekâletin müracaati ile ve ayrıca mahkeme kara
rma hacet kalmaksızın terkin olunur. 

İade edilecek yerin bedeli hakkında taraflar 
anlaşamadıkları takdirde mezkûr yerin eski 
sahibinin müracaati üzerine mahkeme gerek o ye
rin ve gerek üzerinde binalar mevcutsa bu bina
ların o günkü kıymetlerine göre işletme hakkı 
sahibine tediye edilecek bedeli takdir eder. 

Yukarıki fıkralar mucibince gerek işletme 
hakkı sahibinin yerin eski sahibine yapacağı teb
liğ ve gerek yerin eski sahibinin işletme hakkı 
sahibine bu husustaki muvafakatini bildiren ce
vabı noter marifetiyle tebliğ edilir, alâkalıların 
bulunamaması hasebiyle bu tebliğlerin yapılama
ması takdirinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa tevfikan ilânen tebligat noter marife
tiyle yapılır. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 
maddede, İstimlâk Kanunu hükümlerine göre 
istimlâk olunacağı yazılıdır. Malûmuâlileri biz
de 50-60 İstimlâk Kanunu vardır. Bunların tev
hit ve tek bir metin haline ifrağı matlup idi. 
Bu hususta hazırlıklar yapılmış ise de maalesef 
tahakkuk ettirilememiştir. Bu madde, anlaşılı
yor ki, tevhit edilmiş tek bir kanun haline ifrağ 
edilmiş olması matlup olan bu İstimlâk Kanunu
na atfen tedvin edilmiştir. Arz ettiğim gibi böy
le bir İstimlâk Kanunu henüz çıkmadığına göre 
halen mevcut olan 50-60 tane İstimlâk Kanu
nundan hangisinin tatbik edileceğinin bilineme
mesi dolayısiyle tatbikatta güçlük çekileceğine 
göre, bunlardan hangisinin tatbik edileceğinin 
metinde zikredilmesi faydalı olur kanaatinde
yim. 

Şunu da söyliyeyim, belediye İstimlâk Kanu
nu, diğer istimlâk kanunlarının en mütekâmili
dir. Binaenaleyh, komisyondan rica ediyorum, 

| istimlâk kanunlarının en mütekâmili olan Bele-
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diye istimlâk Kanununa göre istimlak edileceği
nin metne ilâvesi suretiyle mad-3 " bu
yursunlar. 

REÎS — Komisyon sözcüsü. 
İKTİSAT EN. RElSÎ MİTHAT SAN (Bur

sa) — Efendim, bu yerler belediye hudutları 
dışında olduğundan arkadaşımızın arzu ettikleri 
şekilde yapmaya imkân yoktur. Biz komisyon 
olarak yürürlükte bulunan (istimlâk hakkında
ki mevzuat hükümlerine göre) ibaresinin konul
masını muvafık bulduk ve «îstimlâk Kanunu 
hükümlerine tevfikan yapılır» dedik.. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Madeni iş
letmeye talip olan hükmi şahıs lehine vatandaş 
mülkünün, rızası hilâfına, elinden alınması key
fiyeti burada beyan ediliyor. 

Âmme menfaati galip gözüken bir işten do
layı, rızası hilâfına şahsın elinden alman malla
rı, Belediye kanunları hükümlerine tâbi kılmıya-
lım arkadaşlar. 

Bu, ismi üzerinde, âmme menfaati galip ol
duğuna göre, öyle telâkki ediliyor.. Menafi'i âm
me icabı olan işler, İstimlâk Kararnamesine tev
fikan muamele görür ve o şekilde yürür. Yalnız 
ben burada, Hükümeti ikaz maksadiyle bir te
mennide bulunacağım, öteden beri bu şekilde is
timlâklerin aleyh'indeyim. Ancak memleketin 
yüksek menfaati bakımından, bugün madencili
ğin inkişafı bakımından bir an için göz yuma
lım, ama madenlerin işletilmesi bâzan 15-20 se
ne gibi kısa zamana inhisar ediyor. Mülk sahi
bi bu kanuna göre hakkını geri alabilmelidir. 

•Madencinin tesisat ve binalarının ve inşaatının 
bedelini beyhude yere mülk sahibine yüklemiye-
l'im, onda bir kolaylık gösterelim. Hiç değilse 
mülk sahibi malını geri aldığı zaman madenci 
alacağını almış olsun, ya söksün götürsün, ya
hut da bıraktığı zaman b'ilâbedel mülk sahibi
ne terkedilsin. 30 senelik bir mahrumiyetinin 
mükâfat olarak bilâbedel mülk sahibine iade 
edilsin. Hak ve adalet budur. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; maddede tesbit edilen şekil 
daha uygundur. Sebebi şudur : (Umumi olarak 
istimlâk hakkındaki hükümler tatbik olunur.) 
kaidesini getirmektedir. Ve böyle olması da 
lâzımdır. Belediye İstimlâk Kanunu belediye 
hudutları içindeki gayrimenkullere tatbik edi
lebilir. Bu itibarla Belediye İstimlâk Kanunu 
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i tatbik olunur şeklinde bir hüküm sevketmek 

umumi kaideye uymaz, doğru değildir. Gayri
menkul belediye hududu içinde ise bu kanun 
tatbik olunur. Dışında ise menafii umumiyeye 
ait Umumi İstimlâk Kararnamesi hükümleri 
tatbik olunur. Komisyonca getirilen hüküm 
yerindedir. Bu bakımdan Hidayet Aydıner ar
kadaşımızın takririne itiraz ediyor ve reddini 

I rica «diyorum. 
REİS — Komisyonun tadil ettiği şekilde 

maddeyi okutuyorum : 

İstimlâk kararı 
MADDE 125. — İstimlâk talebi üzerine, 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince gerekli tetkik-
| 1er yapılarak madenin işletilmesine lüzumlu 

olduğu ve aynı zamanda istimali iki yıldan faz
la devam edeceği anlaşılan arazi, bina, etrafı 
duvarla çevrili avlular, bağ ve bahçeler ve 
bunlara ufkan 60 metre mesafe dahilindeki 
yerlerin maden işletme hakkı sahibi lehine is
timlâk edilmesi karara bağlanır. 

İstimlâk, yürürlükte bulunan istimlâk hak
kındaki mevzuat hükümlerine tevfikan yapılır. 
Bu husustaki masraflar ve istimlâk bedeli ma
den işletme hakkı sahibi tarafından ödenir. 

Vekâletçe verilen istimlâk kararı âmme men
faati kararı hükmündedir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul üzerinde ma
den işletme hakkı sahibinin maden işletmesiyle 
alâkalı olmıyan tasarruflarda bulunmasına mâ
ni olmak üzere gayrimenkulun kaydına şerh 
verilmesi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafın
dan tapu sicil muhafızlığına bildirilir. 

Bir madenin işletilmesi için istimlâk edilen 
yere lüzum kalmadığı Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince kabul edildiği takdirde, işletme hakkı 
sahibi istimlâk edilmiş olan o yeri eski sahibi
ne iade edeceğini tebliğ etmeye mecburdur. 
Mezkûr yerin eski sahibi de madenin işletilme
si için lüzum kalmadığı Vekâletçe kabul edi
len yerin kendisine iadesini istiyebilir. 

İşletme hakkı sahibinin evvelki fıkrada ya
zılı tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde 
yerin eski sahibi kendisine iade edilmesine mu
vafakat ettiğini bu hususta vâki tebliğe ceva
ben işletme hakkı sahibi bildirmediği veya iadeye 
muvafakat ettiği halde kendisine vâki tebliğ 
tarihinden itibaren altı ay içinde o yerin be
delini işletme hakkı sahibine tediye veya onun 
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emrine tevdi etmediği takdirde mezkûr yerin 
istirdat hakkı sakıt olur ve evvelce Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinin bu maddenin dördüncü 
fıkrasına tevfikan vâki işarı üzerine tapu si
cilice verdirilmiş olan şerh aynı vekâletin mü
racaatı ile ve ayrıca mahkeme kararına hacet 
kalmaksızın terkin olunur. 

iade edilecek yerin bedeli hakkında taraf
lar anlaşamadıkları takdirde mezkûr yerin es
ki sahibinin müracaatı üzerine mahkeme gerek 
o yerin ve gerek üzerinde binalar mevcutsa 
bu binaların o günkü kıymetlerine göre işlet
me hakkı sahibine tediye edilecek bedeli tak
dir eder. 

Yukarıki fıkralar mucibince gerek işletme 
hakkı sahibinin yerin eski sahibine yapacağı 
tebliğ ve gerek yerin eski sahibinin işletme 
hakkı sahibine bu husustaki muvafakatini bil
diren cevabı noter marifetiyle tebliğ edilir, alâ
kalıların bulunamaması hasebiyle bu tebliğle
rin yapılamaması takdirinde Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa tevfikan ilânen tebligat 
noter marifetiyle yapılır. 

REİS — Maddeyi bu okunan şekli ile reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Muvakkat işgal kararı 
MADDE 126. — Muvakkat işgal talebi üze

rine Ekonomi .ve Ticaret Vekâletince gerekli tet
kikler yaptırılarak madenin işletilmesine lüzum
lu olduğu ve aynı zamanda istimali iki yıldan 
fazla devam etmiyeceği anlaşılan arazinin, iş
letme hakkı sahibi tarafından muvakkaten iş
gal edilmesi ka:a, a bağlanır. 

Vekâletçe keyfiyet arazinin zilyed veya sa
hiplerine tebliğ edilmek üzere madenin bulun
duğu vilâyete bildirilir ve ayrıca vilâyette çı
kan bir gazete ile, gazete yok ise mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.' 

Tazminat 
MADDE 127. — Muvakkaten işgaline karar 

verilen arazi sahibinin veya zilyedinin bu yüz
den mâruz kalacağı zararlara mukabil verilecek 
tazminatın tutarı işletme hakkı sahibi tarafın
dan peşinen ve defaten tevdi edilmedikçe bu ta
lep vukuunda 131 nci madde gereğince tâyin 
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edilecek teminat gösterilmedikçe araziye el ko-

j namaz. Tazminatın şümulü ve teminatın nev'i 
! ve miktarı üzerinde işletme hakki sahibi ile ara-
' zi sahibi arasında uyuşulamadığı takdirde iş

letme hakkı sahibinin müracaatı üzerine arazi-
| nin yeri itibariyle salahiyetli sulh işlerine ba

kan hâkim tarafından tesbit ve takdir olunur. 
Arazi birden fazla sulh işlerine bakan hâki-

j min kaza sınırları içinde ise tazminat bunlar-
I dan birisi tarafından takdir olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tazminatın tâyini 
MADDE 128. — Maden işletme hakkı sahibi

nin müracaatı üzerine sulh işlerine bakan hâ
kim arazinin malûm olan zilyedine veya tapu 

i sicilinde yazılı sahibinin bilinen adresine ve 
arazinin bulunduğu kasabalar belediyelerine ve 
köyler ihtiyar heyetlerine keyfiyeti ve keşif 
için mahalline gideceği günü ve saati tebliğ 
ve ayrıca vilâyette çıkan bir gazete ile ,yoksa 
mûtat vasıtalarla ilân eder. Hak sahiplerine 
tebligat yapılmamış veya keşif için muayyen 
günde taraflar hazır bulunmamış olsa bile hâ-

j kim re'sen seçeceği bilirkişiler marifetiyle taz
minat miktarını tesbit ve takdir eder. Bu mik
tarın tesbitinde arazinin sahibine veya zilyedi

ne sağlıyacağı menfaat ile istimali yüzünden 
arazinin mâruz kalacağı zarar nazara alınır. Şu 
kadar ki, takdir edilecek tazminat miktarı iş
gal müddetindeki normal gelirin iki mislinden 
az olamaz. 

Tazminat miktarının tesbit ve takdirine ait 
karar mahkemece re'sen alâkalılara tebliğ olu
nur. İşletme hakkı sahibi takdir olunan tazmi
nat tutarını kararın kendisine tebliğinden iti
baren üç ay içinde arazinin tâbi olduğu kaza ve
ya vilâyet malsandıklarından veya millî banka
lardan birine mahkeme emrine tevdii ile mak
buzunu mahkemeye ibraza mecburdur. 

Hâkim, makbuzun ibrazı ve talep halinde te
minatın iraesi üzerine, verdiği kararın altına 
arazinin teslim edilmesi lüzumuna dair şerh ve
rir. Sulh işlerine bakan hâkimin ve Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin kararları üzerine bahis ko
nusu arazi icra dairesi marifetiyle ve ayrıca ic
ra emri tebliğine lüzum olmaksızın maden işlet
me hakkı sahibine teslim edilir. 
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Muvakkat işgale ait muamelelerin ifasına j 

mütaallik masraflar maden işletme hakkı sahibi 
tarafından ödenir. 

Tazminat bedeli muayyen müddet içinde tev
di edilmediği takdirde muvakkat işgal hakkı 
sakıt olur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabal 
edilmiştir. 

Tazminat miktarıma itiraz 
MADDE 129. — Arazi sahibi veya zilyedi 

sulh işlerine bakan hâkimin kararının keridisi-
ne tebliğinden itdbaren bir ay, tebliğ edilme-
tmiş ise ıttılaı tarihinden itibaren arazinin iade
sine kadar tâyin ve takdir olunan tazminat 
miktarına sulh işlerine bakan hâkimin mensup 
olduğu ilik mahkeme hâkimine, yoksa veya 
sulh idlerine bakan hâkim aynı zamanda ilk 
mahkeme hâkimi ise en yakın ilk mahkeme hâ
kimine itiraz edebilir, itirazın tetkikmda 128 
nci maddede yazılı usul tatbik olunur. 

Keza işletme hakkı sahibi de tâyin ve tak
dir olunan tazminat miktarına bu husustaki 
kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay 
zarfırida itirazda bulunabilir. 

tik mah'keımenin kararı katidir. İstinaf ve 
temyiz olunamaz. 

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

Tazminatın ödenmesi 
MADDE 130. — İtiraz müddeti geçmedikçe 

veya itiraz katî surette neticelenmedikçe yara
tılan para hak sahibine verilemez. Şu kadar 
ki müracaat üzerine sulh işlerine bakan hâkim, 
itiraz safhasında ise itiraza bakan hâkim, tev
di edilen paradan münasip bir miktarının avans 
olarak arazi sahibine veya zilyedine ödenmesi
ne karar verebilir. 

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

Teminat 
MADDE 131. — Muvakkaten işgal edilen 

arazinin iadesi sırasında maden işletme hakkı 
sahibi arazide husule gelen ve 128 nci madde 
gereğince takdir olunan tazminat ile karşılana-
mıyan kıymet noksanını zilyed veya arazi sa-
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hibine tazmine mecburdur. Zilyed veya arazi 
sahibi arazinin maden işletme hakkı sahihine 
teslimine kadar muhtemel kıymet noksanını 
karşılamak üzere işletme hakkı sahibinden te
minat göstermesini istiyebiliir. Teminat mik
tarının ve zarar halinde tevdi olunan tazminat 
ile karşılanamıyan kıymet noksanının tâyini 
ve itirazın şekli hakkında 128 ve 129 ncu mad
delerde yazılı usul tatbik olunur. 

Zilyed veya arazi sahibi, arazinin kendisine 
I iade yoliyle tesliminden itibaren bir ay içinde 

kıymet noksanı sebebiyle salahiyetli mahkeme-
j den bir talepte bulunmadığı takdirde teminat 

üzerindeki hakkından vazgeçmiş sayılır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

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

İstifade imkânı kalîmıyan sahipli arazi 
MADDE 132. — İade olunan araziden, mu

vakkat işgalden evvelki intifa sekline ve mak
sada göre istifade imkânı kalmadığı takdirde 
arazi sahibi veya zilyedi bu arazinin maden iş
letme hakkı sahibi tarafından değer pahası ile 
satın alınmasını istiyebilir. İhtilâf halinde is
tifade imkânı ve arazinin kıymeti 128 ve 129 
ncu maddelerde yazılı usule tevfikan mahallî 
mahkeme tarafından takdir olunur. 

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

Devlet hüküm ve tasarrufundaki arazi, Devlete 
ait binalar 

MADDE 133. — Bir madenin işletilmesi için 
lüzumlu arazi Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan araziden ise Ekonomi ve Tica
ret Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince parasız olarak o maden işletmesine 
tahsis olunur. Bu arazi üzerinde Devlete ait 
mevcut binalardan işletime hakkı sahibi Maliye 
Vekâletince tes'bit olunacak kira mukabilinde 
istifade eder. 

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

Arama ve 57 nci maddeye göre faaliyet dev
relerinde muvakkat işgal 

MADDE 134. — Maden arama ruhsatname-
I sinin yürürlük süresi içinde veya 57 nci mad-
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de gereğince yapılan faaliyet sırasında muvak
katen işgali lüzumlu sahipli arazi hakkında da 
yukarda yazılı muvakkat işgal hükümleri tat
bik olunur. 

Şu kadar ki, bu safhalarda muvakkat iş
gal, ruhsatname yürürlük süresinin sona er
imesine veya işletme hakkı talep edilmiş ise bu 
talebin neticelenmesine kadar devam edebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Teminat ve tazminatı gerektirmiyen arazi 
MADDE 135. — Medeni Kanunun 641 nci 

maddesi mucibince Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan hâli ve ağaçsız arazide 
maden aranması teminat ve tazminat hükümle
rine tâbi değildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok:. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Kısım : 4 
Buluculuk hakkı, bulunmuş maden vasfının 

sona ermesi 

Buluculuk hakkı 
IMADDE 136. — İşletme hakkı başkasına 

verilen ve buluculuk hakkı mahfuz olduğu ka
nunda tasrih edilen madenler için bulucusuna 
verilecek tazminat şunlardan ibarettir : 

A) Arama devresindeki masraflardan cev
her satışı ile karşılanmıyan kısım; 

B) Devlet hakkına esas teşkil eden kıyme
tin yüzde yarımı nispetinde aidat, 

Bulucu (A) bendinde yazılı masraflarını 
tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu hu
sustaki müsbit vesikaları tevdie mecburdur. 
iMüddeti içinde istenilen malûmatın bildirilme
mesi ve müsbit vesikaların tevdi edilmemesi hal
lerinde arama masraflarından cevher satışı ile 
karşılanmıyan kısım kalmamış sayılır. 

İkinci fıkrada zikrolunan müsbit vesikalar 
bulucunun hesaplarını muntazam şekilde tut
tuğu noterden tasdikli defter ve bununla ilgili 
fatura, bordro, satış senedatı gibi ticari mahi
yetteki vesikalardır. 

(A) bendinde yazılı masrafların vekâlete 
bildirilmesini ve bu husustaki müsbit vesika
ların tevdiini mütaaikıp vekâletçe madenin dos-
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ı yasında mevcuı nalûmat ve bulucunun tevdi 

ettiği vesikalar incelenerek arama devresinde
ki masraflarından cevher satışı ile karşılanmı
yan kısım için bulucuya verilmesi gereken taz
minat bir raporla tesbit ve madenin işletme 
şartları meyanma dercolunur. 

Bu tazminat işletme hakkı ilktisabedecek şa
hıs tarafından mukavele ve şartnamenin imza ve 
teatisinden evvel bulucuya ödenir. 

Bulucu vekâletçe tesbit edilen tazminat mik
tarına razı* olmadığı takdirde işletme hakkının 

I verilmesinden sonra bunu yeni işletme hakkı 
I sahibinden talebedebilir. Yeni işletme hakkı sa

hibi bu tazminatın teshiline dair Vekâlette 
mevcut vesaikten istifade eder. 

ıŞu kadar ki, bu husustaki ihtilâf, işletme 
hakkının verilmesine ve madende işletme faa
liyetine devam olunmasına mâni teşkil edemez. 

(B) bendinde gösterilen aidat, madenin iş
letilmesi sırasında imrar edilecek cevherlere 
ait Devlet hakkı ite birlikte işletme hakkı sa
hibinden Devletçe tahsil olunur ve bulucuya 

i veya kanuni haleflerine ödenir. 
i Madenin işletilmesi faaliyetine mütaallik 

olup Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tasvibe-
j d ilecek esaslara bulucu itiraz edemez. 
i Buluculuk hakkı, işletme hakkı yürürlük 
| müddetinin bitmesi veya cevherin tükenmesi se-
] bebiyle işletme hakkının terkedilmesi veya made

nin bulunmuş maden vasfının kaldırılması veya 
buluculuk hakkının işletme hakkı sahibi tarafm-

I dan satınalınması hallerinde sona erer ve keyfiyet 
madenin siciline şerhedilir. 

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

Bulunmuş maden vasfının zevali 
MADDE 137. — Bulunmuş sayılan bir ma

denin cevheri tükenmesi halinde o madenin bu
lunmuş maden vasfı sakıt olur ve siciline şerh 
verilerek kaydı kapatılır. 

REÎS — Madd'e hakkında söz istiyen 1. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

ı Bulunmuş maden vasfının kaldırılması 
MADDE 138. — Bulunmuş sayılan bir ma

den üzerinde hiç işletme hakkı tesis olunmıyarak 
15 yıl müddetle devamlı surette gayrifaal bıra
kıldığı takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu 
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madenin bulunmuş maden vasfının kaldırılması
na ve bu kanun hükümleri dairesinde sahanın 
aramalara serbest bırakılmasına karar verebilir. 

Mevcut işletme hakkının sona erme
sinden itibaren 15 yıl müddetle üzerinde 
yeniden işletme hakkı tesis olunmamak suretiyle 
gayrifaal kalan madenler hakkında da yukardaki 
hükümler tatbik olunur. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması takar
rür eden madenin siciline keyfiyet serhedilerek 
kaydı kapatılır ve varsa bulucusunun maden si
cilindeki ikametgâhına tebliğ olunur. 

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

Kısım : 5 
Müteferrik hükümler 

İşletmenin zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar 
MADDE 139. — İşletme ruhsatnamesi veya 

imtiyazı verilmiş maden sahalarında işletmenin 
zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar taş ocak
ları mevzuatına tâbi olmaksızın madenin tesis, 
inşa ve işletme işlerinde kullanılabilir. 

Taş ocakları hakkındaki mevzuata göre ge
rekli resim ödenmedikçe çıkan taşlar birinci fık
rada yazılı işler haricinde kullanılamaz ve satı
lamaz. 

REİS —Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maden sahalarındaki taş ocakları 
MADDE 140. — Maden .sahalarındaki taş 

ocaklarının işletilmesi madene zarar verilmeme
sine bağlıdır. 

Madene zarar ikaı varit ise Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince bu zararı önleyici tedbirler 
tesbit ve alâkalıya tebliğ olunur. Tebliğ hüküm
lerine riayet edilmemesi veya zararın tedbirle 
önlenmesine imkân bulunmaması hallerinde Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince taş ocağı faaliyeti 
kısmen veya tamamen durdurulur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sahadaki cevher, bakiye yığını, cüruf 
MADDE 141. — İşletme ruhsatnamesi veya 

işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat he
nüz imrar edilm'emiş cevherlerle bakiye yığmı 
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I ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden iti

baren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya 
hukukan yerine geçen tarafından sahadan 
kaldırılmadığı takdirde bu sahanın maden hu
kuku noktasından tâbi olduğu ahkâmın şümu
lüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf için konulmuş olan müddetler 
bunların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince temdit edile
bilir. Temdit talebinin mezkûr müddet içinde 
yapılması sattır. 

REİS — Efendim, bu 141 nci madde hak
kında gerek komisyonun, gerekse Baha Akşit 
arkadaşımızın yeni bir metin olmak kaydiyle 
teklifleri vardır. Her ikisini de okuyoruz. 

Komisyonun teklifi 
Madde 141. — İşletme ruhsatnamesi veya iş

letme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat he
nüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden iti
baren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya hu
kukan yerine geçen tarafından sahadan kaldı
rılmadığı takdirde, Maliye Vekâletince dört se
ne zarfında 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde tasfiye olunur. 

Bu müddet içinde tasfiye edilemiyen bu cev
herlerle bakiye yığını ve cüruf, sahanın maden 
hukuku noktasından tâbi olduğu ahkâmın şü
mulüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle hakiye yı
ğını ve cüruf için konulmuş olan müddetler bun
ların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince temdit edilir. 
Temdit talebinin mezkûr müddet içinde yapıl
ması şarttır. 

Bu kanunun neşrinden önce müddetinde kal
dırılmamış cevherlerle bakiye yığını ve cüruf 
Maliye Vekâletince, birinci fıkrada yazılı müd
det zarfında tasfiye edilir. 

Ekonomi Komisyonu adına 
M. San 

(141 nci madde olmak üzere teklif) 

Yüksek Riyasete 
Maden kanunu tasarısının 141 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

I Madde 141. — İşletme ruhsatnamesi veya iş-
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İetme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat he
nüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden iti
baren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya hu-
kukan yerine geçen tarafından sahadan kaldırıl
madığı takdirde sahanın maden hukuku nokta
sından tâbi olduğu ahkâmın şümulüne girip gir-
miyeceği hususu Maliye ve Ekonomi ve Ticaret 
vekâletleri tarafından müştereken tâyin olunur. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

REÎS — Baha akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Ben söz istemi

yorum, komisyona iltihak ediyorum. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Komis

yonun teklifi iyidir. Yalnız bir intikal hükmünü 
esas kanun maddesine sokmuştur. Bu intikal 
hükmünün muvakkat maddelerle teminini dile
rim. Kanunun metninde intikal hükmünün yer 
alması doğru değildir 

REÎS — Komisyonun teklif etmiş olduğu ye
ni 141 nci maddeyi tekrar okutuyorum.: 

Sahadaki cevher, bakiye yığını, cüruf 
MADDE 141. — İşletme ruhsatnamesi veya 

işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat 
henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığı
nı ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden 
itibaren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi ve
ya hukukan yerine geçen tarafından sahadan 
kaldırılmadığı takdirde, Maliye Vekâletince 
dört sene zarfında 2490 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde tasfiye olunur. 

Bu müddet içinde tasfiye edilemiyen bu cev
herlerle bakiye yığını ve cüruf, sahanın maden 
hukuku noktasından tâbi olduğu ahkâmın şü
mulüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf için konulmuş olan müddetler bun
ların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince temdit edilir. 
Temdit talebinin mezkûr müddet içinde yapılma
sı şarttır. 

Bu kanunun neşrinden önce müddetinde kal
dırılmamış cevherlerle bakiye yığını ve cüruf, 
Maliye Vekâletince, birinci fıkrada yazılı müd
det zarfında tasfiye edilir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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i Saha dışındaki cevher, bakiye yığını, cüruf 

MADDE 142. — İşletme hakkı sona eren bir 
şahsın bu hak yürürlükte iken işletme sahası 
dışında bir sahaya yığmış olduğu cevher, baki
ye yığını ve cüruf, bu işletme hakkının sona er
mesinden itibaren on sene müddetle kendisi ve
ya hukukan yerine geçen tarafından tasahup 
edilmediği takdirde, bulunduğu sahanın bir cü
zü haline gelir ve hukukan bu sahaya tâbi olur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
BAHA AKŞİT (Deaizli) — Sual soracağım? 
REİS — Komisyon, sual var. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Şimdi burada 

bir cevherin nakli mevzuubahis. Sonunda deni
yor ki, (Bulunduğu sahanın bir cüzü haline ge
lir ve hukukan o sahaya tâbi olur.) Bundin 
maksat, madenin kilometrelerce uzaklara nak
ledilip konduğu saha mıdır, yoksa esas istihsal 
edildiği yer midir? 

ENCÜMEN M. M. HAMDİ BOZBAĞ (Gire-
I sun) — Bulunduğu sahadır. Çıkarılıp konduğu 

sahadır. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Fikrimi iyi izah 

edemedim, zannediyorum. Tekrar arz edeyim. 
Maddenin sonunda diyor ki ; (Bulunduğu saha
nın bir cüzü haline gelir ve hukukan bu saha
ya tâbi olur.) Buradaki, bulunduğu tâbirinden 
kasıt, konduğu yer midir? 

HAMDİ BOZBAĞ (Giresun) — Madenin 
konduğu yerdir. Bulunduğu sahanın madeni 
olur. Nasıl ki, yeniden bir arama ruhsatnamesi 
almacaksa. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — İyi izah edeme
dim. Efendim; bir maden çıkarıldığı yerden 
muayyen bir mesafeye getiriliyor. Her hangi 
bir sebeple işletmesi orada yapılıyor. Esas, is
tihsal olduğu yer umumi olarak kabul edilsey
di, bundan evvelki hükümler muvacehesinde 
ona göre bir muamele yürütülebilirdi. 10 ton 
veya 1 000 ton, ne ise, nakledilmiş olan saha 
tamamiyle çıkarılmış ve mekşuf maden duru
mundadır. Mademki oraya nakledilmiştir, ma
demki işletme hakkı o şahıstan zail olmuştur, 
bunun doğrudan doğruya Hazineye, Maliyeye 
ait bir madde olması lâzımgelir. Bu toprağın 
sathına çıkarılmış madeni oraya bırakıyoruz de
mek mânasına gelir ki, bunu pek kavrıyama-
dım. 

REİS — Komisyon buyurun. 

— 128 — 



I : 56 3 . i 
ENCÜMEN M. M. HAMDÎ BOZBAĞ (Gire

sun) — Muhterem arkadaşlar, demin de izahı
na çalıştığım gibi, 100 kilometre öteye de gö
türmüş olsa yine tamamiyle malı alıyor. Biraz 
önce kabul ettiğiniz 142 nci madde idi. Oracla 
da söylediğim gibi, bu dört sene zarfında satı
labilecek vaziyete gelmişse, Maliye bunda hak 
iddia ediyorsa, tamamiyle yeni bir saha gibi çı
karılmış olur. Daha uzaklardaki yere gönderil
miş olan cevher yeni saha gibi işletilecek veya 
kaldırılıp satılabilecektir. 

REÎS —• Maddeyi aynen reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İşletme hakkı talebi devresinde çıkarılan cev
herler 

MADDE 143. — 57 nci madde gereğince is
tihsal faaliyetine devam edilen madene ait iş
letme hakkı talebinin bir işletme ruhsatname
si veya imtiyazına müncer olamaması halinde bu 
sahadan çıkarılıp henüz imrar edilmemiş olan 
cevherlerle bakiye yığını ve cüruf hakkında da 
141 ve 142 nci maddeler hükümleri tatbik olu
nur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Arama ve işletme ile ilgili tetkik ve tahkik 
masrafları 

MADDE 144. — Maden arama veya işlet
me hakkı talep olunan sahalarda bu hakkın 
verilebilmesi için kanun gereğince yapılması 
lüzumlu keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcüm
le masraflar verilecek mehil içinde alâkalı ta
rafından avans olarak peşinen ödenir. Aksi 
takdirde arama veya işletme hakkı talebi ret 
olunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve 
sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptı
rılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette 
bulunan tarafça avans olarak peşinen yatırılır 
ve bu masraf yapılacak tetkik neticesinde hak
sız çıkacak tarafa yüklenir. Her iki tarafın da 
ihtilâfta methaldar olmaları halinde masraf 
aralarında taksim olunur. Bu suretle ödenmesi 
icabeden masraflar ödenmediği takdirde alâ
kalının teminatından mahsup edilir ve temi
natın verilecek mehil içinde eski hadde iblâğı 
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I istenir. Teminatı eski hadde iblâğ etmemesi ve

ya teminatın bu masrafları karşılamaya kâfi 
gelmemesi veya hiç teminatı mevcut bulunma
ması hallerinde maden üzerindeki hakkı iptal 
veya fesih olunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her 
türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiyle yap
tırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihba
rın mâhiyetine göre ya Devlet tarafından veya 
ihbarı yapan tarafından ödenir. Masrafın ihba
rı yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde 
bu masrafın avans olarak peşinen ödenmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde ihbar nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, 
hakkında ihbar yapılmış olana yükletilir ve 
ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre mua
mele yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok-
• tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Arama ve işletmede çalıştırılacaklar 
MADDE 145. — Her çeşit maden arama ve 

işletme sahalarında çalışanların Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı olmaları şarttır. Ancak mü
hendislerle fen memurlar, ustabaşılar ve müte
hassıs işçiler yabancı olabilir. Şu kadar ki, bun
lar için tahsil ve ihtisaslarını gösterir diploma 
ve emsali vesikaların bu kimseleri çalıştıracak 
olanlar tarafından Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine gönderilmesi lâzımdır. Vekâletçe çalıştırıl
malarında fayda bulunduğu anlaşılanların mu-

, ayyen bir müddet için çalışmalarına yazı ile 
müsaade edilebilir. Bu suretle çalışmalarına 
müsaade edilen yabancı mühendis, fen memu
ru, ustabaşı ve mütehassıs işçi için (İcra Vekil
leri Heyetince her sınıf mütehassıs için) ay
rı ayrı takdir edilecek bir mütehassıs yetiştir
me ücretini bunları istihdam edenler her altı 
ayda bir peşinen Hazineye yatırmaya ve mu
kabilinde alacakları makbuzların tarih ve nu
maralarını Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
bildirmeye mecburdurlar. Hazine bu suretle 
kendisine tesviye edilen paraları Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsüne verir. Çalıştırılacak ya
bancılar için verilecek para Hazineye yatırıl
madığı takdirde verilmiş olan çalışma müsaa
desi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından 

I geri almır. Müsaade verilmedikçe veya müsaa-
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de müddeti bittikten sonra yahut verilen mü
saadenin geri alınması halinde bunların çalış
tırılmaları caiz değildir. 

RElS — Bu madde ile ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Reisliğe 
Tasarının 145 nci maddesinde mukayyet 2 

nci ve 5 nci cümlelerde yazdı eşhas beynine 
«jeologlar» kelim eninin de katılmasını teklif 
ederim. 

Çoruh Mebusu 
Abbas Gigin 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 

demin arama faslında jeologlar kelimesi de 
ımevzuun içine girdi. Meslekle madenciliğin, 
tatbikatla jeolog! uğun birbiri ile münasebeti 
yoktur, bunlar birbirinden farklı mevzulardır* 
Eğer jeologlar glrecekse bu fasla inşaat mü
hendisi de girsin, çünkü tünel yapıyor, kimya 
mühendisi de girsin, her mesleğin birbiri ile 
bu kadar tedahülü vardır. Arama mevzuunda 
bir jeologa mesuliyet verilmiş olmasının ne şe
kilde tefsir edileceğini hâ'lâ merakla beklemek
teyim. Meselâ madende bir kaza oldu. Bu mad
deye göre Müddeiumumi jeologu mesul adam 
olarak yakahyacaktır. Hattâ kaza bir elektrik 
kontağından veya jeologun ihtisası dışında bir 
hâdiseden doğmuş dahi olsa bu kazanın mesu
liyeti, bu kanuna göre, doğrudan doğruya jeo-
'logun olacaktır. Halbuki jeologlük ve maden 
mühendisliği ayrı ayrı ihtisas kollarıdır. Maden 
mühendisi, mekanik tatbikat formülü içinde 
istihsal işinde çalışan bir iş şebekesinin müte
hassıs bir elemanıdır. Halbuki jeolog bu saha 
ile meşgul değildir, jeoloji ile uğraşan ve yer-
a'lıtı çalınmalarında hiçbir şekilde vazife almı-
yan bir ihtisas şebekesine dâhildir. Dünyanın 
hiçbir maden kanununda madenci ve jeologun 
aynı şekilde vazife aldığı vâki değildir. Biz 
burada dünyanın hiçbir yerinde olmıyan bir 
şeyi kanunumuza almış bulunuyoruz. Bu iti
barla reddini rica ederim. 

ENCÜMEN M. M. HAMDI BOZBAĞ (Gire
sun) — Maddenin yanlış anlaşıldığı kanaatin
deyiz. Madde dikkatle okunacak olursa, bütün 
maden sahalarında çalıştırılacak şahıslar bak
landadır. Bunlar jeolog da olur, mütehassıs 
kelime'si içinde jeolog da dâhildir. Nihayet 
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ı madde, (usta başı veya mütehassıs vesaire) di

yor. Flotasyoncu ve saire, maden mühendisi 
inşaat mühendisi her türlü maden işinde çalı
şacaktır. Onun için maddeye jeolog diye bir 
ilâve yapmıya lüzum görülmemiştir. Onun için 
arkadaşımız endişe etmesin, bu madde hükmü
ne kendiliğinden mütehassıs jeolog ve diğer 
eşhas girecektir. Yani maden sahasında kimler 
çalışalbileeekse, bunların hepsi bu madde hük
müne tâbidir. Onun için maddenin aynen ka
bul edilmesini rica ederim. 

ABBAS GİGİN (Çoruh) — Demek ki tah
tında müstetirdir. 

ENCÜMEN M. M. HAMDİ BOZBAĞ (Gire
sun) —• Evet.. 

REÎS — Maddeyi aynen kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci bölüm 
İntikal hükümleri 

Kısım : 1. 
Madenler üzerinde mevcut hakların bu kanuna 

intibakı 

Arama ruhsatnamesi talepleri 
MADDE 146. — Bu kanunun, yürürlüğe ko

nulmasından önce vukubulmuş maden arama 
ruhsatnamesi taleplerine ait muamelelerin yü
rütülebilmesi için aşağıdaki hususların ifası 
lâzımdır : 

A) Bir cinsten fazla madeni havi müraca
atlarda, istenilen her cins maden için talebin 
17 nci madde tarifatı dairesinde müstakil mü
racaat haline getirilmesi; 

B) Birden fazla şahıs namına alman, takad
düm hakkının, bu şahısların aralarından veya 
hariçten seçecekleri ve aynı zamanda bu kanu
na göre arama ruhsatnamesi alması memnu bu-
lunmıyan hakiki veya hükmi tek şahıs uhdesi
ne devredilmesi, bunu teminen müşterek takad
düm hakkı sahiplerinin Devlete karşı olan hu
kuk ve vecibelerini devrettiklerini, devralacak 
şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tama
men kabul eylediğini gösterir noterden tanzim 
edilmiş beyanname ile ekyfiyeti Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine bildirmeleri; 

C) Bu kanuna göre maden arama ruhsat
namesi alması memnu olan şahıslara ait ta
kaddüm hakkının (B) bendindeki usul daire
sinde başka bir şahıs uhdesine devri; 
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D) Ruhsatname harcı teminatının tevdii; 
Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten, 

itibaren altı ay zarfında muamelesi takip olun-
mıyan veya yukarıki hükümlere intibak etti-
rilmiyen arama ruhsatnamesi müracaatlarına 
ait takaddüm hakları hiçbir tebliğe lüzum kal
maksızın hükümden sakıt olur. 

Vilâyetler tarafından verilmiş olup meriyet
leri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince henüz tas
dik edilmemiş bulunan arama ruhsatnameleri 
hakkında da bu madde hükümleri tatbik olu
nur. Müddeti içinde intibakı temin edilen ma
den için Vekâletçe 29 ncu madde tarifatı daire
sinde arama ruhsatnamesi ita olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Beylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mer'i arama ruhsatnamesi 
MADDE 147. — Halen mer'i olan arama 

ruhsatnameleri 'bu kanun hükümlerine tâbidir. 
'Şu 'kadar ki : 
A) Bir cinsten fazla madeni havi arama 

ruhsatnamesine müsteniden meydana çıkarıl
mış olan madenlerin her biri için ayrı ayrı ol
mak üzere aynı tari'ıte işletme hakkı talefbe-
dilir. Bir cinsten fada madeni ihtiva eden iş
letme hakkı talebi vukuhuknamiş sayılır. Ta
rihleri muhtelif olan işletme hakkı taleplerin
den ilki muteberdir. 

Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte me
riyet müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan 
bu kalbîl arama ruhsatnamesine müsteniden 
birden fazla madenin işletme hakkı talebi bir 
müracaat halinde yapılabilir, ancak kaydı ta
rihinden itibaren talebin, altı ay içinde her 
maden için müstakil hale getirilmesi şarttır. 
Bu müd'det içinde müstakil hale getirilmiyen 
talepler reddedilir. 

B) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
arama ruhsatnamesi, altı ay zarfında bu şa
hısların aralarından veya hariçten seçecekleri 
hakiki veya hükmi tek şahsa devredilir. Aksi 
takdirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meriyet 
müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan bu ka
bil arama ruhsatnamesine müsteniden huku
kun tek şahıs uhdesine devrine ait hüküm mah
fuz kalmak şartiyle, müşterek ruhsatname sa-
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I hipleri müddeti içinde işletme hakkı talebinde 

bulunabilirler. 
C) Bu kanuna göre arama ruhsatnamesi 

aliması memnu şahıs uhdesinde bulunan arama 
ruhsatnamesi hukuku, (B) bendinin ikinci fık
rası hükmü mahfuz olmak kaydiyle, altı ay 
zarfında başka bir şahsa devir olunur. Aksi 
takdirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

D) Kanunun yürürlüğe konulduğu tarih-
f te henüz meriyet müddetinin bir yılı geçmemiş 

olan arama ruhsatnamesinin sahibi altı ay zar
fında 32 nci ve 33 ncü maddeler hükümlerine 
intibak eder. 

Meriyet müd'detinin bir yılı geçmiş olan 
arama ruhsatnamesi sahibi 32 ve 33 ncü mad
deler hükümlerinden istisna edilmiştir. 

E) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hüküm
lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak de
virlerde, devredenin ruhsatnameden mütevel
lit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tama
men devrettiğini, devralacak şahsın da bu hu
kuk ve vecailbi aynen ve tamamen kahul etti
ğini gösterir noterden tanzim edilmiş beyan
name ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letine bildirmeleri lâ*zımdır. Vekâletçe kanu-
nuni mâni görülmediği takdirde, durum ruh
satnamenin kaydına şerhedilir, devir muame
lesi bu suretle tekemmül eder. 

Bu sebep ve maksatlarla yapılacak devirler 
-başkaca merasime ve harca tâlbi değildir. 

F) Yukarda yazılı altı aylık müddetler bu 
kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itiba
ren cereyan eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

îhale talepleri 
MADDE 148. — Bu kanunun yürürlüğe ko

nulmasından önce vukubulmuş işletme ruhsatna
mesi veya işletme imtiyazı ihale talepleri bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

Şu kadar ki : 
A) ihale talebi her cins maden için ayrı ay

rı olmak üzere bu kanunun yürürlüğe konuldu
ğu tarihten itibaren altı ay zarfında işletme 
hakkı talebine mütaallik 43 ve 44 ncü maddeler 
hükümlerine intibak ettirilir. 

Ancak mevdu fen raporu ve haritaları ma-
I hailen tetkik ve arza tatbik edilmek suretiyle 
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uygun bulunmuş olan ihale talepleri yürütül
mekle beraber bu kanun yürürlüğe konulduğu 
tarihten itibaren bir sene zarfında 44 ncü mad
denin 4 numaralı bendinde yazılı avan-proje ma
hiyetindeki fen raporunun verilmesi lâzımdır. 
Bu müddetin hitamında avan-projesi verilme
miş olan madenlerde, işletme hakkı verilmiş ol
sa dahi, bu proje verilinceye kadar faaliyete 
müsaade edilmez. 

B) Birden fazla şahsa ait işletme hakkı ta-^ 
lebi en geç 53 ncü madde mucibince rüçhan hak
kının 'istimali için yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde matlup evsafı haiz haki
ki veya hükmi bir şahsa devredilir. 

C) Bu kanuna göre maden işletme hakkı 
iktisabı memnu olan şahsa ait talep de keza (B) 
bendinde yazılı müddet içerisinde matlup evsafı 
haiz hakiki veya hükmi bir şahsa devredilir. 

D) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hüküm
lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak devir
lerde, devredenin işletme hakkı talebinden mü
tevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi ta
mamen devrettiğini, devralan şahsın da bu hu
kuk ve vecaib'i aynen ve tamamen kabul ettiği
ni gösterir noterden tanzim edilmiş beyanname 
ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bil
dirmeleri lâzımdır. Vekâletçe, kanuni mâni gö
rülmediği takdirde, durum madenin kaydına 
şerhedilir; devir muamelesi bu suretle tekemmül 
eder. 

Bu maksat ve sebeple yapılacak devirler baş
kaca merasime ve harca tâbi değildir. 

E) İşletme hakkı talebi yukarıki hükümle
re intibak ettirildiği takdirde sahibi 57 nci mad
de hükmünden istifade eder. 

F) Müddetleri içinde yukarda yazılı hü
kümlerin yerine getirilmemesi veya bu kanunun 
yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay 
zarfında muamelenin takıbedilmemesi hallerin
de işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu kadar ki, 
madenin bulunmuş maden sayılmasına karar ve
rilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz kalır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Haddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlükte bulunan işletme ruhsatnameleri 
MADDE 149. — Halen yürürlükte bulunan 

maden 'işletme ruhsatnameleri, sicil hükümleri 

. 1 U O * \j . X 

I hariç olmak üzere, bu kanuna tâbidir. Şu ka
dar ki : 

A) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
işletme ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında bu 
şahısların aralarından veya hariçten seçecekleri 
hikiki veya hükmi tek şahsa devredilir. 

B) Bu kanuna göre işletme ruhsatnamesi 
alması memnu şahıs uhdesinde bulunan 'işletme 
ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında başka bir 
şahsa devrolunur. 

C) (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümle
rin yerine getirilebilmesi için yapılacak devirde 
devredenin işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen 
devrettiğini, devralan şahsın da bu hukuk ve 
vecaibi aynen ve tamamen kabul eylediğini gös
terir noterce tanzim edilmiş beyanname ile key
fiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirme
leri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülme
diği takdirde durum işletme ruhsatnamesinin 
kaydına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle 
tekemmül eder. Bu sebep ve maksatlarla yapı
lacak devirler başkaca merasime ve harca tâbi 
değildir. 

D) İşletme ruhsatnamesi sahibi 82 ve 84 
ncü madde hükümlerini altı ay zarfında yerine 
getirir. 

E) İşletme ruhsatnamesi sahibi 81 nci 
madde hükmünü üç ay zarfında yerine getirir. 
Maden için usulü dairesinde ikametgâh gösteri
lip mesul müdür tâyin edilmişse 81 nci madde 
hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işlet
me ruhsatnamesi için ikametgâh gösterilmesi ve 
mesul müdür tâyini hisselerin ekseriyetini tem
sil eden hissedarlara aittir. 

Hissedarlar bu hususta ekse±v<yet temin e*iç
medikleri takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekâ

leti gösterilen ikametgâhlarla mesul müdürler 
arasından birisini seçerek ilân eder. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işlet
me ruhsatnamesi (A) bendi uyarınca tek şahsa 
devredilinceye kadar, madenin işletme ve ida
resiyle ilgili her türlü işler, bütün hissedarlar 
adına mesul müdür tarafından tedvir olunur. 
Mesul müdürün madenle ilgili yaptığı masraf
lar, muzaaf usulü üzere tuttuğu hesaplar ekal
liyet için de muteberdir. Ekalliyet, işletme ve 
idareye müdahalede bulunmaksızın, madenin 

' fennî, idari muamele ve hesaplarını masrafları 

— 132 — 



I : 56 3 . i 
kendilerine ait olmak üzere tâyin edecekleri 
murakıplar vasıtasiyle teftiş ettirebilirler. 

Bu şekilde idare olunan madenlerde cezai 
mesuliyet mesul müdürün şahsına, hukuki me
suliyet bütün hissedarlara raci olur. 

P) Bu işletme ruhsatnamelerinin müstah-
salâtına ait Devlet hakkı cevherlerin maden ye 
rindeki kıymeti üzerinden % 1 nispetinde alı
nır. 

G) İşletme ruhsatnamelerinde yazılı husu
si şartlar aynen devam eder; yalnız askerî teç
hizat tertibi alınmaz. 

H) Bu maddede gösterilen müddetler ka
nunun yürürlüğe konulduğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı esaslar dairesinde bu kanuna 
intibakı temin edilmemiş olan veya bir yıl zar
fında işletme faaliyetine geçmemiş bulunan iş
letme ruhsatnamelerinin hükümleri sakıt olur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlükte bulunan işletme imtiyazları 
MADDE 150. — Halen yürürlükte bulunan 

maden işletme imtiyazları bu kanuna tâbidir. 
Şu kadar ki : 

A) Durumları 64 ncü madde hükmüne uy-
mıyan eşhas uhdesinde bulunan maden işletme 
imtiyazı hukuku iki yıl zarfında mezkûr mad
dede gösterilen bir hükmi şahsa devrolunur. 

Bu hususu teminen yapılacak devirde, devr
edenin işletme imtiyazından mütevellit Devlete 
karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devret
tiğini, devir alan şahsın da bu hukuk ve vecaibi 
aynen ve tamamen kabul eylediğini gösterir no
terce tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâ
zımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülmediği tak
dirde durum imtiyaz kaydına, mukavele ve şart
namesine şerh edilir, devir muamelesi bu suret
le tekemmül eder. 

Yukarda yazılı maksatla yapılacak devirler 
başkaca merasime ve harca tâbi değildir. 

B) Bir kısım hissesi Devlete geçmiş imti
yazlı maden hakkında da (A) bendi hükümleri 
caridir. Eşhas uhdesindeki hisseler hukukunun 
matlup evsafı haiz bir hükmi şahsa devri temin 
edildiği takdirde Devlete ait hisse de hiçbir ma
lî külfet, hare ve merasime tâbi olmaksızın bu 
hükmi şahsa devrolunur. 
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C) İşletme imtiyazı için, ikametgâh göste

rilmesi ve mesul müdür tâyini, birden fazla eş
has uhdesinde bulunan imtiyaz hukukunun 
(A) bendi uyarınca matlup evsafı haiz bir hük
mi şahsa devredilinceye kadar madenin işletil-

I mesi ve idaresi hususlarında 149 ncu maddenin 
(E) bendi hükümleri tatbik olunur. 

D) Maadin Nizamnamesinin muaddel 59 
ncu maddesine göre tesisat ve işletme fen ra
poru (plân ve projesi) henüz verilmemiş veya 
verilmiş olup da uygun bulunmamış olan işlet
me imtiyazı için bir yıl zarfında bu kanunun 44 

ncü maddesinin 4 numaralı bendine yazılı 
«avan - proje» mahiyetinde fen raporu verilir. 

E) Henüz faaliyete başlamamış veya baş
lamış olup da izin alınmadan faaliyeti durdu-

j rulmuş olan maden imtiyazı sahasında bir yıl 
zarfında normal işletme faaliyetine geçilir. 

F ) İşletme imtiyazı sahibi 82 nci madde 
hükmünü altı ay zarfında yerine getirir. 

G) Bu maddede gösterilen müddetler ka
nunun yürürlüğe konulduğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı hükümlerin yerine getiril
memesi halinde işletme imtiyazı feshedilir. 

H) İşletme imtiyazı yukardaki hükümler 
dairesinde bu kanuna intibak ettirilinceye ka
dar : 

1. Müstahsalâtma ait Devlet hakkı, bu ka
nunda yazılı esaslar dairesinde ve fakat muka
velenamesinde gösterilen nispî resim nispeti 
üzerinden alınır. 

2. Beher hektar başına, 10 kuruş hesabiy
le saha genişliği üzerinden alınmakta bulunan 
mukarrer resmin her yıl Mart iptidasında pe
şinen alınmasına devam olunur. 

3. Şartnamede yazılı malî taahhütlerin 
veya Devlet temettü hissesinin tahsiline devam 
edilir. Ancak nispî resim esasına bağlanmış 
olan malî taahhütler Devlet hakkı esasına gö
re hesaplanır. 

4. Hususi şartlar aynen devam eder. 
1) İşletme imtiyazı yukardaki hükümler 

dairesinde bu kanuna intibak ettirildikten son
ra : 

1. Müstehsalâtma ait Devlet hakkı, aynı 
cins madenin bu kanuna göre tâbi olduğu esas 
ve nispete göre alınır. Ancak nispeti madenin 
mukavelenamesinde gösterilen nispî resim nis
petini geçemez. 
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2. Mukarerrer resim ve askerî teçhizat ter

tibi alınmaz. 
3. (II) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları 

hükmü burada da cari olur. 
J ) Yukarıki hükümlere göre bu kanuna 

intibakı temin edilen işletme imtiyazı, maden 
kütüğünde açılacak siciline kaydolunur. Bu 
kabîl imtiyazlar ancak sicil kütüğüne kaydın
dan sonra bu kanunun • ipotek hükümlerinden 
istifade ederler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Amyant ve mağnezit ocakları 
MADDE 151. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce, Taş Ocakları Nizamna
mesine göre verilm^ olan ve işletilmeleri 4268 
sayılı Kanunun ikinci ve muvakkat maddeleri 
gereğince adı geçen kanunla Maadin Nizamna
mesi hükümlerine tâbi tutulmuş ve meriyetleri 
halen sona ermemiş bulunan amyant ve mağ
nezit ruhsatlarının sahipleri bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine müracaat ede
rek ellerindeki ruhsatnamelerin işletme ruh
satnamesi ile değiştirilmesini istemeye ve bu 
husustaki dilekçeye ruhsatnamenin noterlikten 
tasdikli sureti ile 45 nci maddede yazılı vesi-
kları bağlamaya mecburdurlar. Aksi takdirde 
ruhsatname hükümden sakıt olur. 

Yukarıki hükümlere göre yapılan müracaat 
uygun bulunduğu takdirde, taş ocağı ruhsatı, 
mütebaki müddetine münhasır bulunmak ve 
hiçbir hare ve resme tâbi olmam.ak üzere Ve
kâletçe işletme ruhsatnamesi ile tebdil olunur. 

Bu ruhsatnameler hakkında 149 ncu madde 
hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiven vok-
tur. Maddeyi* reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Çimento maddeleri için verilmiş imtiyazlar 
MADDE 152. — Bu kanunun yürürlüğe ko

nulmasından evvel çimento yapılmasında kul
lanılan başlıca maddeler için verilmiş olan iş
letme imtiyazları sona erinceye kadar yürür
lükte kalır ve bu kanunun hükümlerine tâbi 
tutulur. 

REÎS — Madde hakkında komisyonun bir 
takriri var okuyoruz : 
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I Yüksek Reisliğe 

Lâyihanın 152 nci maddesinin matlap ve 
metninde mevcut işletme imtiyazları kelimelerin
den sonra (işletme ve arama ruhsatnameleri) iba
relerinin ilâvesini rica ederiz. 

Ekonomi Komisyonu Reisi 
M. San . 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRÎRÎ HAM
Dİ BOZBAĞ (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, bu kanun komisyonumuzda müzakere edi
lirken bilhassa çimento fabrikalarınca imtiyaz 
»ahalarmdaki kalker taşı için alınmış, Adana 
ve İzmir Çimento fabrikalarında olduğu gibi, ruh
satnameler vardır. Bu ruhsatnamelerin de bu ka
nunun şümulüne girmesi için bu yeni ilâveyi ya
pıyoruz. Kabulünü rica ediyoruz. 

MUSTAFA REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — 
Bir sual... Efendim, memlekette ihale 'edilen 
20 kadar çimento fabrikası vardır. Bunların 
alacakları ruhsatlar dâhil olacak mıdır?... 

En. M. M. HAMDİ BOZBAĞ (Devamla) — 
Bundan sonrakilerin alacağı arama, ruhsatna
me şümulüne girdikten sonra imtiyaza geçebi
lecektir. 

REİS — Komisyonun yeni teklif ettiği şekli 
ile maddeyi okutuyorum: 

Çimento maddeleri için verilmiş imtiyazlar, iş
letme ve arama ruhsatnameleri 

MADDE 152. -— Bu kanunun yürürlüğe ko-
I nulmasmdan evvel çimento yapılmasında kul

lanılan başlıca maddeler için verilmiş olan 
işletme imtiyazları, işletme ve arama ruhsatna
meleri sona erinceye kadar yürürlükte kalır 
ve bu kanun hükümlerine tâbi tutulur. 

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

En. REİSİ MİTHAT SAN (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; bir cihet zapta geçmesinde 

I fayda var, müsaade eders'eniz arz edeyim: 
Bundan sonra verilecek çimento imtiyazı, 

I Taş Ocakları Nizamnamesine göre verilecektir. 
| Bunun zapta geçmesinde büyük fayda vardır, 
i onun için arz ediyorum. (Güzel s'esleri). 

I Mekşuf madenler 
| MADDE 153. — Bu kanunun yürürlüğe ko-
I nulmasmdan evvel mekşuf olmuş ve mekşufi-
I yeti devam etmekte bulunmuş olan madenlerden 
! bu kanuna göre boılunmuş sayılacak vaziyette 
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olanları bulunmuş maden sayılmaları için ge
rekli muameleye tâbi tutulur ve sicil kütüğün
de kayıtları açılı*. 

Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihin
de mekşufiyeti devam eden madenlerden bulun
muş maden sayılacak durumda olmıyanlar bu 
kanunun yürürlüğe konulmasını mütaakıp 
gıayrimekşuf hale getirilir ve bu kanuna göre 
aramalara açılabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mucitlik tazminatı 
MADDE 154. —< Bu kanunun yürürlüğe ko

nulmasından evvel bulucusundan başkasına iha
le edilen bir maden için madeni bulana 4268 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerine göre 
verilecek tazminat bu hükümlere müsteniden 
taayyün etmiş ise aynı esaslara tevfikan hak 
sahibine tediye olunur. 

Henüz taayyün etmemiş olan bu tazminat 
b<u kanunun, buluculuk haklarına mütaallik hü
kümlerine tevfikan hesap ve tediye olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Reylerinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İktisap memnuiyeti hükümlerinin makable şü
mul derecesi 

MADDE 155. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce alınmış olan takaddüm hak
ları, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatname
leri ve işletme imtiyazları ile talebedilmiş olan 
ihalelere de 7 nci madde hükümleri tatbik olu
nu?. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesine 
müsteniden hükümsüzlüğüne karar verilmiş ta
kaddüm haklarının, iptal edilmiş arama ve işlet
me ruhsatnamelerinin ve fesholunmuş imtiyaz
larla reddedilmiş ihale taleplerinin iade ve ih
yası talebedilmez. 

REİS - . Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Efen

dim burada bir eksiklik vardır. îhya edilebile
cek taleplerin katı olarak karara bağlanması 
şarttı?. 

Müracaat hakkı mahfuz kalan vatandaş bu 
kanun çerçevesi içinde hakkını takibedeceği 
tabiîdir. Bunu temin için «kaziyyei muhkeme 
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1 halini almış» fıkrasının ilâvesini teklif ediyo

rum, 
REÎS — Osman Kavrakoğlu'nun takririni 

okuyoruz «fendim. 

Tükselk Reisliğe 
155 nci maddenin ikinci fıkrasına aşağıda

ki şeklin verilmesini arz ve teklif ederim. 
IRize 

Osman Kavrakoğlu 

Madde 155. — Fıkra : 2. 
Bu ıkanunun yürürlüğe konulmasından ön

ce Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesine 
•müsteniden hükümsüzlüğüne karar verilmiş ta
kaddüm halklarının, iptal edilmiş arama ve iş
letme ruhsatnamelerinin ve fesholunmuş im
tiyazlarla reddedilmiş ihale .taleplerinin (bu 
muameleler kaziyei muhkeme halini almış ise) 
iade ve ihyası talebedilemez. 

REÎS — Komisyon ne diyor? 
ENCÜMEN M. M. HAMDÎ BOZBAĞ (Gire

sun) — İştirak ediyoruz. 
REÎS '— Komisyon iştira'k ediyor. İkinci 

fıkranın bu şekilde olması suretiyle maddeyi 
okutuyorum : 

İktisap meımnuiyeti hükümlerinin makable 
şümul derecesi 

MADDE 155. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce alınmış olan takaddüm hak
ları, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatna
meleri v,e işletme imtiyazları ile talebedilmiş 
olan ihalelere de 7 nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından ön
ce Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesi
ne müsteniden hükümsüzlüğüne karar veril
miş takaddüm halklarının, iptal edilmiş ara
ma ve işletme ruhsatnamelerinin ve fesih olun
muş imtiyazlarla reddedilmiş ihale taleplerinin 
(Bu muameleler Ikaziyei ımuhkeme halini almış 
ise) iade ve ihyası talebedilemez. 

REÎS — Bu şekilde maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2804 numaralı Kanunun 7 nci maddesine tâbi 
tutulan saha ve madenlerin aramalara açılması 

MADDE 156. — Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından tetkik ve arama ameliya
tı yapılmak üzere 2804 numaralı Kanunun 7 
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nci maddesine müsteniden hiçbir -kimseye ta- . 
harri ruhsatnamesi verilmemesi 'kararlaştınl- j 
nıış olan saha ve madenlere ait memnuiyet bu ı 
kanunun yürürlüğe konul'masmdan itibaren j 
iki yıl müddetle devam eder. 

Bu müddetin hitamında aramalara serbest 
bırakılacak saha ve madenler Resmî Gazete 
ile, sahanın bulunduğu vilâyette cılkan bir ga- ı 
zetede, gazete yıkmıyorsa mûtat vasıtalarla 
ilân olunur. Yapılan ilânlarda gösterilecek açıl
ma tarihinden itibaren o saha ve madenler ara
malar için serbest hale gelir. I 

İki yıllık müddet hitama ermeden önce ara
malara, serbest bırakılacak bu kabil saha ve ma- ı 
denler hakkında da ikinci fıkra hükümleri tat
bik olunur. I 

REİS — Cemal Hürıal. I 
CEMAL HÜNAL (Muğla.) — Muhterem ar

kadaşlar, madde gayet güzeldir. Yalnız 2 yıl 
müddet cidden fazladır. M. T. A. birçok yer- I 
lerde kapatıyor. Birçok vilâyetler var ki, bu
gün maden hakkındaki müracaatları mesmu de
ğildir. Bu müddetin bir yıla indirilmesini tek
lif ediyorum. Bu hv.susta bir de takrir sunu
yorum. 

REİS — Takriri okutuyorum, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
156 ncı maddedeki iki yıl müddetin (bir yıl; 

müddetle olarak kabulünü rica ederim. 
Muğla 

Cemal Hünal 

REİS — İktisat Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 

ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, memlekette
ki bu madencilik mevzularının günbegün inkişaf 
etmesi, normal vazifeleri dışında M. T. A mn iş
lerini çok artırmıştır. Bu bakımdan iki yıl diye 
metinde kabul edilen müddetin bir yıl içinde in
tacını istemek tatbikatta işin hakikaten M. T. A. 
cephesinden yapılmasını mümkün kılacak bir 
müddet olmıyacaktır. Bu itibarla iki yıllık müd
detin aynen muhafazasını rica ediyorum. 

REİS — Efendim, takriri dinlediniz, reyinize 
arz ediyorum. Takririn dikkate alınmasını ka.bul 
edenler... Etmiyenler... Takrir dikkate alınmamış
tır., 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. I 
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Şimdi kabul ettiğiniz 156 ncı maddeden son

ra 157 nci madde olarak bir yeni madde teklif 
etmektedir. Onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki fıkranın Maden Kanununa 157 nci 

madde olarak ilâvesinin reye vaz'mı rica ederiz. 
Ekonomi Komisyonu Reisi 

M. San 

Teşkilât 
MADDE 157. — - Bu kanımun yürürlüğe gir

mesini mütaakıp altı ay zarfında teknik ve idari 
bakımdan ihtiyaca kâfi kadro Ekonomi ve Ti
caret Vekâleti Teşkilât Kanununa ilâve edilir. 

REÎS — Takrir üzerinde söz ıstıyen var mı! 
Yoktur. Bu madde metnini 157 nci madde olarak 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kısım : 2 
Kaldırılan hükümler, yürürlük, tatbik 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 158. — Aşağıda yazılı mevzuat, il

meye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve so
ğuk maden sulariyle kaplıcalar hakkındaki hü
kümleri hariç olmak üzere, bu kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihten itibaren kaldırılmış
tır : 

1. Ereğli Kömür Madeni Hümayunu İdare 
si hakkındaki 26 Nisan 1283 tarihli Nizamname: 

2. 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamna
mesi ; 

3. Maadin Nizamnamesinin 49 ncu madde
si ile 58 nci maddesine müzeyyel 1 Kânunevvel 
1329 tarihli Fıkaratı Nizamiye; 

4. Maadin Nizamnamesinin 5, 10, 17 ve 23 
ncü maddelerini muaddil 30 Nisan 1331 tarihü 
Kanunu muvakkat; 

5. Maden hare ve resimlerinden 1 ehizatı 
askeriye tertibi alınması hakkındaki mevzuat v 
madenin hasılatı sâfiyesi ile Darülaceze İanesin
den mübeddel olarak ayrıca alınmakta olan Teç
hizatı Askerîye Tertibinin istifası hakkındaki 6 
Nisan 1334 tarihli Kanun; 

6. Maadin Nizamnamesinin 50 nci maddesi
nin tadiline dair 26 . Hl . 1931 tarihli ve 1794 sa
yılı Kanun; 

7. 2804 sayılı Maden Teknik ve Arama Ens
titüsü Kanununun 7 nci maddesi; 
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8. 2805 sayılı Etibank Kanununun 5 nci 

maddesi; 
9. Maadin Nizamnamesi ile 608 numaralı 

Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 14 . VT . 
1935 tarihli ve 2818 numaralı Kanun; 

10. Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki 17. V I . 1942 tarihli ve 4268 sayılı Ka
nun; 

•11. 28 Nisan 1337 tarih ve 114 sayılı Zongul
dak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kö
mür Tozlarının Amele Menafii Umum iyesi ne 
Olarak Füruhtuna dair Kanun. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 159. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı?. 

Buyurun Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Memleke

tin uzun senelerden ,beri beklediği iyi bir kanu
nu bu şekilde tamamlamış olarak memleket ha
yatına vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun! Bir mes
lek adamı olarak hayırlı olmasını candan temen
ni ederim. Üzerinde çalışan arkadaşlarıma da 
teşekkür eder. Kiraztğlu arkadaşımızı müspet ça
lışmasından dolayı ayrıca tebrik ederim. 

Kanunun muhakkak surette memlekete hayırlı 
olacağına imanım var. Yalnız bir kanunun iyi 
olması beklediğimiz neticeyi sağlamaz. Kendi
si iyi fakat tatbikatı fena olan bir kanun yine 
kötü kanun olmak vasfından kurtulamaz. 

Ben böyle bir kanunu tatbik etmeye bugünkü 
Maden Umum Müdürlüğü Teşkilâtının kifayetli 
olmadığını ve memleket teşkilâtının kâfi olma
dığını burada belirtmeyi borç biliyorum. Teşki
lât kanununu da bekliyoruz. Bu şekilde memleke
tin millî servetlerini sıkı teknik murakabe altında 
bulundurarak memlekete hayırlı edecek bir teş
kilât kanununa muhtaçtir. Onu da inşaallah ayni 
şekilde çıkarır, memlekete hayırlı bir kanun ha
linde tatbikat safhasına arz ederiz. 

Hepinizi selâmlarım. (Alkışlar, bravo sesleri.) 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

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

Tatbik 
MADDE 160. — Bu kanunu İcra Vekilleri 

Heyeti yürütür. 

.1954 C ; 1 
j REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

i 3. — İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının 
i İzmir Belediyesinin yapacağı binalarla müba

delesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/773) [1] 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKILÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, ruznamenin 
birinci defa görüşülecek 44, 14, 26, 10, 43, 27, 
36 sıra numaralarmdaki kanun teklif ve tasarı
larının diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Maliye Vekilinin teklifini 
I okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
I Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 44 ncü numarada bulunan (İzmir'de 
Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Belediyesinin 
yapacağı binalarla mübadelesi hakkında kanun 
lâyihasının) diğer işlere takdimen müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo-

j mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
j mistir. 
| Müstaceliyetle görüşülmesi de takrirde var-
j dır. Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i İzmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Be-
I lediyesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi* 

hakkında Kanun 

I MADDE 1. — Hazinenin mülkiyetinde olup 
} üzerinde Ordu Evi, Sarrkış'la ve müştemilât bi

naları bulunan İzmir'in Konaık mevkiinde kâ
in 53 166,50 metre kare mesahasında 207 ada 
15 parsel numaralı gayrimenkul ile üzerinde as

i l ] 184 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kerî ambar binası bulunan aynı mevkide kâin 
1 697,50 metre kare mesahasında 243 ada 1 par
sel numaralı gayrimenkul ikinci maddede tâyin 
edilen şartlarla Maliye Vekâleti tarafından 
izmir Belediyesine devir ve temlik olunacaktır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — I - îzmir Konak Meydanı ve 
civarına ait imar haritası ile 207 ada 15 parsel 
numaralı gayrimenkulde inşaata tahsis edilen 
yerlerden, belediye sarayı ile tiyatro binası in
şaatına tefrik olunan sahalar arasında kalıp 
Iblak inşaat için ayrılmış beheri biner metre 
karelik üç parsel, îzmir Belediyesi tarafından, 
Hazine namına ifraz ve tescil ettirilecektir. 

Tl - îzmir Belediyesi tarafından : 
a) Bahribalba Parkının, Kız Lisesine müca

vir kısmında ve cepheden Mithatpaşa Cadde
si, arkadan park içindeki Birleşmiş Milletler 
yolu ile binanın sağ ve sol kanatlarından itiba
ren en az kırkar metre mesafeden geçen hat ile 
mahdut sahada foir tümen komutanlığı binası, 

b) Bahrilbaba Parkının karşısında ve cep
heden Mithatpaşa Caddesi, arkadan deniz sa-
'hili ile binanın sağ kanadrndan itibaren 5 met
re ve sol kanadından itibaren 40 metre mesa
feden geçen hat ile mahdut sahada bir ordu 
evi binası, 

c) Eşref paşa Parkından ifraz edilecek bin 
metre karelik saha ile bunun içinde bir asker
lik şulbesi binası, 

d) îkinci Karantina üstünde Hazineye ait 
18 853 metre karelik 146 pafta 1769 ada numa
ralı arsa üzerinde 500 kişilik bir kışla binası ile 
tavla ve garaj binaları, 

e) Millî Savunma Vekâleti tarafından te
min ve irae edilecek arsa üzerine bir kimyaha-
ne -tornası, 

inşa ettirilecek, arsa ve müştemilâtları ile 
birlikte Hazine namına devir ve temlik oluna
caktır. 

Bu binalarla müştemilâtını tahdidedecek 
ihata duvarları da belediye tarafından yaptırı
lacaktır. 

III - inşaatın fennî esaslara mutabakatı Ba
yındırlık, ihtiyaca uygunluğu Millî Savunma 
Vekâletince kabul ve tasdik olunacaktır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

,1954 C : 1 
Reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Vekili, ikinci madde
nin bir numaralı fıkrası mucibince Hazine na
mına ifraz ve tescil ettirilecek olan beheri bi
ner metre karelik üç arsayı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına satmaya mezundur. 

Bu parseller hakkında 6188 sayılı Kanun 
hükmü uygulanmaz. 

REtS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
x Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

RElS — Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir, 

4. — Muamele Vergin Kanununun 63 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kamın 
lâyihası ve Ticaret, 31aliye ve Bütçe komisyon
lar \ raporlun (1/596) [1] • 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksel* Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak iş

ler kısmının 14 ve 26 ncı maddelerinde kayıtlı 
Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü ve 9 ncu 
maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklif ve tasarısının diğer işlere takdi-
men ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve ri
ca ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Lâyihanın takdimen görüşülmesini 
reylerinize arzediyorum. K.^bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Tümü üzerinde söz istiyen var mıf 
Maddelere geçilmesini reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstacel en görüşülmesini leylerinize arzedi-

[1] 41 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti]?. 

Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 28 . V . 1950 tarihli ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

8. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
nci maddeleriyle 12 nci maddesinin (b) ve (c) 
fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine 
tahakkuk edecek paralarla aynı Kanunun 2 nci 
ve 13 ncü maddeleri gereğince Bankanın, veya 
kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işle
rin gmrülmesine veya tesislerin işletilmesine 
dair- hakiki veya hükmi kişilerle yaptıkları an
laşmalar dolayısiyle elde edecekleri kârlar ve 
Bankanın veya kuracağı ortaklıkların, anlaşma
lar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine 
aynı işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar. 

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

GEÇİCİ MADDE — 5842 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 16 . VIII . 1951 tarihinden son
ra, yukardaki fıkrada zikrolunan kârlar ve pa
ralar dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele 
vergileri terkin olunur ve yeniden Muamele 
Vergisi tarholunmaz. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye, İktisat ve Ticaret, ve Güm
rük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü açık oyunuza iarz edi
yorum. 

.1954 C : 1 
I 5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mabzataları 
(2/593) [1] 

REİS — Demin kabul buyurduğunuz takrir 
meyanındaki diğer kanun. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 2 8 . V . 1940 tarihli ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desine aşağıdaki 30 ncu fıkra eklenmiştir: 

I 30. İnsan tartan basküller ve âdi basküller. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 

Kalbul edenler... Etlmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte baskül teslimatı ile ilgili olup 
henüz kesinleşmemiş, bulunan Muamele Vergi
leri terkin olunur, bu tarihten öncesi için ye
niden vergi tarh olunmaz. 

Kesinleşmiş olan vergiler cezasız olarak tah
sil olunur. Tahsil edilmiş vergiler hakkında 
bir mu'amele yapılmaz. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kalbul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini dc< 
raya Adliye, Maliye, İktisat ve Ticaret ve Güm
rük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

j [1] 139 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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6. — Çırağan Sarayının İstanbul Belediye

sine Devir ve Temliki hakkındaki 4872 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyiham ve İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/567 [1] 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznameniıı birinci müzakeresi, yapılacak 

işler meyanında 10 ucu sırada bulunan (Çıra
ğan Sarayının İstanbul Belediyesine Devir ve 
Temliki hakkındaki 4872 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sının) diğer işlere tercihan müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı! Maddele
re geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka-
!bul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi teklifi 
de vardır, onu da reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine Devir 
ve Temliki hakkındaki Kanunun 1 nci madde

sinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Çırağan Sarayının İstanbul 
Belediyesine Devir ve Temliki hakkındaki 4872 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

M'adde 1. — İstanbul'da Hazineye ait Çıra
ğan Sarayı enkazı 1956 takvim yılı sonuna ka
dar otel haline getirilmek şartiyle arsası ile 
ibirlikte istanbul Belediyesine parasız olarak 
devir ve temlik edilmiştir. 

Ancak inşaata başlanıncaya kadar intifa 
hakkı ve bu hakka müsteniden tasarrufta bu
lunmak salâhiyeti Hazine uhdesinde kalacaktır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

[1] 28 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Da'hiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arz edilmiştir. 

7. — 1947 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresiyle 1947 yılı 
Hesabı Kati kanunu lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası (3/348, 1/46) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznameniıı birinci müzakeresi yapılacak iş

leri arasında 43 numarada bulunan (1947 Büt
çe yılı Hesabı Katisine ait kanun lâyihasının) 
diğer işlere tercihan görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Teklif veçhile, tasarının tercihan 
görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tasarının tercihan görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

1947 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — 1947 Bütçe yılı umumi sar
fiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (992 922 987) lira (70) kuruş âdi, 
(252 670 798) lira (76) kuruşu fevkalâde, 
(318 593 203) lira (64) kuruşu özel kanunla
ra ve (8 482 378) lira (10) kuruşu Nâzım sar
fiyata ait olmak üzere (1 572 669 368) lira 
(20) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

[1] 153 sayıh matbua zaptın sonundadır. 



i : OD o . • 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1947 Bütçe yılı umumi tah
silatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 219 062 109) lira (99) kuruşu âdi, 
(319 412 454) lira (62) kuruşu özel kanunla
ra, (76 550 000) lirası istikrazlar hasılatı ve 
(9. 918 819) lira (96) kuruşu.da Nâzım gelir
lere ait olmak üzere (1 624 943 384) lira (57) 
kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Nâzım varidatla sarfiyat 
arasında fark olan (1 436 441) lira (86) ku
ruş varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1948 
yılma devredilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İkinci maddede gösterildiği 
üzere bu sene zarfında istikrazlar hasılatından 
elde edilerek gelir kaydolunan (76 550 000) 
liradan (25 712 425) lira (49) kuruşu 1, 2 
ve 3 ncü maddelerdeki normal gelirlerle sarfi
yat arasındaki açığın kapatılmasında kullanıl
mış ve bakiyesi olan (50 837 574) lira (51) 
kuruşu da tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1947 Bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sarf edilen ve (A) işaretli cetveli
nin ayrı bir sütununda gösterilen (232 508) 
lira (89) kuruş tamamlayıcı tahsisat olarak ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (34 465 082) lira 
(90) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 7. — Tahsisattan 1947 yılı içinde 
sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (42 434 338) lira (26) ku
ruş imha edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

8. — 1948 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1948 yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı muhase
bat Encümeni mazbatası (3/400, 1/1) [1] 

i REÎS — Bir takrir var-: 

j Yüksek Reisliğe^ 
| Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 44 ncü numarada bulunan 
ı (1948 yılı Hesabı Katisine ait kanun lâyihası

nın) diğer işlere takdimen müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

1948 Bütçe yılı Hesabı Kati Kanunu 

MADDE 1. — 1948 Bütçe yılı umumi sar
fiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 

[1] 154 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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üzere (1 320 159 267) lira (73) kuruşu âdi, . 
(81 142 533) lira (20) kuruşu özel kanunlara 
ve (25 355 572) lira (46) kuruşu nâzım sarfi
yata ait olmak üzere (1 426 657 373) lira (39) 
kuruştur. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1948 Bütçe yılı umumi tah
silatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 223 778 586) lira (90) kuruşu âdi 
(68 036 866) lira (19) kuruşu özel kanunlara, 
(,175 883 166) lira (34) kuruşu istikrazlar ha
sılatı ve (26 984 250) lira (77) kuruşu da nâ
zım gelirlere ait olmak üzere (1 494 682 870) 
lira (20) kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Nâzım varidatla sarfiyat ara
sındaki fark olan (1 628 678) lira (31) kuruş I 
varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1949 yı
lına devredilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

(MADDE 4. — 2 nci maddede gösterildiği 
üzene 'bu sene zarfında istikrazlar hasılatından 
•elde edilerek gelir kaydolunan (175 883 166) 
lira (34) kuruştan (109 486 347) lira (84) ku
ruşu 1, 2 ve 3 n/îü maddelerdeki nörona! gelir
lerle sarfiyat arasındaki açığın kapatılmasın- ı 
da ıku'llanılmış. ve bakiyesi olan (66 396 818) 
lira (50) kuruşu da tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

REİÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1948 Bütçe yılı içimde tahsi
sat haricinde sarfedilen ve (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (765 044) 
lira (74) kuruş tamamlayıcı tahsisat olarak ka
bul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — delecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (4 602 272i) lira * 
(70) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ! 
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MADDE 7. — Tahsisattan 1948 yılı içinde 

«arfolunımıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (54 372 647) lira (78) 
kuruş imha edilmiştir. 

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

ıMADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
(bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
(bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

9. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
458 105 lira 53 kuruşun, terkini ve 3 205 lira 21 
kuruşun affı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (3/450) [1] 

REİS — Bir takrir vardır, okuyoruz : 

Yüksek 'Reisliğe 
Ruznamenin 27 nci maddesinde bulunan, 

Takip ve tahsiline imkân olmıyanların affı hak
kındaki mazbatanın tercih an görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

(Bütçe Komisyonu rapora okundu.) 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

10. — İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 
18 parsel numaralı Hazineye ait binanın Em
lâk Kredi Bankasına satılmasına ve Bankaca 
yaptırılacak binaya Hazinenin de iştirakine me
zuniyet verilmesine dair kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/602) 
[2] 

[1] 7 say ıh matbua zaptın sonundadır. 
[2] 12 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Komisyon raporu hakkında söz is-

tiyen var mil Yok. Raporu tasvibi âlinize arz 
adiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

REÎS — Bir takrir daha vardır. Okutuyo
rum : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

işleri arasında 4 numarada bulunan (İstanbul'
da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numa
ralı Hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bu Bankaca yaptırılacak 
binaya Hazinenin de iştirakine mezuniyet veril
mesine dair kanun lâyihasının) diğer işlere tak-
dimen, müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkaıi 

REİS —• Takdimen görüşülmesini reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, hepinizin bildiği veçhile İs
tanbul'da Eminönü'nde Emlâk Kredi Banka
sının bir banka binası vardır. Bu bina eskidir 
ve banka ihtiyacına kâfi gelmemektedir. Di
ğer taraftan bu binanın ittisalinde Hazineye 
ait gayrimenkuller mevcuttur. Fakat İstanbul 
İmar Plânına göre ne Emlâk Bankasının bu
lunduğu yere, ne de Hazinenin gayrimenkulleri 
üzerine müstakillen bina yapmak imkânı mev
cut değildir. Bir taraftan bu zaruret diğer ta
raftan da bina ihtiyacı dolayısiyle müstakil
len bina yapımına müsaat olmıyan bu iki par
ça üzerine bir blok bina inşası zarureti karşı
sında buraya banka yapılsın Eminönü'nde bir 
maliye şubesi binasına şiddetle ihtiyaç olduğu 
için Bankamın yapacağı binanın bir kısmı Emi
nönü Vergi Dairesine tahsis edilsin, mealinde
ki bu teklif de Hükümet tarafından Meclise 
sevk edilmiştir. Teklif Maliye Komisyonunca 
kabul olunmuş, fakat Bütçe Komisyonuna git
tiği zaman maalesef Bütçe Komisyonu Hükü
metin bu teklifini yani Banka tarafından, Em
lâk Kredi Bankası binasının ittisalindeki Hazi
neden alacağı binaya Maliyenin iştirakine da
ir olan ikinci maddeyi reddetmiştir. Bu veçhi
le Maliyenin, Eminönü'nde bir vergi dairesi 
yapmak imkânı ortadan kaldırılmıştır. Halbu-
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i ki bu doğru olmamıştır. Malûmu âlileridir ki, 

Eminönü Vergi Dairesi Türkiye'de en mühim 
ve mükellef sayısı çok olan bir dairedir. Bina-
sizlik yüzünden hemen her sene bir yere ta
şınmakta ve bu yüzden mükellefler de her za
man vergi dairesini aramak zahmetine katlan
maktadır. Milyonlarca lira vergi veren mükel
lefler sık sık değişen bir vergi dairesi ile kar
şılaşmaktadır. Hazine şimdiye kadar esaslı 
olarak burada vergi dairesi ihtiyacını karşılı-
yamamıştır. O semtte daire olmaya elverişli ki
ra ile bir yer bulmaya da imkân yoktur, hattâ 
kira ile bir yer bulsa dahi büyük miktarda pa
ra vermek zarureti vardır. Bu hakikatlar göz 
önünde tutulursa, Bütçe Komisyonunun, Ban
kaca yapılacak binaya Hazinenin iştirakine da
ir olan ikinci maddeyi reddetmek doğru değil
dir. Binaenaleyh Bütçe Komisyonunun raporu
nun reddi ile Maliye Komisyonamutk.raÇorunun 
ve tedvin ettiği maddelerin müzakereye esas 
ittihaz edilmesi hakkında bir önerge takdim 
ettim, kabulünü rica ederim. 

i REİS — Reylerini kullanmayan arkadaşlar 
I lütfen reylerini istimal etsinler efendim. 
: Takriri okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
İstanbul'da Eminönü'nde Emlâk Kredi Ban

kası Eminönü Şubesinin işgalinde ve mülkiye
tinde bulunan binanın 'bankaya kâfi gelmemesi 
sebebi ile ittisalinde Hazineye ait 405 ada, 18 
parsel numaralı gayrimerikulün Emlâk Kredi 
Bankasına satılmalına ve bankaıca yaptırılacak 
binaya Hazinenin de iştirakine mezuniyet veril
mesine dair Hükümet taraflıdan hazırlanan 
kanun lâyihası pek musip iken ve Maliye Ko
misyonu da Hüküımeltin teklifinin esaslarını 
'kabul etmiş i'ken Bütçe Konıisyionu, Hükümetin 
teklifinin belkemiği olan Eminönü Vergi Daire
si için burada daimî bir bina ve mekân bulma
yı hedef tutan en mühim ıkısmını reddetmiş ol
duğundan aşağıda izah edeceğimiz sebeplere 
mebni bu lâyihaya ait Bütço Komisytonu rapo
runun reddiyle Maliye Komisyonu raporunun 
'kabulünü ve Maliye Komisyonunca hazırlanan 
metnin müzakereye esas ittihaz edilmesini arz 
ve teklif ederim. Şöyle ki : 

Hükümet bu teklifi iki ihtiyacı karşılatmak 
için yapmıştır. 

1. Çok mühim millî bir müessesemiz olan 
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Emlâk Kredi Bankasının Eminönünde halen 
ihtiyacına 'kâfi gelmiyen ve bir banka binası 
foUmunda olmıyan binasının ittisalide'ki Hazi
neye ait 18 sayılı parselle karıştırılarak buraya 
'blok halinde orayı süsliyecek büyük bir bina 
yapılmasına im'kân verilmesi, 

2. Memleketin en mühim bir iş ve ticaret 
merkezi olan Eminönün'de bulunması 'lâzîmge-
len Eminönü Vergi Dairesi için daimî bir bina 
teminidir. 

İşte Bütçe Komisyonunun ekseriyeti, Hükü
metin bu ikinci hedefe matuf olan vergi dairesi 
ihtiyacının karşılanması hususundaki teklifini, 
'böyle bir iştirakin karışık]ıklar doğuracağı 
mülâhazası ile ekseriyetle reddetmiştir. Halbu
ki, ahiren Yüksek Meclisin kabul buyurduğu 
6217 sayılı kat mülkiyetini imkân altına sokan 
kanun ile böyle 'müşterek gayrim e nkuller üze
rine yapılacak binaların muayyen !bir kısım 
veya kat veya bölümünden istifadenin irtifak: 
ha!kkı tesisi suretiyle hissedarlara temin edile
ceği kabul edilmiş bulunfmak'taldır. Vatandaş
lar 'bile bu kanundan istifade ile ihtiyaçlarını 
temin edenken Hazinenin her sene milyonlarca 
liralık taiha'kkuk ve tahsil yapan Eminönü vergi 
müdürlüğü gibi çok mühim bir dairesinin orada 
'burada seyyar bir halde kalması ve daimî bir bina 
ihtiyacını temin için mezkûr kanundan istifade 
edilmemesi hiç doğru olmaz. Burada bir vergi 
dairesi binasının tesisi 'hem Hazinenin, hem de 
o daireye 'her sene yüzhirilerce liralık vergi 
veren vatandaşların lehine çok hayırlı bir ha
reket olaeaiktır. Filhakika Hükümet lâyihasının 
Ibu hususa dair eslbabı mucibesinde aynen şöyle 
denilmektedir : (İstanbul vergi dairelerinin 
en mühimlerinden birini teşkil eden Eminönü 
vergi dairesinin daimî bir binası bulunmadığı 
için burada bir bina inşası tasavvur edilmiş 
ise de İstanbul Belediyesi ile yapılan temas ne
ticesinde «ehir imar plânına göre müsait bir 
yer bulmak kabil olamamıştır. Kira ile bina 
tutulması da Hazineye devamlı bir şekilde 
yükse'k miktarda kira ödenmesi gibi bir külfeti 
tahmil etmektedir. Bunun için Emlâk Kredi 
Bankasının yaptıracağı Ibina-ya Hazinenin de 
iştiraki suretiyle bu ihtiyacın karşılanması dü
şünülmüş ve tasarının 2 nci maddesi bu mak
satla hazırlanmıştır.) 

İşte Bütçe Komisyonunun ekseriyeti Hükü
met lâyihasında belirtilen bu çok mâkul mak-

1 şadı sağlıyan ikinci maddeyi reddetmekle hem 
Eminönü'nde bir vergi dairesi binasına olan 
şiddetli ihtiyacın karşılanmasına mâni olmuş, 
hem de bu daireye her sene milyonlarca vergi 

I veren vatandaşın her sene ayrı bir yerde bir 
I Eminönü vergi dairesi aramaya mecbur edil-
I mesi suretiyle çekmekte oldukları eziyetin ilâ 
I malânihaye temadisine göz yummuştur. 

Halbuki Hükümetin lâyihasında* istihdaf et-
I tiği maksat Yüksek Meclisin ahiren kabul bu

yurduğu 6217 sayılı Kanunla müşterek mülk-
I 1er üzerine yapılacak binaların muayyen bir kı

sım ve bölümünden istifade hakkının şerikler 
I arasında tesis ve tapuya tescil edilecek irtifak 
I hakkı ile temini kabul edilmiştir. Hükümetin 
I teklifi ve Maliye Komisyonunun da kabul etmiş 

olduğu veçhile bankanın ve Hazinenin gayri-
menkulleri birbirine meze ve tevhit edilerek bu-

I rada Eminönü'ne şeref ve ziynet verecek büyük 
bir bina yapılırsa bu binanın muayyen bir kıs-

I mı bankaya ve muayyen bir bölümü de vergi 
dairesine tahsis edilebilir. Ve binanın projesi 

I de bidayeten buna göre yapılarak Hükümet 
I teklifinde belirtilen ve giderilmesi zaruri olan 
I ihtiyaç tatmin edilmiş olacaktır. Bu sebeplerle 

Hükümet lâyihasmdaki iki maksattan birisini 
yanlış bir mülâhazaya istinaden reddeden Büt
çe Komisyonu raporunun reddiyle Hükümet tek-

1 lifini esas itibariyle tasvip eden Maliye Komis-
I yonunun rapor ve metninin müzakereye esas it-
I tihaz edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
H. Aydmer 

REİS — Efendim, 1, 2, 3 No. lu kanunla-
I rın oylama muamelesi bitmiştir. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, Hidayet Bey arkada-
I şımızm çok mutavvel takririnin esbabı muci-
I besi şifahen de izah edildi, tam mânasiyle ıttı

la hâsıl ettiniz. Bütçe Komisyonunun ikinci 
maddenin kaldırılmasında noktai nazarı şuydu : 
Emlâk Bankası Tahsil Şubesi, ile müşterek bu
lunduğundan intifa da müşterek olacaktır. Bu
nu nazarı itibara alarak maddeyi çıkardık. Ahi
ren kat mülkiyetine ait kanun çıktığından do
layı ikinci maddenin tekrar yer bulması husu
sunda Hükümetle mutabakata vardık. Fakat is-

I rar etmiyoruz. Takdir Heyeti Celilenizindir. 
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REİS — Efendim, takriri ve komisyon söz

cüsünü dinlediniz. Takrir Bütçe Komisyonunun 
metninin değil, Maliye Komisyonu metninin mü
zakereye esas olmasını istemektedir. 

Şimdi takriri reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim, bir 
daha rica edeceğim. 

Maliye Komisyonu raporunun müzakereye 
esas olması yolundaki takriri dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... Takrir 
dikkate alınmıştır, Maliye Komisyonu metni 
üzerinde konuşmalara devam olunacaktır. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçil
mesini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmekte
dir, reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 par
sel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk Kredi 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak 

binaya Hazinenin de iştirakine mezuniyet 
verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — istanbul'da Eminönü'nde 
Şeyh Mehmet Ceylâni Mahallesinin Dirlik So
kağında kâin 57 - 63 ve 63/3 kapı ve 405 ada 
18 parsel numaralı binayı yedi yüz bin lira mu
kadder kıymet üzerinden Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına satmaya Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen vı-.r 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede sözü geçen 
bina ile bitişiğindeki diğer binaların arsalarının 
tevhidinden meydana gelecek gayrimenkul üze
rine banka tarafından yaptırılacak binaya, 2490 
sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olmaksızın, iş
tirake ve bu hususta banka ile gelecek yıllara 
sâri mukavele akdine ve inşaatı müta.akıp müşte
rek mülk olarak tapuya tesciline Maliye Vekili 
mezun kılınmıştır. 

REÎS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim 

Bütçe Komisyonu Sözcüsünün de işaret ettiği 
gibi kat mülkiyetini kabul eden kanun bundan 
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i sonra meriyete girmiştir. Onun için maddenin 
ı kat mülkiyetine atfen ikmali ve tanzimi hak

kında bir takrir verdim. Kabulünü rica ederim. 
Takririm şudur: 

Reisliğe 
Eminönü'nde 18 parsel numaralı yere ait lâ

yihada Hükümet teklifini esas itibariyle tasvip 
I eden Maliye Komisyonunun 2 nci maddesinin 

şu şekilde değiştirilip vuzuhlandırılmasını arz 
I ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
| Hidayet Aydıner 

Madde 2. — Birinci maddede sözü geçen 
i bina ile bitişiğindeki diğer binaların arsalarının 

tevhidinden meydane gelecek gayrimenkul üze-
I rine banka tarafından yaptırılacak binaya 2490 
i sayılı Kanun hükümleri ile bağlı olmaksızın işti-
j rake ve bu hususta banka ile gelecek yıllara sâri 
i mukavele akdine ve inşaatı mütaakıp müşterek 
! mülk haline gelecek olan binanın banka ile 
; mutabık kalınacak ve tâyin olunacak kısım ve 
. bölümlerinden Hazinenin ve Maliyenin ayrı ayrı 

istifade etmesi için Tapu Kanununun 6217 sayılı 
I Kanunla değişen 26 nej maddesi mucibince irti-
i fak hakkı tesis ve tescilini istemeye Maliye Ve-
I kâleti mezundur, 
| 
i REİS — Takriri dikkatinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
, mistir. Bu madde takrirle beraber Maliye Konıis-
; yonuna gönderilmiştir. 

j 11. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

I ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
\ kanun lâyihası ve Maliye ve Rütçe encümenleri 
; mazbataları (1/618) [1] 

i REÎS — Bir takrir var: 

I Yüksek Reisliğe* 
j Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 
i maddeleri arasında 36 sıra numarasında bulu-
! nan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
| nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka-
; nun lâyihasının) diğer işlere takdimen, müstace-

[1] 173 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

* 
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liyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz . istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka-
<bul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Ka<bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığa Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme

sine dair Kanun 

MA DDE 1. — 5434 sayıl ı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İdare meclisinde bir reis ve beş âza bulunur. 
Reis ve azalar Maliye Vekâleti tarafından tek
lif ve İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

Umum Müdür, idare meclisinin tabiî âzası-
dır. Bulunmadığı zaman meclis toplantılarına 
muavinlerinden biri iştirak eder. 

Reis ve azaların vazife müddetleri üç sene
dir. Müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin 
edilebilirler. Müddeti biten idare meclisi reisi 
ve azaları yeni idare meclisi reis ve azaları tâ
yin edilinceye kadar vazifelerine devam eder
ler. Müddetlerinin bitiminden evvel ayrılanla
rın yerine gelenler ayrılanların müddetlerini 
tamamlarlar. 

tdare meclisi reis ve âzalığma maaşlı Devlet 
memuriyetinden gelenlerden yeniden tâyin edil
memek suretiyle açıkta kalanlara reis ve âza-
lıktan evvelki memuriyetlerine nazaran mevcut 
hükümler dairesinde ve ayrıldıkları kurumlar
ca açık maaşı verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ve 5 numaralı kanunların oylama muame
lesi 'bitmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İdare Meclisine gerek 12 tıei maddede ya
pılı kurumların memurlarından naklen, gerek 
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I açıktan reis ve âza tâyin edilebileceği gilbi bu

ralara asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek su-
[ retiyle memurlardan da tâyin yapılabilir. An-
i cak bu suretle tâyin edileceklerin adedi mevcu

dun yarısını geçemez. 
Asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek sure

tiyle tâyin olunacaklara verilecek ücret kadro 
ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere İcra Ve-

* killeri Heyetince tesbit olunur. 
Reis ve âza teklif ve tâyin olunabileceklerin 

yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye, ekono
mi. hukuk, bankacılık, sigortacılık, emeklilik, 
mühendislik veya mimarlık kollarından birinde 
ihtisas saihibi bulunmaları şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kajbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 5 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

İdare meclisi en az dört kişi ile toplanır. 
Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyetiyle 
verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandığın ibir uımum müdürü ile en çok iki 
umum müdür muavini 'bulunur. 17 . VI .1938 
tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 tıei maddesi 
hükmü mahfuz kalmak üzere 4 ncü ve 'daha yu
karı derecedeki memurlarla 'bunların aylıkla
rına muadil ücret 'alan 'hizmetliler Umum Mü
dürlüğün teklifi üzerine İdare Meclisi, bunla
rın dışında kalanlar umum müdür tarafından 
tâyin edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum: Ka'bul 
edenler... Etim iyeni er... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 8 nci maddesi
nin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştİT. : 

b) Mütaakıp yılın en geç 15 Temmuzuna 
kadar Umum Müdürlükçe hazırlanacak bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarını inceleyip uygun 
görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler ra
poru ile birlikte yine aynı senenin, en geç Tem-
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muz sonuna kadar Umumi Murakabe Heyetine j 
vermek. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul | 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 12 n,ci madde
sinin II işaretli fıkrasının (b ve c) bentleri ı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) özel, Teadül ve Kuruluş kanunlarına 
göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar; 

(Kurumların özel kanunlarına göre teşek- ı 
kül etmiş idare meclislerinin reis ve âzalariyle 
788 sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesinde yapılı stajyerler ve 766 j 
sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinin | 
7 nci fıkrasını değiştiren 982 sayılı Kanunda 
yazılı hâkim stajyerleri dâhil) ; 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler; 

tş yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve ben
zeri hizmetliler dâhil kurumların îş Kanunu 
tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki hizmetli-
leriyle aynı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde ya
zılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, ame
le çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, 
tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı, drezi-
nör ve kurumların serbest ve mukaveleli avu
katları hariç. j 

REİS — Bir takrir var. j 

Yüksek Reisliğe | 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli I 

Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair kanun lâyihasının 6 nci madde- j 
siyla : ! 

788 sayılı Kanunun 29İ9 sayılı Kanunla de
ğişik 64 ncü maddesinde yazılı stajyerlerin ve ] 
756 sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi- i 
nin 7 nci fıkrasını değiştiren 982 sayılı Kanun- I 
da yazılı hâkim stajyerlerinin staj müddetleri j 
için emeklilik hakkı kabul edilmekte ise de ; 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin bu durumda ; 
olan stajyerleri mezkûr hükümden hariç bira- j 
kılmış bulunduğundan hak ve eşitliği teminen ; 
H nci maddenin (P>) fıkrasının sonuna (Ve îk-

19^4 0 : 1 
tisjadi Devlet Teşekküllerinde ücretli stajyerlik
te geçen hizmetler dâhil) ibaresinin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMİNA KEMAL YÖ-
RÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, evvelâ şu 
6 nci maddenin B bendindeki yazılı (Hâkimler 
Kanunu) na taallûk eden hususu arz edeyim : 

Parantez içinde (Kurumların özel kanunları
na göre teşekkül etmiş idare meclislerinin reis 
ve âzalariyle 788 sayılı Kanunun 2919 sayılı Ka
nunla değişik 64 ncü maddesinde yazılı stajiyer-
ler) kalacak ve (766 sayılı Hâkimler Kanunu
nun ikinci maddesinin 7 nci fıkrasını değiştiren 
982 sayılı Kanunda yazılı hâkim stajyerler) ke
limeleri çıkarılacak (dâhil) kelimesi kalacaktır. 
Çünkü muvakkat 91 nci maddede bu hüküm der
piş edilmiştir. Burada yazılı olması haşivdir. 
Komisyon namına çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Takrire gelince, takririn kabulüne encümen 
asla muvafakat edemez. Binaenateyih takririn 
de reddini istirham ediyoruz. 

REÎS — Efendim; komisyonun iştirak etme
diği takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reîRedilmiştir. 

Şimdi, B fıkrasını arkadaşımızın izah ettiği 
şekilde, tashihli şekilde yeniden okuyorum. 

MADDE 6. — Ayın kanunun 12 nci mad
desinin II işaretli fıkrasının (1) ve c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) özel, Teadül ve kuruluş kanunlarına 
?;'6ve daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar; 

(Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül 
etmiş idare meclislerinin reis ve âzalariyle 788 
sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 
ncü maddesinde yazılı stajyerler dâhil). 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler; 

(İş yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve ben
zeri hizmetliler dâhil kurumların îş Kanunu 
tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 17 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki hizmetli-
leriyle aynı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde ya
zılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, ame-
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le çavuşu, mütahassıs amele, hamal, hamalbaşı, 
tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı, dre- ; 
zinör ve kurumların serbest ve mukaveleleli j 
avukatları hariç). ı 

RElS — Maddeyi tashih şekliyle reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad- ' 
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 17 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Kurumlar bütçelerinde tahsisat olup olmadı- ı 
ğma bakmaksızın 14 ncü maddede yazılı Sandık 
varidatından; 

a) (a, b, e, e, d, e) fıkralarında yazılı olan
larla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
karşılıkları, aylık ücret ve tahsisatın tediyesi 
gününden itibaren başlıyarak 15 gün içinde, 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamı
nı, . bütçelerinin salahiyetli makamlarca tasdik 
edildiği tarihleri takibeden ay başlarından iti
baren en çok (6) ay içinde ve aylık (6) eşit 
taksitte ve yıl içinde alman ek tahsisatlara ait 
% 1 lerin tamamının da o yılın son gününü 
geçmemek üzere, bunların alındığı tarihleri ta
kibeden (2) ay içinde, 

e) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları tah
silleri gününü takibeden 15 gün içinde, 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili mad
delerinde gösterilen müddetler içinde, 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya 
bankaya yatırmaya mecburdurlar. 

Varidat ve tahsilatın Sandığa veya Sandık 
adına postaya veya bankaya tevdiini mütaakıp 
kurumlar, 14 ncü maddenin (f, h, i) fıkraların
da yazılı varidatlarla aynı maddenin (j) fıkra
sında zikredilen 28 nei madde varidatı için, va
ridatın nev'ini, miktarını kaç gün ve sayılı mak
buzla hangi banka veya posta idaresine tevdiini 
gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderil'. 

14 ncü maddenin (a, b, c, ç, d, e, y) fıkrala
rında yazılı Sandık varidatiyle (j) fıkrasında 
zikredilen 34 ve 38 nci mtddeler varidatı ve 
125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve karşı
lıklar için, kurumlarca Sandığa aylık bordro 
gönderilmez. Kurumlar bu gelirlerin bordroları 
yerine, her takvim yılmdakini iht'iva etmek üze
re şahıs emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça 
tarihi de gösterilmek suretiyle bu çeşit varidatı 
kaydederler. 

Bir ay içindeki fiilî ve itibari hizmet zammı J 
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müddetleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır 
ve yıl sonunda 34 ve 38 nci maddelere göre bu 
hizmetlere tekabül eden meblâğlar hesap edile
rek ayrıca kaydolunur. 

Kurumlar bu fişleri bir icmal bordrosiyle 
en geç mütaakıp yılın Ocak ayı sonuna kadar 
Sandığa veya Sandık adına postaya tevdi eder
ler ve fişin bir suretini de ilgili iştirakçi veya 
tevdiatçıya verirler. 

Kurum muhasipleri her kurumun aylık tedi
ye bordrosundaki tevkifat sütunlarında gösteri
len Sandık varidatının aylık yekûnunu, her say
fası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere San
dık varidatını nevileri itibariyle ayrı ayrı gös
termek suretiyle her ay kaydederler. 

Sene sonlarında, muhasipliklerce, zımbalı 
olan bu defterlerin kurumlar itibariyle yekûnla
rı yapılır ve bundan iktibasen de bir icmal bor
drosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna ka
dar Sandığa veya Sandık adına postaya tevdi 
edilir. 

İcmal sütununun altında her ay gönderilen 
paralara ait banka veya posta makbuzlarının 
gün, sayı ve muhteviyatları da gösterilir. 

Bu vazifeyi yerine getirmiyen, sandık varida
tını eksik hesap eden veya hiç kesmiyen kurum
ların tahakkuk ve tediye ile ilgili memurlariy-
le mesul muhasiplerden bu paralar % 10 faz-
lasiyle birlikte ve Sandığın teklifi üzerine Tah
sili Emval Kanununa göre Maliye Vekâlol in
ce tahsil olunur. 

Yukarda yazılı defter ve cetveller Sandıkça 
hazırlanır. 

Sandık, kurumların bu maddedeki ve kanu
nun 16 nci maddesiyle diğer maddelerindeki 
Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getir
mediklerini, kontrol yapılacak kurumun mahal
lî en büyük âmirinin müsaadesi ve terfik ede
ceği bir memurla birlikte olmak şartiyle, mü
fettişleri vasıtasiyle kontrol ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu vazifelerini yerine 
getirmek için istiyecekleri defter, kayıt hesap 
ve sair vesikaların ibrazı mecburidir. Bunları 
vermiyenler hakkında 128 nci madde hükümle
ri tatbik olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA KEMAL YÖ-
KÜKOĞLU (tiümüşane) — Efendim buradaki. 
(Tahsili Emval) kelimesi (Âmme Alacakları
nın Tahsil Usulü) diye değiştirilecektir. 
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REİS ~ Bu tashihle maddeyi reylerinize ı 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE, 8. — Aynı. kanunun 22; nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

SandjLğm ihtiyatları normal ve belli ihti
yaçlar için serbest bulundurulması lâzımgelen I 
miktarlar çıkarıldıktan sonra kalanı; i 

1. Mütehavvil gelirli kıymetlerden : ı 
â) %-40 ı geçmemek üzere iktisaden inki

şafa mazhar olan en uygun yerlerde ve en faz- t 
; la ' varitiat temin edecek şekilde ve belediye hu- ! 
dutları içinde satınalınacâk veya yaptırılacak 
gayrimenkullere; 

b) Devlet veya Devlet sermayesinle ku- | 
Ttİlnraş olan kurumlarca sermayesinin yarısın- I 
dan fazlasına iştirak olunan şirketlerin âksi-

1 yanlarına; | 
2. Sabit gelirli kıymetlerden : i 
c) Devlet bono ve tahvilleriyle amortis- i 

man ve kredi sandığı tahvillerine, 
d) Vadeli ve -vadesiz mevduat şeklinde I 

millî bankalara (Bu mevduat 5841 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi değildir). 

Yatırılmak Ü2ere îdare Meclisinee hazırla
nıp Malie Vekâlyetinee tasdik olunacak en çok 
(5)yıUık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı 
usulle^ değiştirilebilen bir yatırım plânı daire
sinde işletilir. Yatırımlar bu plâna göre îda- ı 
re Meclisi karariyle yapılır. 

R E Î S — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA KEMAL 

YÜRÜKOĞLU (Gümüşane) — İkinci tbendin 
C fıkrasından sonra bir Ç fıkrası Encümence 

'kâfeul edilmişti, tabıda söhven unutulmuştur. 
-Binaenaleyh C • fıkrasrnlâan «Sonra Ç fıkrasının 
da ilâvesini .• istirham ediyorum ve bu husust a 
bir ' takrir veriyarum, kabulünü rica ederim. 

'REÎS ~ Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe j 
Encümenimiızce kabul edilip sehven tab'a 

geçmemiş bulunan aşağıdaki (Ç) fıkrasının 8 
nci maddeye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sözeü 
Gümüşane Mebusu j 

K. Yörükoğlu 
>ç) (1b) fıkrasında yazılı şir'ketlerle devlet 

sermayesiyle kurulmuş olan teşekküllerin veya I 
millî bankaların dbligasyonlarına, I 

j REÎÎS — Maddeyi bu Ç fıkrasiyle birlikte 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayıiı kanunun 23 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandık sermayesinden en çok.(25) milyon 
] lira, İdare Meclisince yüzde beşten aşağı olma-
1 malk üzere belirtilecek faiz ve esaslara göre 
ı en çok üç aylık veya ücret tutaklarım veya 

ödeneklerini geçmemek ve yine en çok iki yıl 
( içinde geri alınmak ve işjtirakçi veya tevdiat-
! çılardan iki kefil gösterilmek şartiyle, ihtiyacı 

olan iştirakçi veya tevdialtçılara borç vermek 
için döner sermaye olarak kullanılabilir. 

I REÎS — Madde hakkında söz dstiyen vşar 
mı? Maddeyi reyinize sunuyorum.;Kabul eden-

| 1er... Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 

j MADDE 10. — Aynı kanunun 28 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadar ki, Umumi Murakabe Heyeti için 
Sandık îdare masraflarından bir hisse ayriİmı-

i yacağı gibi.mezkûr heyetin masraflarına da 
Sandıkça iştirak edilmez. 

REİS — Mad'de hakkında söz, istiyen var 
I mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 50 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

îştiraikçi ve tevdiatçılann her çeşit malûl
lükleri ve ihtisasa taallûk eden hastalıklar ku
ruluşu tam olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin 
raporu ile belirtilir. Şu kadar ki, bu hastanele
rin bulunmadığı yerlerde bu .raporlar en az .üç 
hekimi bulunan mahallî hastaneler tarafından 
da verilelbilir. 

Bu kabîl hastaneler de bulunmazsa iştirakçi 
veya tevdiatçılann her çeşit malûllükleri birisi 
malûllüğün taallûk ettiği ihtisası haiz olmak 
üzere en az üç hekim tarafından birlikte verile
cek raporlarla tesbit edilir. Bu hekimlerin ikisi
n i n ^ nci maddenin I işaretli fıkraısında yazılı 
kurumların hekimleri olmaları ve bunlardan 
birisinin, varsa iştirakçi veya tevdiatçmm (54 
ve .61 nci maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı 
bulunduğu kurumun hakimi olması -şarttır.' Bu 
hakimleri iştirakçi veya tervdiâitçının bağlı. .ol
duğu1 kurumlar gösterir. 

Hastanın bulunduğu yerde .yukar4aki fık-
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ralarda yazılı hastane veya aynı şartları haiz 
hekimler bulunmaz ve hastanın da en yakın 
kuruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere 
gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla an
laşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin I işaretli 
fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafından 
verilen rapor nazara alınır. Ancak, sandık, ma
hallinde hastayı muayene ettirmek ve neticesi
ne göre muamele yapmak hakkını muhafaza 
eder. Vazife malûllüklerinin harb veya iç tedip 
hareketlerinden doğması halinde bunların do
ğuşlarına sebep olan hâdiselerden sonra iştirak
çi' veyahut tevdiatçılarm gündelikleri askerî 
hastanelerin raporlariyle tesbit edilir. 

ENCÜMEN ADINA KEMAL YÜRÜKOĞLU 
(Gümüşane) — Yine tabı hatası olarak bu son 
satırda «gündelikleri» yazılmıştır, «gönderildik
leri» şeklinde tashihini istirham ediyorum. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi (gönderildikleri) şeklinde tashih ede
rek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE İ2. — Aynı kanunun 55 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı ke
sirleri elli kuruşa, 50 kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. Şu kadar ki, 53 ncü 
maddeye göre hesaplanacak kesir o madde ge
reğince ayrıca nazara alınmaz. 

REÎS^— Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 71 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında 
dahi aynı hükümler uygulanır. 

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

MADDE 14. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, 
baba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için 
ölüm tarihinden itibaren en çok iki yıl içinde 
yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır. 

istihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat 
etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin 

hissesi ödenir ve müracaat etmiyenlerin hissesi 
ölüm tarihinden itibaren iki yıl müddetle mev
kuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat vâki 
olmadığı takdirde bunların hisseleri 83 ncü 
madde hükümleri mahfuz kalmak üzere diğer
leri arasında taksim olunur. 

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

MADDE 15. — Aynı kanunun 91 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyette
ki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazı
lı tarihlerden başlar : 

a)b 42 nci maddede yazılı olanlar için mez
kûr madde hükmü dairesinde yazı ile vâki iste
me tarihini takibeden ay başında : 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede 
iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekli
ye ayrılanların emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylık hizmet aylıklarının' kesildiği 
tarihi takibeden ay başında (Emekliliklerini 
kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul 
edildiği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı 
ile bildirmezse isteklerini yaptıkları tarihten iti
baren bir aydan evvel olmamak üzere vazifeleri
ni terkedebilirler. Bunların emeklilik istekleri
nin kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca 
yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok 
bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecbu
ridir. Erlerin vazife malûllüğü aylıklarının baş
langıcı bu husustaki müracaatlarını takibedeh ay 
başıdır.) 

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulu
nanlardan emekli aylığına müstahak olanların 
veya ölenlerin emekli ve âdi malûllük aylıklariy
le dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son 
ayrıldıkları kurumlara kendileri veya dul ve 
yetimleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat 
tarihlerini takibeden ay başından; 

ç) Emekli; âdi malûllük ve vazife malûllü
ğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetim
lerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takibe
den ay başından; 

(Şu kadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsi
sinde 72 nci madde hükmü mahfuz tutulur.) 
Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hiz
met aylığı geri alınmaz. 
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Hükümle veya sicilleri veyahut askerî mah
kemelerce verilecek karar üzerine kurullarınca 
re'sen emekliye sevkedilenlerin emekli aylıkla
rının başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dol
duranların bu haddi doldurdukları tarihleri ta-
kibeden ay başından sonra her ne sebeple olursa 
olsun kurumlarınca vazif eleriyle ilgileri kesilmi-
yerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suret
le geçen müddetleri fiili hizmet müddeti sayıl
maz ve bunlar için kesenek ve karşılık alnmış-
sa geri verilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden 
ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesil
diği tarihleri takibeden ay başlarına kadar öden
mez. ' 

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

MA.DDE 16. — Aynı kanunun 120 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu istihkakların son ödeme tarihlerini taki
beden 3 aylığından fazlası temlik edilemez. 

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

< 
MADDE 17. — Nizamnamesinde belirtilecek 

şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetli-
leriyle idare meclisi reis ve âzalarının ve ailele
rinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağ
lık Yardim Sandığı) kurulmuştur. 

Bu sandığın gelirleri : 
1. Memur ve hizmetlilerin aylık veya üc

retlerinin % 1 ini geçmemek üzere kesilecek ai
dattan ; 

2. Her türlü teberrulardan ve yardımlardan 
ibarettir. 

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

MADDE 18. — Dul ve yetim aylığı bağlan
ması veya bunlara toptan ödeme yapılması mü
racaatta bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgilile
rin ; ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bu
lundukları mahallin en büyük mülkiye âmiri
ne yapacakları müracaatlar Sandığa yapılmış 
sayılır. 

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

. ±U*SX \J . X 

I MADDE 19. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 20. — Muvakkat 11 nci maddenin 
«a» fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 
kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçen
lere ait paralar 4805 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği 1.1.1946 tarihine kadar olan müddet 
için hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı) na, 

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

MADDE 21. — Aynı Kanunun Muvakkat 18 
nci maddesinin (a, b) fıkralariyle 5 nci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile 
üniversitelerin aylıklı kadrolarında; 

b) 1 . VI . 1928 tarihinden sonra şehrema-
netlerinin ve 1 . VI . 1930 tarihinden sonra da 
hususi idare ve belediyelerin aylıklı tababet ve 
şuabatı mensupluğıı 'ile eczacı, kimyagerlik ve 
hastane, sanatoryum, verem dispanseri hemşire-
likleriyle ziyaretçi hemşirelikleri vazifelerinde; 

Geçen hizmet müddetleri 1 . I . 1950 tarihin
den sonra geçecek fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine muvakkat 14 ncü madde esasları daire
sinde eklenir ve bu suretle eklenen hizmetler 
hakkında muvakkat 19 ve 20 nci madde hüküm
leri uygulanır. Bu madde hükümü 1 . I . 1950 
tarihinde açıkta olup da mezkûr tarihten sonra 
iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girenler hak
kında da uygulanır. 

Bunlardan bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte açıkta olanlar hakkında durumlarına gö
re muvakkat 28 nci maddenin ilgili fıkraları hü
kümleri uygulanır. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun muvakkat 27 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muvakkat 14 ncü madde gereğince fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri eklenenlerden: 

a) Muvakkat 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yar 
zıh sandıklarda ilgili bulunanların Sandıkla ü-
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gilendirilmelerinden önce aylıklı vazifelerde 
iken kazanmış oldukları (harb, esaret, millî mü
cadele ve mmtaka zamları gibi) itibari müd
det zamları (Ziraat Bankası Memurlarının 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi
ne göre müktesep zamları dâhil) ile muvakkat 
14 ncü maddenin (a, b) fıkralarında yazılı yer
lerde ve yaşlarda geçen müddetleri, 

b) 1683 sayılı Kanunun hükmüne tâbi olan
ların 4805'sayılı Kanunun meriyete girmesinden 
sonraya ait-fiilî ve itibari hizmet zamları, 

e) Yukardaki fıkralarda vazıh olanların 
3977 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (d) ben
dinde yazılı aylıklı vazifelerde geçen hizmet 
müddetleri, toplamının her ayı için 1 . 1 . 1950 
tarihinde keseneğe esas vazife aylık veya ücret
leri tutarının % 15 i son bulundukları kurum
larca bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir 
ve bu suretle ödenecek paranın hesabında ay ke
sirleri tam ay sayılır. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı kanının aşağıdaki mu
vakkat maddeler eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 89.— 1 . VII . 1949 
tarihi ile 31 . XII . 1949 tarihi arasında Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı idare Mecli
si Reis ve âzalariyle dai'mı kadrolara dâhil me
murluklarında geçen müddet fiilî hizmet sayılır 
ve bu müddete ai1 kesenek ve karşılıklar kanu
nun ilgili hükümleri dairesinde altı müsavi tak
sitle tahsil olunur. 

REİS —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 90. İş Kanunu
nun tatbik olunduğu iş yerlerindeki işçi vasfını 
haiz her çeşit hizmetlilerden 1 . I . 1950 tarihin
den önce mülga emekli sandıklariyle ilgilendi
rilmiş bulunanların Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı ile olan ilgileri devam eder. 

Bunlardan 1 . I . 1950 tarihinden sonra işe 
girerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilmiş bulunanların Emekli Sandığı 
ile alâkaları kesilir ve istihkaklarından Sandık 
geliri olarak kesilmiş bulunan emekli keseneği 
ve karşılığı % 10 Larm 8 i Türkiye Cumhuriyeti 

.1954 C : 1 
! Emekli Sandığınca tşçi Sigarları Kurumuna 

devredilir. 
Emekli keseneğinden bakiye kalan 1 ile gi

riş keseneği ve artış farkları ilgiliye ve emekli 
keseneği karşılığından bakiye kalan diğer 1 
lerle giriş keseneği ve artış farkları karşılıkları 
kurumuna iade olunur. 

BÜTÇE En. NAMINA KEMAL YÜRÜKOĞ-
\Aj — Efendim, muvakkat 90 mcı maddenin 
ikinci fıkrasında, (% 10 ların % 8 i Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına) deniliyor. Bun
dan sonra (% 3 l uçuk faiziyle birlikte)» kelime
lerinin konmasın rica ediyorum. 

RElS - - Maddeyi bu tashihle birlikte kabul 
I edenler... EtmiyenleV... Kabul edilmiştir. 
I 
I MUVAKKAT MADDE 91. — 25 . IV . 1942 
| tarihinden önce Anadolu Ajansı Türk Anonim 

Ortaklığının aylık ücretli daimî vazifelerinde 
ge^en müddetlerle bu kanunun meriyete girdi
ği tarihten önce 788 sayılı Memurin Kanunu-

I mm 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü madde-
j sinde ve 982 sayılı Kanunda yazlı stajyerlikte 

«•ecen müddetler 5434 sayılı Kanunun muvak
kat 65 nci maddesindeki esaslar dairesinde ve 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay için
de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına mü
racaatta bulunmak şartiyle borçlanma yoliyle 

I emeklilik fiilî hizmet müddetine eklenir. 
REİS - - Madde hakkında söz flstiyeıı yok. 

I reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
ı miyenler... Kabul edilmiştir. 
i 
I MUVAKKAT MADDE 92. ^ 1 . I . 1950 

tarihinde muvakkat 65 ve 68 nci maddelerde ya-
! zıh durumlarda olanlardan, evvelce verilen sü

reler içinde borçlanma müracaatında bulunmı-
( yanlar için bu maddede yazılı şartlarla borç-
; landırılmak üzere bu kanunun yayımı tarihin-
! den itibaren üç aylık bir müddet verilmiştir. 
! REİS — Madde hakkında söz istiyen yoK, 

reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
1 miyenler... Kabul edilmiştir. 
I MUVAKKAT MADDE 93. — Bu kanunun 

meriyete girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, 
3202 sayılı Kanunun mülga 58 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı karar ve zeyilleri gere
ğince, Devlette ve bankada emekliliğe tâbi ola
rak geçen hizmetlerine karşılık Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat Bankasından tasfiye tazminatı 
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(Memurin Yardım Sandığından hastalık müna
sebetiyle yapılan yardımlar ve hizmet karşılığı 
verilen ücretler hariç) almış olup da yine mez- j 
kûr kanunun kaldırılan 62 nei ve mülga 4222 
sayıh t Kanunun geeiei 7 nei maddeleri hüküm- ı 
lerine göre müracaat etmemiş, olanların bu ka- ! 
nunun nesrinden itibaren (3) ay içinde yazı ile j 
kuruDftları vasıtasiyle Sandığa, müracaat ettik- I 
leri ve aldıkları paraları, alındığı tarihlerden 
itibaren yüzde beş faizi ile^birlikte ve bir yıl 
içinde toptan sandığa ödedikleri takdirde bu 
hizmesfeleri'fiilî hdzmet müddetlerine eklenir. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen. yok, 
rayleriıüze arz-ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler*.. Ktebul < edilmiştir. 

MADDE 24, — Bu. kanun neşri tarihinden 
itibaren, mer'idir. 

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

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler*.. Kabul edilmiştir. • 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum • 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, j 

12. — Türkiye, ve Orta - Doğu Âmme 1da- \ 
resi Enstitüsünün ihdası hususunda Türkiye" 
Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yar- ; 

dım Bürosu arasında imzalanan (1) sayılı Tek-
nik Yardım Ek Anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Millî Eğitim ko- ., 
misyonları raporları (1/683) [1] j 

REÎS — Bir takrir daha vardır, okuyoruz • ı 

Yüksek Reisliğe j 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın» j 

d&. 24 neü maddede, Türkiye ve Orta - Doğu ' 
Âmme İdaresi Enstitüsünün kurulması hakkın
daki maddenin diğer işlerden evvel, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve rica ederim. I 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfki Salim Burçak 

RBİB — Takdiraen görüşülmesini reyinize ' 

fi] 115 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1954 Ö : 1 
arz ediyorum : Kabul edenle)*... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? (Yok ses
leri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reyinize ar?. 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sünün İhdası hakkında Türkiye Hükümetiyle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yârdım Bürosu < ara
sında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek An

laşmasının tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. - - Türkiye Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsünün İhdası hususunda Türkiye 
Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yar
dım İdaresi arasında 8 Mayıs 1952 de New -
York'ta imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek 
Anlaşması onanmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla tasdik, edi
len anlaşma gereğince kurulmuş bulunan .Amme 
İdaresi Enstitüsünün teşkilât kanunu çıkıncaya 
kadar idaresi ve gelir - giderleri Anlaşma, hü : 

kümleri mucibince Türk ve Birleşmiş Milletler 
uzmanlarından mürekkep Etüd Grupu tarafın
dan hazırlanan 6 Eylül 1952 tarihli raporda tes-
bit edilen esaslara göre yürütülür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı! Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 
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13. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti Merkez 
Teşkilâtı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbatları (1/732) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak iş

leri arasında 37 nei numarada bulunan, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin içişleri Vekâleti Merkez Teşkilâtı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasının diğer işlere takdimen, müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Memurları Aaylıklannın Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri 
Vekâleti Hukuk Müşavirliği kısmına, ilişik cet
velde derece, unvan, aded ve maaşı yazılı me
muriyetler ilâve edilmiştir. 

Cİ1TVEL 

D. Uunvan Aded Maaş 

4 Hukuk müşaviri 1 90 
9 Şef 1 40 

[1] 174 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi cetvelle reylerinize'arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 2. —Bu kanun 28 Şubat 1954 tari
hinde meriyete girer. 

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

MADDE 3. — B.u kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

14. — Siird 3Iebusu Baki Erden ve 8 arkada
şının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvein Dahiliye Vekâleti taşra teş
kilâtı kısmında değişiklik , yapılması hakkında 
Kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/620) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe1 

Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 
işleri arasında 42 noi numarada bulunan Siird 
Me'busu Baki Erden ve 8 arkadaşının, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı kıs
mında değişiklik yapılaması hakkında kanun 
teklifinin diğer işlere takdimen, müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REÎS —- Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 180 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet* 
velin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilatı kısmına 

ilâve yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 6249 sayılı Kanunla değişti
rilen-3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin: Dahiliye Ydkâleti taşra teşkilâtı kısmına, 
ekli cetvelde derece, unvan, aded ve maaşı gös
terilen memuriyetler ilâve edilmiştir. 

D. 

S 
10 
ı% 
12 
14 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyet nüfus müdürü 
Vilâyet nüfus başkâtibi 
Vilâyet nüfus kâtibi 
Kaza nüfus memuru 
Kaza nüfus kâtibi 

1 
1 
1 
5 
5 

50 
35 
25 
25 
15 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelle reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15, — Çavuş ve uzman çavuş kanunu lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/4:32) [1] 

.;- REİS —Bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin fbirinci müzakeresi yapılacak 

isleri arasında 45 nci numarada bulunan çavuş 
ve uzman çavuş kanunu lâyihasının diğer işle
retakdimj&n (müstaceliyetle görüşülmesini arz 
ve> teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

fi] 185 sayılı batbua zaptın sonundadır. 

— Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. > 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka-
hul edilmiştir. 

Müstaceliyetle g^üşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu 

Birinci bölüm 
Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi 

Seçme ve yetiştirme 
MADDE 1. — Ordunun Kara, Hava ve De

niz Kuvvetlerine yeni gelen muvazzaf erden, 
temel eğitiminden sonra ıbölük, tabur veya mu
adili komutanlıklarca çavuş olmaya elverişli 
bulundukları anlaşılanlar, alay ve ımuadiii ko
mutan veya makamlarca da yeterlikleri onan
mak şartiyle Millî Savunma Vekâletince tes-
bit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler. 

REİS — Madde ihakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

iÇavuş olamıyacaklar 
MADDE 2. — Birinci madde gereğince ça

vuş adaylığına ayrılmamış olan erler onbaşıdan 
yukarı çıkamazlar. 

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

Kursta Ibaşarı gösteremiyenler 
MADDE 3. — öğretim ve eğitimleri sonun

da çavuş olamıyanlar 'birlik ve kurumlarına ge
ri gönderilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci foölüm 
Uzman çavuşluk esasları ve şartları 

Uzman çavuşluk 
MADDE 4. — Kıta ve teknisiyen çavuşla

rından aşağıdaki maddelerde tespit edilen sü
re ve esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalma* 
ya istekli olup kalbul edilenler muvazzaflık hiz-
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metinin -bitiminden itibaren «uzman çavuş» 
olurlar. 

Bunlardan birlik ve kurumların astsubay 
'kadrolarında görevlendirilenler (kıta uzman 
çavuşu), teknik hizmetlerde (görevlendirilenler 
de (teknik uzman çavuşu) olurlar. 

REİS — Madde hakkında «öz istiyen yok
tur. Reylerinize arz ediyorufh. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansın
lar efendim. 

Uzman çavuş şartları 
MADDE 5. — Kıta ve teknik uzman çavuşu 

olabilmek için en az ilkokul mezunu bulunmak 
ve muvazzaflık hizmetinden başka 1 : 5 yıl hiz
met taahhüdünde 'bulunmak şarttır. 

ENCÜMEN ADINA MURAD ÂLÎ ÜLGEN 
(Konya) — Efendim, .burada rakamla bir bu
çuk yazılmıştır. Halbuki bir Ibuçuk değil 1 ilâ 
5 yıl olacaktır. Bir sene hizmet edecek olan bir 
yıllık, '5 sene hizmet edecek olan 5 yıllık muka
vele yapacaktır. 

REÎS — 1 ilâ 5 yıl olarak tashih suretiyle 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması 
MADDE 6. — Kıta ve teknik uzman çavuş

luğunda taahhüt edilen süreler Millî Savunma 
Vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde 
uzatılabilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzman çavuşların astlık, üstlük .münasebetleri 
ve cezai muameleleri 

MADDE 7. — Uzman çavuşlar, çavuş rüt
besini taşıyan 'asker sayılırlar ve diğer asker
lerle aralarında astlık ve üstlük münasebetleri 
caridir. 

Uzman çavuşların cezai muameleleri Askerî 
Ceza ve Askerî Muhakeme Usulü kanunlarına 
tâbidir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1954 C : 1 
I Üçüncü bölüm 

Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair haklan, 
terfileri, bakım ve ikramiyeleri, astsubaylığa 

geçirilmeleri 

[ Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla 
ilgili diğer hususlar 

j MADDE 8. — Uzman çavuşların aybk üc-
I retleri aşağıda gösterilmiştir: 
ı Lira 

S 1 nei senede 126 
| 2 nei senede 150 
i 3 ncü senede 175 
| 4 ncü senede 200 
j onci ve mütaakıp senelerde de 225 
I Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra 

en az iki yıllık meslek öğretimini veren sanat 
okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri 

i (175) liradan başlar. 
j REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tank, denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı 
MADDE 9. — Tank sınıfı uzman çavuşları

na tank (hizmetlerinde çalıştıkları müddetçe ay
lık ücretlerinden başka maaşlarının % 15, de-

I nizaltucı ve dalgıçlara ise % 25 i nispetinde taz
minat verilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Terfi 
MADDE 10. — ıBir ücret kademesinde fiilen 

bir seneyi tamamlıyan uzman çavuşlar yetkili 
sicil âmirlerinin verecekleri sicile göre terfi 

I ederler. 
REÎS -— Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakwn işleri 
MADDE 11. — Uzman çavuşların yiyim; gi* 

yim, bakım, tâyin, tahvil ve nakilleri halinde 
sevk işleri erat gibi Devlet tarafından; sağlanır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yofk. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-

I nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 156 — 



t : 66 a.3. 
Tedavi I 

MADDE 12..'— Uzman.çavuşlardan hastala- , 
nanların tedavileri askerî (hastanelerde parasız I 
yapılır. Sağlık, duruımları hava tebdilini icabet-
tirenler haora tebdiline yollanır. 

Ancak tedavi ve hava tebdili süresinin top- I 
lamı iki ayı k gedmez. 'Bu süre zarfında ücret
lerini.tam olarak alırlar» Tedavi 've, hava tebdili 
süresi daha fazla devam edenlerin ordu ile ili
şikleri kesilir. 

RBÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

İzin i 
MADDE 13. — Her uzman çavuşun senede. 

bir ay- izim hakkı vardır. İzin esnasında ücreti
ne-ve*sair-hukukuna halel.gelta-ezv Bu süreye, 
gidiş ve geliş müddeti dâhil değildir. 

REİS-—Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize-arz; ediyorum.' IRabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başarı <gösteremiyenlerin terhisi 
MADDE 14- — Sicillerine ıgöre uzman ça

vuşlukta kalmaları caiz olmadığı anlaşılanların 
"barışta taahhüt sürelerine (bakılmaksızın vazi
felerine son verilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
mdyenler... Kabul edilmiştir. 

İkramiye ı 
MADDE 15. — Kendi kusurları olmaksızın 

müdetlerinin temdit edilmemesi sebebiyle ter
his edilenlere her hizmet yılı için bir aylık üc
retleri miktarında ikramiye verilir. Bu ikrami
ye hiçbir suretle beş aylık ücret (toplamını ge
çemez. 

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

Kıyafet 
MADDE 1>6. — Uzman çavuşların kıyafet

leri kıyafet kararnamesine göre düzenlenir. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Reylerinize arz ediyorum. Ka'bul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

Astsubay sınıfına 'geçirilme 
MADDE 17. — Kıta uzman çavuşlarından i 
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orba veya muadili okullar mezunu olanlarla 
teknisiyen uzman çavuşlardan, istekliler gerek
li şartları haiz oldukları takdirde kurslara tâbi 
tutularak muvaffak olmaları halinde astsubay 
sınıflarına ücretlerinin tekabül ettiği rütbe ile 
naklolunabilirler. Bunların uzman çavuşluk
ta geçen hizmetleri astsubaylık 'mecburi hizmet
lerine ve nakil sırasında almakta, oldukları üc
ret kademesinde geçten müddetleri, de nakledil
dikleri astsubaylık rütbelierittdeki terfi »ürele
rine eklenir. 

RE&S — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabini edenler... Et-
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

s Dördüncü Bölüm 
Geçici ve son maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1, — I - Bu kanunun neş
ri tarihinden evvel ve '5430; sayılı ı Kanun-hü
kümlerine göre uzman çavuş olanların almakta 
bulundukları maaş dereceleriyle kıdemleri mah
fuzdur. ' 

Bunlardan dört yıl uzman çavuşluk yaptık
tan sonra daha dört yıl hizmeti taahhüt eden 
ve kabul olunanlar bulundukları derecelerin 
bir üst derece maaşına yükselirler. Sekiz yıl 
fazla görevden sonra ayrılanlara hiçbir vergi 
kesilmeksizm 300 lira ikramiye -verilir. Sair 
hususlarda bu kanuna tabidirler. 

II - Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 
5430 sayılı Kanuna göre uzman çavuş olanlar
dan birinci fıkra hükmüne tâbi bulunmak iste-
ımiyenlerin talepleri üzerine hizımet müddetleri 
nazara alınarak bu kanun hükümlerine göre 
intibakları yapılır ve haklarında bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

'REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİOÎ MADDE 2. — Bu kanuna göre alı
nacak olan uzman çavuşlar 1'954 yılı temditli 
uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam 
olunurlar. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — 5430 sayılı Kanunla 
Orduda istihdam edilen sanat enstitüsü mezu
nu uzman çavuşlar da bu kanunuîi 17 nci mad-
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desi hükümleri gereğince astsubay sınıfına ge
çirilebilirler. 

(REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbııl edilmiştir, 

Kaldırılan kanunlar 
JMADDE 18. — 1059 sayılı Piyade Küçük 

Zabit Kanunu ile 5430 sayılı Uzman Çavuş Ye
tiştirilmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyierdnize arz .ediyorum. 
Kafoul edenler... Kabul et-miyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

HEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... (Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
muldur. 

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

Tümünü reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Muamele Vergisi Kanununun 63 
neü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka-
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I nun lâyihasına (250) rey verilmiştir. (250) rey

le kabul edilmiştir. Muamele tamamdır. 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyiha
sına (245) rey yerilmiş (245) reyle kabul edil
miştir. Muamele tamamdır. 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine de
vir ve temliki hakkındaki Kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun lâyiha
sına (250) rey verilmiştir. (249) kabul, (1) ret 
vardır, lâyiha kanunlaşmıştır. 

I 1947 Bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası
na (255) rey verilmiştir. Lâyiha (254) kabul, 
(1) retle kanunlaşmıştır, muamele tamamlan
mıştır. 

1948 Bütçe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası
na (247) rey verilmiştir. (247) kabul, lâyiha ka
nunlaşmıştır. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsünün İhdası hakkında Türkiye Hükümetiy
le Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
arasında imzalanan (1) sayılı Teknik Yardım 
Ek Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına (245) rey verilmiştir. Lâyiha (245) rey
le kanunlaşmıştır, muamele tamamlanmıştır. 

Yarın saat 15 te toplanılmak üzere celseye 
i son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,34 



I : 66 3,3.1954 C : 1 
TASHİH OETVELÎ 

Bu İnikat Zalbıt Ceridesine bağlı sbasmayazılarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Sayısı - Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 

16 
16 
117 

; 18 
22 

: 22 
26 
27 
29 
•29 
29 
30 
34 
39 
39 
39 
40 
41 
44 
44 
44 
44 

4- ' 
4 
i2 
2 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
5 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
1 
4 
4 

> 

6 
9 
3 
18 
7 
17 
20 
17 
11 
23 
25 
10 
38 
24 
32 
4 
6 
18 
5 
6 
16 

. - , - . . Lira 

553 397 
29 560 

ödenek tazminatı 
0 

4558 sayılı Kanun 

'Eşya, 

3887 sayılı 

540 473 
1 720 

12 568 621 

433 100 
580 548 
41 395 
88 236 

Kanun 
26 nci maddesi 
3526 

«Pansiyonıj 

«3010 say] 

300 635 422 
184 92:1 
82 202 

ar 
1 346 359 

13 322 
b Kanun gereğ] 

K. 

02 
02 

32 
02 
88 

00 
62 
63 
42 

27 
91 
37 

25 
60 

ince 

v. 

ödenek ve 
4598 sayılı 

Eşya ve 

Lira 

553 397 
29 560 

tazminatı 
Kanun 

- 540 478 
1 72Ö 

12 668 631 

438 100 
560 548 

; 41 396 
88 235 

3827 sayılı Kanun1 

25 nci maddesi 
3525 

«Pansiyon! 

..., . 

300 633 422 
148 921 
52 202 

ar % 88 leri 
1 346 869 

13 822 

K. 

08 
08 

32 
07 
88 

00 
62 
63 
42 

27 
91 
37 

25 
12 

153 
153 

153 

46 
46 

46 45 

153 
153 
153 
153 
153 

47 
50 
54 
56 
58 

3 
1 
4 
5 
2 

3 
13 
25 
12 
26 

verilen avans» sütununun altın
daki rakamlar «yok edilen öde
nekler» sütununa aittir. 
Keza 45 nci sayfada 598 nci 
fasıldan A 610 ncu fasla kadar 
olan rakamlar da son sütuna 
aittir. 

1 501 780 06 
İzmit ve Kocadere mıntakasm-
da yapılacak maym iskeleleri 
yapım masrafları 

16 655 
2300 sayılı Kanun gereğince 
verilen tahsisat 

269 927 
269 9,87 269 987 tayyedilmiştir. 

9 530 
167 862 
32 026 

ıtercümanlar ve memurlar 
reti 

, 1 501 750 06 
İzmit ve Kocadere mıntakasın-
da yapılacak mayın iskeleleri 
yapım masrafları 

13 289 69 3 269 31 
2300 sayılı Kanun gereğince 
verilen tahsisat 

269 987 

03 
42 
üc- tercümanlar 

9 680 
167 852 
3 026 

03 
42 
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S. Sayısı 

154 
154 
154 
154, 
154, 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154, 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154. 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 

154 
154 
154 
154 
154 
İM, 
İ M 
154 
154 

Sayfa 

7 
7 
7 
8 

10 
10 
15 
19 
20 
<2Q 
21 
25 
27 
38 
29 
29 
32 
32 
38 
39 
39 
41 
41 
41 
41 
41 

42 
42 
47 
49 
49 
49 * 

» 50 
51 
58 

Sütun 

3 
3 
3 
'5 
4 
3 
3 
5 
3 
5 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

1 
3 
2 
« 
4 
5 

2 
Satır 

28 
30 
30 
3 
d 

3» 
9 

22 
20 
22 
17 

3 
18 
27 
19 
17 
20 

7 
4 

• 7 
13 
7 

13 
17 
12 
15 

8 
12 
38 

6 
6 

16 

: & 

1943 yıJ 

•1 

â, &• 1954 0 : 
Yanlış* 

Lira 

241 134 243 
3 914 257 

241 311 025 
1 

1 426 857 373 
1 66.8 8.715 362 

540 000 
20 040 

6 600 
6 455 

335 
200 817 

231 231 590 
14 474 

433 724 
•6 615 

2 -320 601 
160 601 

1 nci maddesi 

F . 

»661 

237 127 
3 813 967 

6 684 
491 563 
187 393 
12 326 

263 

7 026 614 
Orman giderleri 

21 305 
11 316 
3 459 

6-daki 1 421,82 rakamı 5 nci sütunun 
5 
4 

11 
33 

65 298 
98 972 937 

E. 

10 

27 

62 
42 

91 
48 
48 

07 
37 
76 
35 
33 
96 
67 

04 

63 

i 

1948 

1 nci 

F. 

611 

yılı 

Doğru 

liira 

241 134 248 
2 914 527 

241 311 052 

1 426 657 373 
1 668 875 362 

54 000 
20 940 

6 500 
6 466 
8 335, 

200 871 
23.1 590 

14 574 
438 724 

5 615 
2 328 371. 

168 371 
geçici maddesi 

Onarma 

12 nci satı 
49 
46 

rina 

236 127 
3 813 957 

6 nm 
491 463 
187 398 

18 326 
268 

7 026 414 
giderleri 

21 306 
11 315 
3 549 

aittir. 
35 298 

93 &72 937 

K. 

10 

27 

62 
42 

91 
48 

07 
37 
76 
35 
33 
96 
67 

04 

63 

49 
46 

154 59 TICU sayfanın, rauhammenat sütunundaki 2 304 535,99 rakamı kaldırılmıştır. 



t :^6 3.3.1954 O : 1 
Muamele Vergisi Kanununun 63 neti maddesine bir flkra eklenmesine dair Kanuna veri

len reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal öaeoban 
Ali İhsan Sâbi*$ 
Avni Tan 
Salih Torfdlli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl îYaiîduncı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ilamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoghı 
Osman Talât iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurt bek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katıknıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
2S0 
25fl 

216 
21 

* [Kabul edenlev] 
Nazif i "Şerif Nabel 
Akif Sarıogiu 
İbrahim Subaşı 
Alımet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etero Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoglu • 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcn 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BtLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıöflu 
Mahmut Güçbihnez 
ihsan Gülez 
Kâmil 'Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaç 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Em*ç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişciöğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

; Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Reîet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nıurahioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirta*-
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rtfkı Salim Burçak 
Sabri Brduraan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoflu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinogîu 

GAZlANTEB 
! Saraih inal 
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Galip Kınoğlu 
GÎRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali NTacî Üuyauf 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlü 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
thsan Altmel 
Andre Vahram Bâyar 
Fuad Hulus! Demirelli 
Bedri Nedim Goknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlı* 

I Şükrü Kerimzaçle 
Muzaffer Âli TVIühto 

| Rif at Taşkın 
I İZiya Termen 

Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
I Saim önhon 

Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA-
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Remzi Koçak 

I Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 

Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
AbdiUkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIÖDE 
Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporei 

SAMSUN 
ismail Işın 
Tevfik ileri 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Salim Serçe 

SttRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Âtanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökereıi 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esâd Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamângil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rif at Sivişoğlu 
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[Beye kattlmty anlar] 
AFTON KARAHİSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 

BURSA 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan'Âkmanîar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım öned 
Kâmil Tayşı 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
»Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuıanel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

0ÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal D-amiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 

Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci * 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeİai 
Hüsnü Yaınşçu 
Senihi Yüröfcm 

İZMİR 
Halid'e EdfbÂdıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A* 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NtâDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
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Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal nfclu 

RÎZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ilûşim Alışan 
Naci Berkman 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğl 

I : 56 3 . 
SETHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tüm erkan 

StVAS 
Halil Imre 
Rifat öçten 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatva 

[Açık m 
i 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
i 

. 1 9 0 4 ü : 1 
I Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail nakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Iîamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Iîamdi Orhon 

I Hasan Saka 
TUNCELÎ 

Hıdır Aydın 
URPA 

Necdet Açanal 

ebit siukln rj 

I Manisa 1 
Ni&de l 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad t 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak \ 

21 

Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğiu 

VAN 
Ferid Melen 

TOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamöğlu 
Hâşim Tatlıoğiu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer -Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 



t : 56 3.3.1954 0 : 1 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 221 

Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih TorfiUi 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Kosay 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

[Kabul 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

edenler] 
I Ali Rıza Sağlar 

Zihni Ural 
ÇORUM • 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
| Arif Altınalmaz 
I Mehmet Enginün 

Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZlANTEB 

Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğluv 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
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Nazh Tlabar 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayrı Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

t : 56 3.3 
KONYA 

Abdürralıman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Saffet Gürol 
Tar;k Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmat Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Su^i Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğhı 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

.1954 C : 1 
I MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
ITâdi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
^sman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Moreril 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Salim Serce 

SÎTRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardrm 

SİNOB 
Muhtar Aear 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoelu 
Ercüment Damalı 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüsejin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Ilrataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
TTalû'k ökeren 
Mustafa özdemlr 

TRABZON 
Salih Esad Alrteren 
Mahmut Gnlrvvln 
Sülevman Feli\Tii Ka-
layeıosrlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Hnsan Ora] 
Celâl önpel 

VAN 
îzzet Akın 
Kâzım fVnlr; 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Basol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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t : 56 3.3.1954 C : 1 
[Reye kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Bekir Oynaganlı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küt'revi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırccah (Vekil) ? 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 

Âli Canib Yöntem (I.) 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Vusul' Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
^abit Sağıroğlu 

Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
'Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Âbdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

ÎZMlR 
Halide Edip Adıvaç 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 

Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Âtalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Reis V.) 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
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Abdülkadir Özbay 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Melımet Kâmil Boran 
Rı/a Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

t : 56 3.3 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

[Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

.1954 0 : 1 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
AK Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Haradi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet BaştiLi&r 
Cemal Reşit Eyüboğ1 

Hamdi Orhon 

busluklar] 
Manisa 1, 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

' 

[ Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlı oğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

^ f ^ 



t : 56 3.3.1954 ti : İ 
Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine Devir ve Temliki hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 

değiştirilmesine dair olan Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 250 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 1 

Müstenkifler : 
Müstenkifler : 216 

Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu m 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yıreah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
AH Ocak 

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

GÜMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
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Aziz Koksal 
İSPARTA 

Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Andre Vahrarn Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrern Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

tZMttt 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzad-e 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 

İ : 56 3 .3 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirâzoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ* 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

1954 C : İ 
Muhlis Tümay 

MAR'AŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal llünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
İfâdi Arı baş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil " 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
tsmail Işın 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Salim Serçe 

SÎÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SÎVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ereüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlı 

VAN 
tzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
TTâşim Tatlıoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganlı 
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[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoğlu 
Seyfi Knrtbek 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Toku s 

AYDIN 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri tşeri 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 

.Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 

Ç A N A K K İ L L E 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat Iyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

Kenan Çığman 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet En cimin 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin G Ünal tay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait. Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 

Hasan Re$it Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Abidin Tek ön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 

Mehmet özdemir 
KIRKLARELİ 

Sıtkı Pekkip ( t ) 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Sam-et Agaoğlu 
Faruk îlker (1.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadır Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

[Açık 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Şefik Türkdoğan 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

mebusluklar] 
1 
1 
ı 
2 

1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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1947 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğîu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoglu 

AYDIN 
Nail Oeveri 
Eteme Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu | 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler 255 

Kabul edenler : 254 
Reddedenler : 1 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 211 

Açık mebusluklar : 21 

[Kabul edenler] 
1 Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Sıtkı Yırcalı 
BİLECİK 

îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Oülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San ıvııı.ııeıi/ OCLII 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
, n v\ u n ı 11111CL£A 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman | 

1 ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tavsı 

EDİRNE 
Mehmet Enjrinün 
Cemal Köprülü 
Riikneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Snîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sahri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu | 

1 Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turerut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demireili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
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Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Bahan 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
öemal Tunca 
Ekrem Tlayri Üstündair 
Zühtü TTilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Ah bas Çetin 

KASTAMONU 
Sait. Kantarel 
Fahri Keçeeioglu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hayrı Tosun oğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydını 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 

î : 56 3 .3 
Hamdi Başak 
Şilili Kalcmeioğiu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Et hem Vassnf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozhek 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Arsal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Giirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Sülevman Süruri Na-
suhoŞlu 

İhsan Şerif özgen 
MALATYA 

Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Oeakeıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANTSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ercin 
Rofik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoŞlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoglu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

1954 C : 1 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahdul'nlı Aytemiz 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal TTiinal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doganay 
Ferit Eeer 
Fahri KÖskerojrlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Bnyfepe 

RİZE 
îzzet Akcal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet YTnro-il 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Tsm 
Tevfik İleri 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümeıkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erat aman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Golo&lu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHtSAR 
Bekir Oynaganlı 
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[Beye kat ılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerimin 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Ol «»•aç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Ham iz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Ham id Şevket İnce 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nm-i Okcııoğlu 

BÎTLlS 
Salâhattitı 'n;ın 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

" ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENÎZLÎ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEE 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Ata 1 ay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankıır 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mithat Sözer 
Ifiisnıi Yaman 
Senihi Yürüten 

IZMtP. 
Halide Edip Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
M.mmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehm'et Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdül kadir özbay 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
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Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahuıaıı Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Spor el 

SAMSUN 
II asim Alişan 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Ank 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİÎRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdogan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

[Açık 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1954 6 : İ 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD . 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
IIâsim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

1 Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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İ : İ M 3.3.1954 Ö : î 

1948 Bütçe yılı Hesabı Katı Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza sayısı 487 

Rey verenler : 247 
Kabul edenler : 247 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 219 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AÖRI 
Kasmı Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 

[Kabul 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK i 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU | 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman | 

edenler] 
I Kenan Yılmaz 

Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni üral 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

I Şevki Gürses 
j Baha Koldaş 

Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

Hâmit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Oemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid l'ekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Eıduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkm'en 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoglu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Ândre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Nazlı Tlabar 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet incekara 
Halil özyörük 
Ekrem llayri Üstündağ 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 

î : 56 3 . 3 
Saim Onhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürııri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Semi Er ÎTI n 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmaııoğlu 
Muzaffer Kurbnnoğhı 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
növer 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

1954 C : İ 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal liünal 
Nuri özsan 
Nâtık Boyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
ismail İşın 
Tevfik İleri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Servor Socııuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk Ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
P^erid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

— 178 — 



î .: 56 3.3.1954 C : 1 

[Reye katılmıyanlar] 
fcFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoglu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoglu 
Tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki Okdem 
Cevat Tikli 

BALIKESİR 
Vneid Asena 
Esat Bndfikoglu 
Ali Fahri Tserî 

BOLU 
Zn'ınri Danışman 
Mithat Dayıoglu 
Kâmil Kr>7ak 
Vahit Yöntem 

ÇANAKKALE! 
Konan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioslu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osm a 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Oenani 
Galip Kınoğlu 
Sülevman Kuranel 
Ali Ocak 
Ovdet. San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
o&lu 
Mazhar Ser>er 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bayhura 
Ahmet Kemal Varınca 
Hali t, Znrhun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 

Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Tl a m di Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Flâdi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Fümzan Tpkil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türk seldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

tZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Mnhiddin Erener 
Sadık Oiz 
Tank Oürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erktıt 
Elvan Kaman 
Rii'at özdoş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Biran d 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ol cm en 

KÜTAHYA 
Meedet A İkin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Oürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Ahdültodir fizbay 

MANİSA 
Sam et Ağa oğlu 
Faruk ilker (î.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
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MARAŞ 
Ahmet bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet ö/türk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nar! i 

NÎGDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
izzet Akçal 

î : 56 3 . 3 . 
Mehmet Fahri Mete I 

SAMSCJN 
Haşim Alişan 
Naci Rerkman I 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu | 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

[Açık m< 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kays'eri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

. 1954 C : 1 
I SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Ahmet öürkan 
TTamdi Koyutürk 

i Muzaffer ön al 
TRABZON 

Naci Altuğ 
I Saffet Baştımar 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamaneril 

TUNCELİ 
| Hıdır Aydın 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

21 

URFA 
Necdet A çan al 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizam oğlu 
TTâşim Tathoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
gilîer 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

busluklar] 

>e<< 



î : 56 3.3.1954 C : 1 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün ihdası hakkında Türkiye Hülriimetiyle Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu arasında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım ek Anlaşma

sının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• Âza sayısı : 457 
Rey verenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 221 

Açık mebusluklar = 2 1 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

[Kabul 
Muzaffer Emiroğiu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
thsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey * 
Hulusi Köjanen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

edenleri 
I Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 
Ali Rızâ Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tıvaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
I Ferit Alpiskender 
I Nâzım Önen 

Kâmil Tayşı 
JSDİRNE 

Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

[ Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 



ISTA.NBUL 
Salaıuon Adato 
thsaa Altmel 
Andre Vahraın Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Glöknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan M'enderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yamn" 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Oürerk 
Necdet încekara 
Osman Kap ani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

î : 56 3 .3 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğhı 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Mıırad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 

1954 C : 1 
Ahmet İhsan Gürsoy 
thsan Şerif özgen 

MANİSA 
Sanı et Ağaoğlu 
Şenü Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kıırbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin JSrtürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişoğlu 
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t : 56 3.3.1954 Ö : 1 

[Heye kahhmyanlarj 
AFYON KARAHİSAR 
AbduUah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hftmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 

Ali Canib Yöntem (t.) 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
îhsan Karasioğlıı 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret, Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şfthin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginüıı 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î.) 
Şemsettin GÜnal tay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuraııel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehm<et Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeçedoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Ei'ten 
Cevdet Öztürk 
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Kemal Türkoğlu 
Azin Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NIGDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Al işarı 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

î : 56 3 
SEYHAN 

Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Teviık Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Halil tmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDA& 
tsmail Hakkı Akyüz 

3 .1954 C : 1 
Hüseyin Biagül 
Zeki EratamaA 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Oıhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

. TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet, Aeanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğiu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlü 
TTâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oghı 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

(Açık mebusluklar] 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
o 

1 
J 
1 
1 
1 
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Takip ve tabaüine imkân görülemîyien 458 105 lira 53 kuruşun ter
kim ye 3 205 lira 21 kuruşun affı hakkında Başvekâlet tezkeresi 

° ve Bütçe Komisyonu raporu (3/450) 

T. C . ' ; v C ; : : A * • ' "*••""•-:-'" ' - - - ' ' t - <*••' * 

Başvekâlet 6 . III . 1953 
Muamelât Z/mum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 76-2487, 6/726 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Takip ve tahsillerinin, imkânsızlığı dolayısiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 
ncü maddesine göre terkinine Maliye Müşavere Kurulunca karar verilen 458 105,53 lira ile aynı 
kanunun 131 nci maddesine göre affı lâz imgelen 3 205,21 liraya ait cetvellerin gereği yapılmak 
üzere ilişik olarak •unulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 . XI . 1953 
Esag No : 3/450 

Karar No : 9 
Yüksek Reisliğe 

Takip ve tahsillerinin imkânsızlığı dolayısiyle 
1050 sayılı Muhsebei Umunriye Kanununun 133 
ncü maddesine göre terkinine Maliye Müşavere 
Kurulunca karar verilen (458 105,53) lira ile 
aynı kanunun 131 nci maddesine göre affı lâ-
zımgelen (3 205,21) liraya ait cetvellerin gön
derildiği hakkında Başvekâletin 6 . III . 1953 
tarihli ve 6/726 sayılı tezkeresi komisyonumu
za havale olunmakla Maliye Vekâleti Muhasebat 
Umum Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Başvekâlet tezkeresine ilişik cetveller üzerin
de komisyonumuzca yapılan incelemede : 

1. Devamlı takibata rağmen borçluların bu
lunamaması, 

2. Borçluların ölmesi, mal ve vârisleri bu
lunamaması, 

3. Borçluların mal bırakmadan ölmeleri ve 

vârislerin mirası reddetmeleri, 
4. Borçluların borcu kabul etmiyerek mü-

nıruzaman dermeyan etmeleri ve müruruzaman 
noktasından müsebbipleri hakkında takibat ya
pılmasına imkân olmaması, 

5. Borçluların aciz halinde bulundukların
dan dolayı tahsiline imkân görülememesi, 

Sebepleriyle (458 105,53) liranın terkini ve 
affı cihetine gidilen (3 205,21) liradan ibaret 
bulunan alacağın ise, vukuunda sayman ve ta
hakkuk memurlarının kusurları olmamasına ve 
tahsili cihetine gidilmesinin adalet ve hakkani
yet esaslarına uygun bulunmamasına binaen affı 
hakkında Maliye Vekâleti Müşavere Komisyo
nunca 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 133 ncü maddesi gereğince ittihaz olunan 
karar komisyonumuzca da yerinde ve uygun 
görülmüştür. 



Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Rize istanbul 

/. Akçal H. Hüsman 
Ankara Antalya 
M. Ete A. Sarıoğlu 
Diyarbakır Gazianteb 
M. Ekinci E. Cenani 

Ordu 
jR. Aksoy 

Diyarbakır 
F. Azizoğlu 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
8. Oran 

Konya 
R. Birand 
Mardin 

R. Erten 
Sekban 
8. Ban S. 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Sinob 

Somuncuoğlu C. 
Trabzon 

8. F. Kalayctoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Malatya 
M. 8. EH 

Sivas 
H. îmre 

Trabzon 
R. Eyuboğlu 

(..S. Sayısı : 7 ) 





MaJî Müşavere Komisyonunca 1050 sayık Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü 

Terkinine kanar 
verilen papanın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

3 188 49 İhale aşarı 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

1304-1339 68 mükellef namına kayıtlı 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

109 68 Laz'la mehuz ve eşya 
bedeli 

4 803 31 İhale aşan 
105 97 Mahkeme masrafı 
21 02 Fazla mehuz 
46 91 > > 

129 52 Avans 
147 98 » 

9 20 Fazla nıehuas 
29 62 İstikraz 

20 
20 

51 
333 
374 
106 
834 

9 
273 
23 
17 
3 
3 

82 
66 

239 
36 

262 
35 

6 
58 
10 

233 

50 
00 

94 
09. 
25 
25 
15 
93 
67 
60 
50 
03 
62 
82 
88 
18 
03 
01 
09 
29 
70 
17 
10 

Fazla mehuz 
* > 

Avans 
» 
» 

Kiler açığı 
Avans 
Fazla mehuz 
Avans ve fazla mehuz 
Fazla mehuz 
Eşya bedeli 

> » 
Fazla mehuz 
Mükaleme ücreti 
Avans 

» 
» 
» 

Fazla mehuz 
» » 

Avans 
İstikraz 
Zimmet 

1947 

1329-1340 
1936-1938 

1936 
1946 
1938 
1947 

1945 
1931 

1946 
1941 

1936 
1931 
1931 
1932 

1&41-1942 
1929 
1947 
1943 
1949 
1944 
1948 

1942-1944 
1943 
1931 
1931 
1931 
1947 
1940 
1946 
1936 
1930 

Fahri Sunduran 

37 mükellef adına kayıtlı 
20 mükellef namına kayıtlı 
Ali Kemal Meram 
Rauf özaltan 
(Hüsamettin 
'Mustafa Gürcü 

Hüsamettin Eskici 
Hüsnü yetimi Suat ve Sekip 

Fevzi Sürmeneli 
Ahmet Macit Erban 

'Mensur Çınar 
Hüseyin F<evzi. 
dhsan 
Nurettin 
32 yedek subay adma kayıtlı 
Ali Rıza 
Nadir Eke 
Fütuhat Deringör 
Zekeriya 
Osman Mutlu 
Mustafa 
Friede Viktor 
Emin Büyükdağ 
Ali Rıza 
Naci 
Hulusi 
Yahya Yahyaibeyoğlu 
Recep Fevzi 
Hüseyin Güçlüer 
Orhan 
Kadri Şendine 

(S. Sayısı : 7 ) 
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maddesi c€W#fak» ^erkinüıe k«rt* I tiMHi paralara İÜ llDMİtı 

Terkin isteğinde bulunan yeT Terkin kararımın ö*etd 

Niğde Valiliği •*:>;•: ;4l>acağın tahsili takip edilmiş ve trötüıt amcanlara baş ffc 
faMİLus ise de, borçlular bulunamadığindaıl tâlâÜhe imkân 0 -

,- ittfifcBgmig ve âtiyen yapılacak Itftİb&flİlrâfr nî&p^t biır netice «H* 
#Ü4%miyeceği anlaşılmasına biriien telkini iferuİ?! ^0^0111110%. 

D. D. Y. Genel W ^ l # i 

Gazianteb Valiliği 
Malatya Valiliği 
istanbul PÖigği...-
D. D. Y. Genel Müdürlügft , 
29. Tümen Saymatül^ 
İstanbul LeHMÜitt : â ı Ü W Say
manlığı 
D. D. T. Oen*l İMferHlgâ 
Niğde Valiliği 
İstanbul Yttittek OfeullAf Say
manlığı 
Orman Genel MüâtfJü§ü 
İstanbul Levazım ÂmİÖlği Say
manlığı 
Çanakkale Valiliği 

> » 

» # : • > • . . - . ' • 

39 ncu Tümen SajfftaiöigB 
Çanakkale VafflIÜ 
Kars Valiliği 
Zonguldak Valiliği 
D. D. Y. Gn. Md. 

f . ^ . . : : , , ; • : 

İstanbul Valiliği ..: 
Ulaştırma Vekâleti 
Mülga 5. Kö*. Wm*tâ& 
Çanakkale Valiliği 

» » . ' 
» » • " , • + , 

Merkez Saymanlık 
İzmir Valiliği •.*'..*:' . :.v:. 
Mülga 5. Kor. Saymanlığı 
İstanbul Valiliği 
Muğla Valiliği 
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Sıra 
No. 

34 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. Zimmetin mev'i 

100 00 Avaas 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1944 

Borçlunun adı 

Memduh Necati 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

29 
18 

100 
17 
29 

156 
97 
46 
58 

122 
'33 
50 
14 
85 
47 

40 
13 
35 
85 
44 
62 
32 
4 

51 
175 
300 

2 
1 
1 

20 
10 
12 
10 
30 
63 
20 
10 

00 
95 
00 
26 
15 
19 
80 
58 
«6 
20 

n 00 
00 
21 
25 

72 
88 
00 
00 
17 
58 
52 
07 
31 
00 
96 
38 
50 
59 
00 
00 
36 
00 
11 
85 

» ' • ' . 

» 
» 

Fazla mehust 
» » 

Avans 
s> 
» 

Fazla melhuz 
Avans ve fazla mebuz 
Fazla ınehuz 
Avans 
Fazla mehuz 
Mec:uı: 
Ayni yardım ve elbise 
bedeli 
Avans 
» 

Fazla mehuz 
îstikraz 
Avan# 
» 
7> 

Fazla menus 
Avans 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fazla mehuy 
* > 

OOAvans 
08 Fazla mehus& 

1931 
1932 
1931 
1944 
1946 
1940 
1931 
1931 
1948 
1942 
1939 
1944 
1944 
1930 
1946 

1944 
1944 
1946 
1930 
1945 
1943 
1931 
1942 
1932 
1931 
1932 
1931 
1935 
1928 
1945 
1935 
1941 
1931 
1941 
Î944 
1944 
1943 

BaBri 
Hakkı 
Sacit 
Nazmi Şener 
İzzet Uras 
Salih Çağlayan 
Neşe* 
Husufa Ab<bas 
Mecit özsoy 
Mustafa Sururi Tayları 
Faik;-
Salâhattin Ertan 
Haydar Karakuş 
Fevzi 
Güler Adıgüzel 

Abdülbali Göktan 
Nazip Gürel 
İsmail Hakkı 
Raşide 
Mustafa 
Fuat 
Mehmet 
Mehmet Turgut 
Mehmet Enver 
Yüzbaşı Talip 
Hasan Sait 
Habibe 
Salâhattin 
Abdullah ve Hikmet 
Hatise Alanap 
Kemal 
Hikmet Çankaya 
Ahmet 
Sadettin Toker 
Nejat Atlar 
Ethem Sönme» 
Mensur Brtiizün 

(8. tojm-- î). 
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Terkin isteğinde bulunan yer 

4ğrı Valiliği 

Terkin kararının özeti 

Bu ata^fc111 tahsili takip edilmiş ve bütün imkânlara başvu
rulmuş ise de, borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görüle
memiş ve âtiyen yapılacak takibattan müspet bir netice elde edi-
lemiyeeeği anlaşılmasına binaen terkini zaruri bulunmuştur. V 

Çanakkale Valiliği 
> » 
» » 

D. D. Y. Gn. Md. 
Seyhan Valiliği 
1; Süvari Tümen Saymanlığı 
Çanakkale Valiliği 

» * 
Ankara Valiliği 
Elâzığ Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Seyhan Valiliği 
tstanbul Valiliği 
islâhiye Gümrüğü Say. 
D, D. Y. G. Md. 

4M 

Merkez Saymanlığı 
Seyhan Valiliği 
tstanbul Valiliği 
Niğde Valiliği 
39 Tümen Saymanlığı 

» » 
Hatay Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
. . . » * 

» » 
Hatay Valiliği 

» » 
» . . . . • .•• • » • • 

Ankara Valiliği 
Hatay Valiliği 
Ankara Valiliği 
Hjttay Valiliği 

r» » 
D|D. Y. G. m. 
Seyhan Valiliği 
P D . Y.G.JÜ. 

» 
» 
» 
»> 
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72 67 00 Avans 1935 Osman Nami 

73 
74 ' 

75; 
76 
77 
78 
79 •. 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

38 
14 

49 
14 

* 56 
54 
5 

* 11 
, 60 

255 
, 113 

20 
, 204 

57 
* 66 
» 3 

150 
, 26 

3 936 
108 
63 

,. 26 
.f 30 

115 
, 30 
, 17 

114 
• 77 

25 
64 
39 
18 

209 
29 
43 
8 

35 
, 92 

298 
1 555 
2 521 

• 3 
139 
897 

7 

10 
30 

64 
12 
88 
81 
53 
20 
00 
06 
59 
50 
03 
63 
83 
75 
00 
39 
00 
00 
84 
00 
82 
82 
00 
00 
68 
76 
00 
35 
10 
45 
40 
46 
54 
04 
00 
66 
37 
43 
55 
60 
56 
79 
74 

» 
» 

s 
,- » 

» 
» •, 

Fazla mehuz • 
» ,. * 
» & 

Zimmet 
Fazla mehuz 

» > 
Elbise bedeli ve kur farkı 
Tazminat 
Fazla mehuz 
Avans 

» 
Fazla mehuz ve tazminat 
ihale aşarı 
Fazla mehuz. 

» » 
» » 
» » 
» » 

Ayni yardım 
Avans 

» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 

İstikraz 
Fazla mehuz 

» » 
Avans 

» 
Mahkeme masrafı 

» » 
İstikraz 
Fazla mehuz 

» » 
Balık bedeli 
Fazla mehuz 

1931 
1942 

1941 
,1942 
1944 
1944 
1934 
1945 
1946 
1930 
1947 
1940 
1939 
1941 
1949 
1935 
,1931 
1932 
1338 
1935 
1946 
1930 
1940 
1949 
1946 
1940 
1935 
1945 
1944 
1944 
1940 
1941 
1942 
1338 
1940 
1933 
1936 
1935 
1935 

1935-1938 
1338 
1928 
1942 
1931 
1939 

...Kâmil., 
Mehmet Ali Ataç 

Nazmi 
Kaffar Dağcı 
Nazmi Koksal .,; 
Salâhattin Çağlar 
Bestami 
İhsan :..{ 
Abdülkadir 
Ali Suudi kızı Sultan 
Nevzat Okay . 
Fazıl Renkveren 
Antratik Misel 
Ahmet ve Hasan Hüsnü 
Mehmet Kandamir 
Nebi 
Bedri 
Hasan Bolca, 
14 mükellef namana ksyKtlı 
ölü Kasım vârisi 
Ferit Ülker 
Ahmet Hamdi 
Mahmut Güvenç 
Mesrur Eroltu 
Ali Teber 
Şerif Erkunt 
Müraba ve Fahri ; 
Münir Isfendiy*.? 
Mehmet Ali 
Cafer öztürk 
Kenan 
Hikmet ,.' 
Saim Gökçe 
Anamya, Marika, Katin» 
Hüseyin Gürkamb 
Mehmet Cemal Aptioğitt 
Hatice Neriman 
Teğmen Kâzım 
108 mükellef namına kayıtlı 
314 mükellef marnına icaysth 
Refik 
Mehmet 
Kemalettin Berkman 
6 mükellef namına kayıtlı 
Hüsnü 
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Hatay Valiliği Bualacağın tahsili takip edilmiş ve bütün.fflffinjarşı.İffi vu> 
trulmuf ise ^ borçlu bulunamadığından tahsiline I n j d ^ ^ r ü l e -
memjg ve âtiyen yapılacak taMbattan müspet bir neti&d 4de edi-
lemiydctği anlaşılmasına .binaen terkim zaruri bulunşuıştur. 

İstanbul Levazım ÂmirUğj Say
manlığı 

» » » 
39. Tümen Saymanlığı 

ı ;» . . ,;..:;» 
Mülga '5. Kor Saymanlığı r, 
Seyhan Valiliği , 

» » , . . • ; . . 

Erzurum Valiliği ; 
Seyhan Valiliği .... , 
Ankara Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Ulaştırma Vekâleti 
Denizli Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Eskişehir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Ulaştırma Vekâleti 
Samsun Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Eskişehir Valiliği 

> » 
Merkez Saymanlığı 
D. D. Y. G. Md. 
İst. Levazım Amirliği Saymanlığı 
Van Valiliği 
Orman Genel Müdürlüğü 
Seyhan Valiliği 
14. Süvari Tümen Say, 
İst. Lv. Âatifliği Say. . 

t * > 
14. Süvari Tümen Say* 
İstanbul Valiliği . 
Elâzığ Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Eskişehir Valiliği 
Van Valiliği 
İzmir Valiliği 
Kastamonu Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Hatay Valiliği 
İstanbul Valiliği 

* . > * ' . . ; ' . » • 

İzmir Valiliği ; i 4 
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terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

118 

— 10 

Zimmetin ınev'i 

69 82 Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1940 

Borçlunun adı 

Zekeriya 

119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
14§ 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
1$7 

500 00 

72 69 
78 66 
66 90 
49 17 
4 83 

25 00 
5S 03 
5 90 

68 78 
30 46 
<& 54 

168 52 
6 35 

17- 17 
119 97 
30 00 
79 51 
68 83 

100 44 
24'; 42 
45 00 
24 60 
49 33 
12,26 

619 '80 

55 50 
4 54 

36 99 
31 80 

317 75 
218 13 
51 27 
25 00 
16 88 
83 50 

223 23 
63 
10 

Kefaletten 

Fazla mehuz 
Fazla mehuz 

» » 
Muhtelif 
Fazla mehuz 
Avans 
Fazla mehuz 

» » 
Avans 
Fazla mehuz 

» » 
Avans 
Eşya bedeli 
Hasılat hesabından 
Fazla mehuz 
Avans 

» 
» 

Fazla mehuz 
» > 
» » 
» » 
» » 

Avans 
Masarifi muhakeme 

Tedavi masrafı 
Demirbaş bedeli 
Fazla mehuz 
idare hesabından 
İhtilas 
Avans ve fazlai mehuz 
Avans 
Fazla mehuz 

» » 
Tazminat ve elbise bedeli 
istikraz 
Kurşun bedeli 
Elbise bedeli bakiyesi 

1927-1951 

1945 
1947 
1946 
1943 
1941 
1944 
1948 
1939 
1948 
1939 
1940 
1945 
1947 
1930 
1948 
1942 
1931 
1942 
1946 
1942 
1946 
1948 
1930 
1946 

1934-1938 

1934 
1944 
1941 
1934 
1340 
1947 
1946 
1947 
1940 
1944 
1931 
1937 
1946 

Herman ve kefili Ali M 
harrem 
Lütfü Sakaoğlu 
Şerafettin Ataman 
Hakkı Gülercan 
Sadettin 
iffet 
Ahmet 
Ulvi Caner 
Baki 
ismet 
Halil 
Sami Dolay 
Saini Gökçek 
İsmail Aslanbaş 
Memduh Sami 
Hüsnü Kızıldağ 
Lûtfi Gezer 
Burhanettin 
Hasan Tangazoğlu 
Şerif Karamutu 
Mehmet Derviş 
Mahmut Karataş 
Ahmet özkurt 
Kâzım 
Sadettin Duyar 
119 mükellef namına 

kayıtlı 
Zeki 
Hamdi Sönmez 
Burhanettin Sunay 
Cemil 
Tahsildar Lâtif 
Fehmi Katırcıoğlu 
M. Berk 
Tahsin Akçan 
Adnan Çizgi 
Nuri Doluel 
Mehmet 
Hüseyin ve Hasan Yılmaz 
Ali Hikmet 

CB. Sapa ı 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer 

Hatay Valiliği 

istanbul Valiliği 

"Ferikin kararının özeti 

Bu alacağın tahsili takibedilmiş ye bütün 'imkânlara baş vu
rulmuş ise de, barçlu bulunamadığından tahsiline imkân görüle
memiş ve âtiyen yapılacak takibattan müspet bir netice elde edi 
lemiyeceği anlaşılmasına binaen terkini zaruri bulunmuştur. 

ist. Güm. Muha. BaşmcL Say. 
D.D.Y. G.Md. 

» 
» 

izmir Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Samsun Gümrüğü Say. 
izmir Valiliği 
61. Piyade Tümen Say. 
izmir Valiliği 

* > 
Kocaeli Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 

H 
Ankara Valiliği 
Î8t. Lelâzım A. Say. 
Çanakkale Valiliği 

» » 
D. D. Y. G. Md. 
istanbul Valiliği 

> » 
D. D.Y. G. Md. 
Eskişehir Valiliği 
25. Tümen Saymanlığı 
Tekirdağ Valiliği 

Ankara Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
istanbul Valiliği 
Şirnak Malmüdürlüğü 
Tekirdağ Valiliği 
Merkez Saymanlığı / 

» » 
» » 

Tekirdağ Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
içel Valiliği 
Ankara Valiliği 
p . 0 . Y. G. Md. 

» > 
» » 

» > J 
> » 3 

> » i 

» » i 

» t i 
» > J 

» > i 

> » 9 

» » 3 

» » J 

» » i 

» » l 

» » 3 

> » 3 

» » J 

» > 1 

» » J 

> > 1 

» » 1 

> » J 

» » a 

» » * 
» » s 
» > 1 

» » 1 

» » s 
» » a 
» » a 
» > ı 
» » 3 

> » % 
» » * 
* » a 
» » ? 

k » " » 

» » 
• , m*-' • v , » 

• ' MA\ - i » 
• » » 

• » > 

> » » 
» » » 
• » » 
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— m — 
Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

ÜS 

Ziftımetltı •*&*% 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

—'1948 

teçluntai idi 

İzzettin Aydınh 

159 
160 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

60 
438 

5 
311 

36 
13 
5 

32 
120 

24 
116 
459 

22 
800 

25 
1 000 

2 
31 

1 
89 
29 
98 

125 
18 
11 
70 

127 
25 

9 
37 
36 

171 
58 

274 
4 

18 
176 

29 
30 

47 
76 

00 
70 
00 
08 
68 
21 
00 
00 
50 
71 
32 
80 
36 
00 
00 
39 
04 
9Ü 
70 
00 
65 
00 
86 
64 
00 
24 
00 
89 
70 
58 
72 
97 
14 
00 
70 
34 
00 
00 

Fazla mehaz 
İhale âgarı 

Mahiyeti flieçhul 
Mahkeme masrafı 
Avans 
Fazla mehttz 
Avans 
Fazla mehaz 

» * 
Avans 
Fazla mehüz 

> 3» 

Avans 
Fazla mehüz 
îdare hesabından 
Avans 
Otel ve lokanta ücreti 
Fazla melraz 

•» » 
Avans 

» 
Avans 

•» 
» 
» 
» 

Battaniye bedeli 
Avans-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.» 
» 
» 
» 

. » 

1943 

1338 
1930 

1938-1939 
1948 
1942 
1936 
1940 
1947 
1948 
1931 
1947 
1939 
1930 
1937 
1943 
1933 
1933 
1941 
1940 
1944 
1931 
1931 
1932 
1930 
1932 
1949 
1931 
1928 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1937 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 

Necdet Atanan 
kayıtlı 
Mtbadîl 2 Rum ftamffia 
Samedullah 
6 mükellef namına kayıtlı 
Yusuf İzzet 
Fethi Küçüközsefc 
Hüsamettin Öz4ü 
Ali Altıner 
Kemal Aycil 
Mustafa Bulut 
Saadet 
Selâhattin 
Recai Baban 
Münevver 
Mehmet Asaf 
Mustafa 
Niyazi 
Kadri Güler 
Hüsamettin Sakarya 
Mehmet Nurettin 
Suphi Çevrin 
Nuri Muhlis 
Hüsamettin 
Vasfi 
Refik 
Tevfik 
Nejat Pamuker 
Yüzbaşı Sabri 
ibrahim Nurettân 
Yüzbaşı Hayd&r 
Teğmen Hasan 
Fikret 
Teğmen, Rıdvan 
Hamdi 
Teğmen Ömer 
Yüzbaşı Şakir 
Fahri Bozkurt 
Yüzbaşı Mehmet Ali 
Tüfekçi Halil 
Yüzbaşı Servet 

'(S, Sayıstf 7)' 
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Terk^i^ejp^le feulunan yer 

Ulaştırma Verişt i : .fi 

Seyhan Valiü^i 
Niğde Valiliği 

Malatya Valiliği ,•• 
Denizli ValiUği > 
D. D. Y. O, M0, 
Ankara VaüUği 
Trabzon Valilimi* 
Malatya Valiliği 
D. D. Y. G. m 
Van Vaüüği 
Eskişehir. VaJiii^i 
Merkez Saymanlığı 

» * 
Eskieşhir Valilimi .... 

(Van Valâüği 
Seyhan Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Eskişehir Varlığı. , 

> » 

Malatya Valiliği >. 
Çanakkale Valiliği.. 

Ankara Valiliği 
Çanakkale Valiliği 

. « - ; ; V:<~ 

•iŞyV-r. .-. v:av 

î^r^iı> 4*««rajm özeti: 

. ' ? ' • ' 

' . . • • ' —•—;••••'•••'—:•- • • • ' • . : s w " . : — • < • ' r - T ? . V . » • . . : — — — ~ - :—r-,— — '.T?.'?,1, .•^T--;.- - •>—7^ v ^ - - — — -

Bu alacağın tahsili takib<*iüınif ve t^ttüfi imttelara başvınr^-
muş ise de, borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş 
ve âtiyen yapılacak takibattan ntfispet bir netice elde «dilemiyece-
ği anlatılmasına binaen terkini zaruri görülmüştür. 
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Terkinin* karar 
verilen paranın Zimmetin vukmt 

Sıra miktarı v«ya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun adı 

i ^ ^ 

199 314 04 Fazla mehuz 1937 Teğmen îsıâm Seyhan 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

70 
28 
38 

194 
103 
193 
146 
166 
81 

245 
83 

139 
158 
83 
20 
70 

319 
20 
16 
34 

236 
158 
256 
72 
84 

434 
428 
521 
70 

100 
30 

122 
260 

* 
1* 
22 

100 
3 
5 

100 

00 
58 
98 
49 
00 
95 
12 
40 
50 
60 
20 
75 
20 
20 
74 
00 
63 
40 
00 
05 
73 
20 
37 
50 
89 
06 
20 
46 
00 
00 
00 
08 
02 

95 
80 
52 
00 
04 
00 
00 

Avans 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
* 
3> 

$ 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Zimmet 
Zimmet 
Okul tazminatı 
Avans s-

» 
_Faz% mehuz 

> > 
Avans 

» 
» 

Fazla mehuz 
Avans 

» 
» 
» 

1931 
1940 
1931 
1931 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1928 
1928 
1931 
1938 
1942 

1932-1934 
1938 
1928 
1928 
1946 
1946 
1946 

19(31 
1928 
1940 
1943 
1928 
1928 
1928 

Teğmen Süreyya 
Gedikli Kenan 
Teğmen Hilmi 
Teğmen İhsan 
Mühendis Ayziner 

» Baviyer 
» Leyman 
s Foks 
» Klavyen 
> Şerzek 
» Lui Folber 
» Ebeling 
» Hobert 
» Frehten 

Binbaşı Suphi 
Teğmen Mehmet Ali 
Cebbar 
Teğmen Hüseyin 
Yüzbaşı Hamdi 
Teğmen Cahit 
İsmail Hakkı 
Adolf Heller 
Binbaşı 8îhsan 
Turan Arda 
Necdet Sarayönü 
Nuri Sönmez, Avadis Kirkor 
Behzat Çağlar 
Mecdettin 
Hamdi 
Hayrettin 
Ahmet öztürk 
Mükerrem Ertek 
5 yedek subay" namına ka
yıtlı 
Teğmen Kemal \R 
Zeki 
Tahsin Şengil* 
Abdülıkadir JMgrç 
Zülfikar 
Fahri 
Adil Damgacı 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer 

Çanakkale Valiliği 

Terkim kararının özeti âd 

» 
D. D. Y. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 

» 
G. Md. 

» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çanakkale Valiliği 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 

D. D. Y. G. Md. 
Çanakkale Valiliği 
Elâzığ Valiliği 
Erzurum Valiliği 
Öatay Valiliği 
Kastamonu Valiliği. 
tst. Yük. Okullar Say. 
D. D. Y. G. Md. 

» 
Çoruh Valiliği 
İstanbul Valiliği 

Çanakakle Valiliği 

P.T.T.G.Md. 
Kırşehir Valiliği 
D.D.Y.G.Md. 

Erzurum Valiliği 

Bu alacağın tahsili takibedilmiş ve bütün imkânlara başvurul
muş ise de, borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş 
ve âtiye» ı yapılacak takibattan müspet bir netice elde edilemiyece-
ği anlaşılmasına binaen terkini zoruri bulunmuştur. . 

» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
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^ 
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> 
V 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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, ! $ :' 

• > 

* 
» 
» 
> 
» 
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> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
t 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
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(S. Sayısı : î ) 
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Terkinine karar 
verilen paranın Zimmetin vukuu 

Bira miktarı veya hesaplara 
No. Lira E. Ziaametia ue^'i alındığı tarih Borçlunu» adı 

- ââft' ^ ; î& â l Avww ; • 1931 Eefet Kayahan 

241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
2»56 
257 
258 
259 
260 . 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 •<• 
273 
274 
275 
276 
277 
278 : 
279 

30 
44 
32 

250 
30 

500 
148 
46 

8 
68 

145 
40 

508 
65 

127 
10 
65 

142 
10 
47 

100 
17 
15 
50 
44 
13 
37 

514 
33 
55 
66 
80 

128 
49 
98 
34 

7 
59 

2*7 
m 
7$ 
00 
00 
00 
68 
04 
«7 
00 
79 
00 
82 
88 
45 
00 
06 
U 
21 
00 
00 
06 
00 
64 
82 
92 
00 
03 
14 
00 
42 
49 
18 
23 
06 
93 
26 
96 

» 
» 

Fazla mfihuz 
Avans 
Zimmet 
Avans 

» 
Zimmet 
Avans 
Varil bedeli 
Fazla m«huz 
Fazla mfthuz 
Araba ev at bedeli 
Avans 

» 
» 
» 
» 

Faiz 
Avans 

» 
» 

Fazla mejhuz 
Avans 
Tazminat 
Palto bedeli 
Fazla mehuz 

» » 
İdare hesabından 
Avans 

» 
Sulama ücreti 
Taviz 
Fazla mehuz 
Avans 
Fazla mghuz 
Faiz 
Avans 

1931 
1936 
1947 
1930 
1926 
1948 
1950 
1930 
1940 
1947 
1946 
1946 
1929 
1931 
1931 
1931 
1928 
1931 
1949 
1936 
1945 
1945, 
1947 
1941 
1928 
1944 
1945 
1935 
1931 
1942 
1931 
1941 
1341 
1944 
1946 
1939 
1950 
1945 

Yüzbaşı Emin 
Ahmet Sümer 
Mustafa 
'Hayrettin 
Osman Fevzi 
Rebii Utkan 
Muzaffer Kürkçü 
Hamit Enver 
Mustafa Köse 
Ali Yaşat 
îtecai ölçen 
Mukaddes Hatun 
Bohoroğlu Yako 
Binbaşı Cafer Tayyar 
Yüzbaşı Necdet ; ; 
Teğmen Mehmet Ali 
Vahit 
Binbaşı Tevfik 
Ali Engür 
Sabri 
Hamit Polat 
Cemal özene 
İsmail Yıldırım 
Necati 
Abdülhamit 
Saip Karayazîcı ' 
ibrahim Ermin • 
Cemile 
Baha ve Sabri , 
Mehdi Gülerman 
Necip . 
9 mükellef namına, )w$ith 
17 mükellef namına kapatlı 
Mehmet Taşkın 
Nihat ve Mehmet , 
Sezai Gülcan 
îsmail -
Kemal Yaka* 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararının özeti 

Çanakakle Valiliği Bu alacağın tahsili takip edilmiş ve bütün imkânlara başvu
rulmuş ise de, borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görü
lememiş ve âtiyen yapılacak takibattan müspet bir netice elde 
«dilemiyeceği anlaşılmasına binaen terkini zaruri bulunmuştur. 

* > 
Burdur Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Eskişehir Valiliği 
Zonguldak Valiliği 
îst. Deniz Mües. Say. 
îst. Sağlık Kurumları Say. 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Sivas Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Ordu Valiliği 
Eskieşhir Valiliği 
îst. Lv. Amirliği Say. 
Çanakakle Valiliği 

> » 
» » 
» » 
» » 

îatanbul Valiliği 
Diyarbakır Valiliği 
Denizli Valiliği 
îzmit Deniz Filoları Say. 
Eskişehir Valiliği 
Wt Lv. Amirliği Say. 
D. D. Y. G. Md. 

» > 
Seyhan Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Mardin^ Valiliği * 
39. Tümen Saymanlığı 
Çanakkale Valiliği 
Konya Sulama İdaresi Say. 
Denizli Valiliği 
Ankara Valiliği 
Seyhan Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Merkez Saymanlığı 
9. Tümen Saymanlığı 

» 
^ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
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» 
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» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 
* 
.» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
> 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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> 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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( S. Sayısı : 7 ) 
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Terkinine karar 
Terilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

280 

Zimmetin nev'i 

75 00 Fazla mehuz 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1946 

Borçlunun adı 

Nefise Nohutlu 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 

296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 

56 
47 

9 
1 

56 
14 
15 
39 

567 
251 

26 
43 
31 

140 
40 

18 
150 

3 
40 

4 
37 
24 

100 
60 
15 
26 
40 
12 

836 
89 

638 
92 
26 

134 
39 

17 846 
20 

2 
2 

25 

61 
32 
34 
79 
92 
00 
60 
37 
07 
13 
03 
50 
03 
72 
00 

59 
68 
22 
00 
78 
39 
74 
00 
61 
36 
10 
00 
50 
82 
35 
61 
02 
10 
62 
64 
60 
40 
50 
24 
00 

» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
i» » 
» » 

Mahkeme masrafı 
Taviz 
Mahkeme masrafı 
Fazla mehuz 

» » 
Avans 
İdare hesabından 
Zimmet 

» 
Avans 
Fazla mehuz 
Avans 
Fazla mehuz 
Fazla mehuz 

» > 
Avans 
Fazla mehuz 

» » 
Avans 

» 
» 

thtilâs 
Zimmet 
Fazla mehuz 
Tetkik noksanı 
Fazla mehuz 
Avans 

» 
îhtüâs 
Faüa mehuz 

» » 
Tulum bedeli 
Avans 

( S . Sayısı 

1946 
1944 
1943 
1946 
1945 
1946 
1947 

1936-1939 
1330 

1935-1941 
1941 
1946 
1944 
1937 
1939 

1931 
1941 
1941 
1939 
1941 
1948 
1932 
1931 
1935 
1943 
1931 
1947 
1940 
1942 
1942 
1949 
1931 
1944 
1928 
1942 
1925 
1934 
1945 
1940 
1945 

7 ) 

Hüsn'iye Tutkun 
Kaya Gökoğuz 
Hamdi Turgut 
Cemile Çaldır 
Ali Kemal 
Şakir Türkeri 
İsmail Timar 
Ahmet ve Sadiye 
Borçluları meçhul 
41 mükellef namına kayıtlı 
Ömer yılmaz 
Ahmet Erdoğmuş 
Talât 
Ali Fehmi 
Refik Sarıkaya 

Hatice 
Mustafa Aytekin 
Faik 
Zeki 
Ali Hürtürk 
Mehmet oğlu Şevki 
Mustafa 
Cemil 
Hanefi 
Hüseyin Topçuoğlu 
Ali 
Hüsamettin Tekin 
Nedim Akdeniz 
Hüseyin Gezer 
Salâhattin Turan 
Peruje Erdem 
Hayri 
Sabri 
Mustafa Cemil 
Nezihi Derman 
Eytam Md. Vehbi 
Ahmet 
Cemal 
Faik 
Abdülvahit 



Terkin isteğinde bulunan yer *fiwiWak k&ewmm özeti 

Eskişehir Valiliği 
I 

> » 
> » 
> » 
» » 

Merkez Saymandı 
tzmir Valiliği 
Ankara Valiliği 
Tekirdağ Valiliği 
Çorum Valiliği 
Afyon Valiliği 
Eskişehir Valiliği 

» » 
48. Tümen SaymaB&ği 
içel Valiliği 
İstanbul Valiliği 

Kütahya Valiliği 
Tarım Vekâleti 
izmir Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
D. D. Y. Genel Müdürlüğü 
Mardin Valiliği 
İzmir Valiliği 
Merkea Saymanlığı 
Elâzığ Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Hatay Valiliği 
Orman Genel Müctörluİtl 
Muı Valiliği 
Gümrük vee Tekel Vebftletl 
Orman Genel Müdürlüğü 
Yozgad Valiliği 
Trabzon Gümrük Saymanlığı 
Ulaştırma Vekâleti' 
Eskişehir Valiliği 
39. Tümen Saymanlığı 
İçe] Valiliği 
Seyhan Valitigi 
D. D. T. Md. 
D. D. Y. G. Md. 
Van Valiliği 

• ' - ' - • • 

Bu alacağın tahsili takip ediln«ç ve 
rulmuş ise 
inilememiş 

bütan imkânlara baş vu-
de, borçlu bulunamadığından tahsiline limkân gö-

ve âtiyen yapılaeate tatofeatten müspet bir netica el-
<$»»edilemiyeceği anla§ılmasıiMtb»ae» berkini zaruri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
* 

' » 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
* 
» 
» 

. » 
» 
» 

» 
> 
> 
> 
* 
» 

" » ' 
» 
* 
» 
* 
» 
» 
» 

Bu alacağın, borçlunun öbae* .asalı 
hasebiyle tahsiline mahal 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

: (S. 

> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

Saja» ; T) 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
,* 
> 
> 
» 
» 
» 
'* 

ve valisi 
v» imteâû görülememiştir 

» 
» 
» 
*. 
» 
» 

.». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » • • ' 

» 
> 
». 

..». • ' - - ' 
» 
» 

> 
* 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
* 
» 
». 
* 
» 
» 
% 
* " • 

> 
• » • 

» ' • 

» • • • 

» 
» 

bulunmuştur. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

bulunmaması 

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



Sıra 
No. 

321 

322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 

355 
356 
357 
358 
359 
360 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira 

3 

3 
36 

197 
26 
48 
90 
15 
30 

191 
5 532 

112 
44 
55 
33 
21 
75 
12 
1 

102 
279 
289 
244 
24 
47 
69 

439 
68 
45 
54 
84 

300 
48 
20 

37 
16 

223 
124 
11 
56 

K. Zimmetin ney'i 

96 Meçhul 

30 Tedavi gideri 
16 Fazla mehuz 
18 » » v e tazminat 
82 Avans 
80 » 
53 Muhtelif 
75 Fazla mehuz 
00 Avans 
06 Avans ve fazla mehuz 
43 îdare hesabından 
00 Fazla mehuz 
52 » > 
53 » > 
04 > » 
03 » » 
82 Satış bedeli 
45 Fazla mehuz 
71 Elbise bedeli 
46 îdare hesabından 
60 Zimmet 
94 Gümrük resmi 
69 Fazla mehuz 
74 îdare hesabından 
47 » » 
91 Fazla mehuz 
00 Avans 
05 » 
77 ;» 
30 Fazla mehuz 
60 Mahkeme masrafı 
60 Taviz 
60 » 
60 İstikraz 

10 > 
00 .» 
04 .» 
59 Avans 
72 Fazla mehuz 
00 Pul bedeli 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1936 

1951 
1948 
1946 
1944 
1944 
1928 
1946 
1934 
1948 
1928 
1933 
1945 
1929 
1930 
1938 
1939 
1944 
1928 
1938 
1939 
1928 
1944 
1943 
1942 
1928 
1938 
1944 
1933 
1944 
1937 
1341 
1941 
1329 

1319 
1331 
1340 
1944 
1944 
1948 

Borçlunun adı 

Sami 

Nizamettin 
Mehmet 
Hab'ibe Şengül 
Ahmet San 
Neşet özdemir 
9 şahıs adına kayıtlı 
Mehmet Şahin 
Cemil 
Hasan Yanaşmaz 
Selim Sun 
İsmail Hakkı 
Mehmet Gedik 
Rüştü 
Yüzbaşı İbrahim 
Ahmet Uzun 
9 mükellef namına kayıtlı 
Talât 
Mustafa Hüseyin 
Cahit oğlu 
Mustafa ve Hayri Aytekin 
Rüştü 
Mehdi Otyam 

» > . 
» » 

Mehmet Kadri 
Nadi Gürşans 
Mehdi Otyam 
Hilmi 
Şaban 
Satılmış, Niyazi, İsmail 
7 mükellef namına kayıtlı 
Halil ve Mustafa 
Refik 

Ömer 
Kemal . 
Mehmet Ali '"*" 
Halil Eroğlu ' 
Mehmet Tanrısever 
Nizamettin önal 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararınım özeti 

İstanbul Valiliği 

İst. Sağlık Kurumlan Say, 
Merkea Saymanlığı 
Çanakkale Valiliği 
14. Süvari Tümen Saymanlığı 
Zonguldak Valiliği 
D. D. Y. O. Md. 
D. D. Y. G. Md. 
tslahiye Gümrüğü Say. 
D. D. Y. G. Md. 
Seyhan Valiliği 
İzmir Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Eskişehir Valiliği 
Eskişehir Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Bilecik Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
D. D. Y. G. Md. 
İslahiye Gümrük Say. 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Mersin Gümrük Saymanlığı 
Antalya Valiliği 

> > 

D. D. Y. G. Md. 
Siird Valiliği 
Antalya Valiliği 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
D. D. Y. G. Md. 
Çankırı Valiliği 
Siird Valiliği 
Denizli Valiliği 
Sivas Valiliği 

Bu alacağın, borçlunun ölmesi malı ve vârisi bulunmaması 
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

» 
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> 
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» 

Zonguldak Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Trabzon Valiliği 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin borcu ka
bul etmemesi ve reddi miras eylemesi hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân kalmadığından terkini zaruri bulunanlar. 

> > » » » 

> > » » » 
» > > > » 

» » > » » 
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Sıra 
No. 

361 

362 
363 
364 
365 
366 
367 

368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 ' 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 

389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira 

444 

174 
5 
5 

12 819 
71 

102 

80 
13 

314 
8 721 

18 
1 314 

17 
10 
37 

6 852 
37 
35 
37 

393 
260 
300 
596 
117 

1 264 
36 

187 

1 647 
5 290 

22 
75 000 
55 736 

732 
53 

136 
419 

2 831 
43 

2 733 

K. 

•56 

70 
94 
13 
17 
17 
39 

66 
50 
26 
22 
'28 
71 
70 
11 
76 
50 
86 
99 
36 
60 
31 
00 
88 
80 
40 
72 
50 

14 
16 
04 
00 
55 
26 
97 
76 
57 
11 
10 
10 

Zimmetin -î«v"H 

Av«âl* 

İcar bedeli 
Fazla mehuz 
Cibinlik bedeli 
Zimmet 
İstikraz 
Avans ve 4dare 'hesabın
dan 
Avans 
Zimmet 
Fazla melhuz 
Fiyat farkı 
Fazla mehuz 
İhtilas 
Avans 
İdare hesabından 
Fazla mehuz 
Satış bedeli 
Fazla mehuz 
Fazla mehuz ve av«ns 
Avans 
Fazla mehuz 
Avans 
» 

thale asası 
Yolsuz sarfiyat 
Fazla mehuz 
Elbise bedeli 
Tazminat 

Fazla mehuz 
tdare hesabından 
Avans 
Hasar bedeli 
ihtilas 
Okul masrafı 
Hesap açığı 
Fazla mehuz 
Avans 
Okul tazminatı 
Fazla mehuz 
Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1938 

1941 
1944 
1942 
1944 
1339 
1937 

1944 
1944 
1947 
1339 
1942 
1937 
1950 
1931 
1946 
1936 
1931 
1939 
1939 
1950 
1338 
1931 
1304 
1932 
1947 
1948 
1934 

1941 
1938 
1950 
1928 
1336 
1931 
1939 
1949 
1931 
1952 
1944 
1925 

Borçlunun adı 

İhsan Beğen 

Ali Felek 
Hüseyin Doğanay 
Ramazan Gürakar 
Kâtip Hamdi Üstündağ 
Lâtife 
Muharrem öztürk 

Fahri Damar 
Abdullah Berkinen 
Melih 
Fazıl Sami 
Mustafa Turan 
Enis Kargı 
Maksut Ergin 
Ratıp Açıksöz 
Salih Eren 
Pirinci Emin vârisi 
Fehmi Kocaeli 
Celâl Cengiz 
Ali Rıza 
Sevim Gürsu 
Enis Kargı 
Tevfik Er dönmez 
Ahmet Hilmi 
Hüseyin Nuri Konuş 
Leylâ Hermine Berk 
Bekir Haspay 
Hasan Remzi ve Ishak vele
di Yako 
Abdülahat Selim Devri 
Kâzım Kutluay 
Bahri 
Hüseyin Kaptan 
Kâzım Fikri 
Ahmet Şakir 
Necmettin 
Ömer Üçüncü 
Yüzbaşı Bedri 
Kâzım Edinsel 
Nuri Yüksel 
Arif Görkey 

'••». Omym : 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yeT 

îzmir Valiliği 

» > 
D. D. Y. G. Md. 
Trabzon Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Hatay Valiliği 

Ağrı Valiliği 
Zonguldak Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
Amasya Valiliği 
P. T. T. G. Md. 
İstanbul Valiliği 
Sivas Valiliği 
P. T. T. G. Md. 
Diyarbakır Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Ulaştırma Vekâleti 
Merkez Saymanlığı 
İzmir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Ankara Valiliği 
Çanakkale Valiliği* 
Ankara Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Merkez Saymanlığı 

İstanbul Valiliği 
Eskişehir Valiliği 
Kütahya Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
İstanbul Okullar Say. 
İstanbul Valiliği 
Merkez saymanlığı 
Çanakkale Valiliği 
Samsun Valiliği 
Diyarbakır Valiliği 
İstanbul Valiliği 

Terkin kararının özeti 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin borcu kabul 
etmemesi ve reddi miras eylemesi hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân kalmadığından terkini zaruri bulunanlar. 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

401 22 28 Faiz 

402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 

79 
45 

172 
4 

44 
40 

400 
79 
5 

11 
72 

287 
30 
66 
10 
5 

89 
34 
5 

70 
38 
37 
27 
38 

311 
9 

18 
78 
16 
44 
9 

84 
15 

1 521 
26 
20 
83 

439 
179 

50 
00 
06 
27 
75 
55 
00 
16 
52 
52 
45 
12 
47 
29 
05 
00 
10 
66 
00 
75 
10 
36 
83 
49 
04 
70 
75 
00 
82 
68 
00 
00 
00 
81 
85 
03 
54 
80 
92 

Avans 
Fazla mehuz 
idare hesabından 
Fazla mehuz 

» » 
» » 

Avans 
Fazla mehuz 
idare hesabından 
Faiz 
Fazla mehuz 
Fazla mehuz 
Kiler açığı 
Fazla mehuz 
Avans 

» 
Zimmet 
Fazla mehuz 

» » 
» » 

Avans 
» 
» 

Fazla mehuz 
Avans 

» 
Fazla mehuz 
Zimmet 
Fazla mehuz 

» » 
» » 
» » 

Avans 
Okul tazminatı 
Fazla mehuz 
Avans 
Fazla mehuz 

» » 
> » 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

1935 Burhanettin 

1932 
1946 

1928 -1929 
1947 
1940 
1944 
1934 
1928 
1934 
1929 
1929 
1946 
1929 
1942 
1931 
1934 
1931 
1947 
1932 
1943 
1931 
1938 
1940 
1939 
1941 
1935 
1932 
1930 
1943 
1940 
1933 
1931 
1931 
1930 
1940 
1933 
1947 
1936 
1946 

İhsan Ülkü 
Kemalettin Gülbay 
Nuri ve ibrahim 
Mücteba işit 
Tevfik Yavuz 
Lütfü Yalçmkaya 
Mehmet Ali Erkuş 
Necdet 
Sabri 
Mustafa ve Veysi 
Faik öner 
Hacer Aksan 
Tevfik Umman 
Ziya Karayel 
Rifat Meral 
Fevzi Adıgüzel 
Mehmet karısı Sabire 
Ali Tünay 
Mustafa 
Nevzat Tekin Akçukur 
Mustafa 
Abdülkadir Koçak 
Celâl Gökaydın 
Cemil Alpdemir 
Kemal 
Temel Cüce 
Hasan kızı Ayşe 
Mehmet Hamdi 
Galip Erdem 
Hazım Damar 
Muzaffer 
Fatih 
Mustafa Recep 
Ali Kemal 
Şükrü Yıldırım 
Ziyaettin Yaltırak 
İrfan Onbaşıoğlu 
Hasan Cavit özdemir 
Fevzi Yılmaz 

(S . 7) 



Terkin isteğinde bulunan yeT Terkin kararının özeti 

istanbul Sağ. Ku. Say. Borçlunun müruruzaman dermcyanmda bulunarak borcu ka
bul etmemesi ve bu iddianın yerinde görülmemesinden kanuni 
yollara jçidilememesi ve yine müruruzaman noktasından müsebbip
ler haklarında da takibat yapılamamış olması hasebiyle terkini 
zaruri görülenler. 

istanbul Valiliği 
Tunceli Valiliği 
Konya Valiliği 
Ulaştırma Vekâleti 
Balıkesir Valiliği 
Niğde Valiliği 
istanbul Valiliği 
Hatay Valiliği 

» » 
Konya Valiliği 
Bolu Valiliği 
D. D. Y. G. Md. 
Eceabat Malmüdürlüğü 
Ağrı Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Elâzığ Valiliği 
Ankara Valiliği 
Tekirdağ Valiliği 
Eskişehir Valiliği 
Ankara Valiliği 
Hatay Valiliği 
14. Süvari Tümen Saymanlığı 
ist. Levazım Amirliği Say. 
Çoruh Valiliği 
ist. Levazım Amirliği Say. 
Mardin Valiliği 
Bilecik Valiliği 
istanbul Valiliği 
Ankara Valiliği 
Malatya Valiliği 
Malatya Valiliği 
Diyarbakır Valiliği 
D. D. Y. ö. Md. 
Sivas Valiliği 
Malatya Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Bingöl Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Erzurum Valiliği 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

441 

Zimmetin nev'i 

26 40 Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1942 

Borçlunun adı 

Bilâl 

442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 

10 
530 
130 

19 
40 
28 
16 
32 
65 
57 
77 
34 

102 
17 
15 
44 
17 
23 

289 
10 

795 
31 
34 
45 
42 

5 
17 
17 

101 
38 

206 
14 
26 

117 
689 
504 

39 
692 

00 
04 
00 
78 
00 
75 
00 
19 
48 
94 
25 
00 

ö l 
70 
00 
54 
82 
74 
44 
07 
03 
77 
87 
00 
65 
76 
00 
55 
00 
07 
31 
25 
46 
93 
99 
31 
01 
82 

» 
îdare hesabından 
Avans 

» 
» 
» 
» 

Fazla mehuz 
Avans 

» 
Faiz 
Fazla mehuz 

» » 
İstikraz 
Fazla mehuz 

» » 
Zimmet 
Kaput bedeli 
Tetkik Noksanı 
Fazla mehuz 
Zimmet ihtilas 
İhtilas 
Avans 
Fazla mehuz 
Hasılat hesabından 
Fazla mehuz 

» 5> 

Avans 
Fazla mehuz 

» ' » 
Avans 

» 
Fazla mehuz 
Tazminat 
Avans 
İdare hesabından 
Fazla mehuz 
Muhtelif 

1931 
1928 
1929 
1931 
1941 
1945 
1931 
1942 
1938 
1936 
1928 
1947 

1947 
1930 
1931 
1943 
1940 
1951 
1947 
1930 
1341 
1931 
1944 
1946 
1945 
1937 
1948 
1944 
1930 
1946 
1948 
1932 
1944 
1946 
1933 
1933 
1941 
1937 

Fehmi 
Fevzik Riza 
Teğmen Ziya 
Nusret Sakarya 
Cevdet İlhan Tuncer 
Salım öürial 
Şakir 
Ziya Şahin 
Muharrem Toker 
Nazım 
Nusret 
Muvaffak Oül 

İbrahim Erdem 
Ali yetimi İskender 
Fatma Karaarslan 
Mübeccel 
Ali yetimi Yasuf 
Tahsin 
Sadrettin 
Ahmet Hamdi 
Veznedar Ali Rıza 
Ahmet Cevdet 
Hamdi Yalçın 
Fevzi Yılmaz 
Nidai Altın 
Selim Sun 
Emine Düriye 
Kemal 
Ayşe 
Abdullah özkaynak 
Mehmet Köşker 
Necip Sıtkı 
Makbule Teze) 
Hasan Çiftçi 
Hasiıp özyürek 
Naci Erteım 
Ali Cengiz 
Nusret Aral 

(S. Sayısı : 7) 



Terkin isteğinde bulunan yer Tesirin kararanın özeti 

Antalya Valiliği 

Çanakkale Valiliği 
Dışişleri Ve. Say. Müdürlüğü 
Bitlis Valiliği m 
Çanakkale Valiliği 
Eskişehir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Konya Valiliği 
14. Süvari Tümen Say. 
İstanbul Valiliği 
Amasya Valiliği 
Zonguldak Valiliği 

İstanbul Valiliği 
Niğde Valüiği 

> » 
İstanbul Valiliği 
Niğds Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
Eskişehir Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Erzincan Valiliği 
İstanbul Valiliği 
D.D.Y.G.Md. 
Eskişehir Valiliği' 
Gazianteb Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
Eskişehir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
25. Tümen Saymınlığı 
İstanbul Valiliği 

> > 
Elâzığ Valiliği 
Samsun Valiliği 
Tunceli Valiliği 
İzmir Gümrük Say. 
Sivas Valiliği 

Borçlunun müruruzaman dermeyanmda bulunarak borcu ka
bul etmemesi ve bu iddianın yerinde görülmesinden kanuni 
yollara gidilememesi ve yine müruruzaman noktasından müsebbip
ler haklarında da takibat yapılamamış olması hasebiyle terkini 
zaruri görülenler. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

:; * » » > » 
Borçlunun çok fakir olması ve hiçbir geliri bulunmam ası. 

iuiiz halhi'de bulunduğunun tevsiki hasebiy'e tahsiline imkân <>'* 
îrülememiştir. 

* 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» . • • • ; 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

481 . 30 000 00 Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1341 

Borçlunun adı 

Mefsuh İttihat ve S#eyrüse-
fain Şirketi 

482 327 00 Çalman para 1946 Veznedar Fazıl önsay 

483 2 927 20 Tam'ir bedeli 1948 Millî Savunma Vekâleti 

484 785 52 Tuz bedeli 1927 Memlaha Md. Hüseyin ve 
arkadaşları 

485 258 50 Tamir bedel'i 1949 Emniyet Genel Md. 

486 184 39 Fazla mehuz 1943 Sezai Şengül 

( S. Sayısı : 7 ) 



— JRJ — 

Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararının özeti 

istanbul Valiliği Bu para 1341 yılında mülga İmar ve îskân Müdürlüğünce 
Selanik'ten getirtilecek muhacirin iejin adı geçen şirkete avans 
olarak verilmiştir. Şirketin eski İdare Meclisi Reisinden hük
men tahsilline tevessül olunmuş ise de, dâva husumet noktasın
dan reddedilmiştir. Mefsuh Şirketin hiçbir malı olmaması mad
di ve hukuki sebepler noktasından yapılacak takibattan müspet 
bir netice elde edilemiyeceği anlaşılmasına binaen zimmet kaydı
nın terkini zaruri bulunmuştur. 

As. Pos. 14141 Saymanlığı Bu para 23 . V . 1946 tarihinde kasaya anahtar uydurul
mak suretiyle çalınmıştır. Veznedar namına zimmete alınmış 
ise de, çalınma hâdisesinde veznedarın alâkası ve kusuru görü-
lememesi ve hırsızın da kim olduğunun tesbit edilememesi ha
sebiyle tahsiline mahal ve imkân kalmamıştır. 

Hazine Genel Müdürlüğü Bu para mülga Motorlu Nakil Vasıtaları Tamir Atelyesi 
Saymanlığından devredilmiştir. Ve bu atelyede tamir edilen Mil
lî Savunma Vekâletine ait iki otomobilin tamir bedeli olarak ta
hakkuk ettirilmiştir. 

Millî Savunma Vekâletince atelyede böyle bir tamirin yapıl
madığı ileri sürülmesi ve bu sebeple sözü geçen paranın öde-
nemiyeceğinin bildirilmesi ve atelyenin de dağılmış olması ha
sebiyle bu iddiaların hangisinin doğru olduğu tahkik ve tesbit 
olunamamış ve binnetice işbu zimmetin terkini zaruri bulunmuş
tur. 

Gümrük ve Tekel Vekâleti Bu para mülga Tuz İnhisar İdaresinden devren gelmektedir. 
Zimmetin tamamı 2 120 lira 94 kuruştur. Bundan 1 335 lira 
42 kuruşunun tahsili için açılan dâva sübut delili olmaması ve 
vesaik ibraz edilememesi hasebiyle alehyte neticelenmiş ve bu 
sebeple 1 335 lira 42 kuruşun 928 sayılı B. M. Meclisi kararı 
gereğince terkin edilmiştir. 

Zimmetin diğer kısmını teşkil eden işbu 785 lira 52 kuruşun 
tahsili için ayrıca dâva açılmasında da bir fayda mülâhaza edi
lemediğinden bu miktarın da Genel Muhasebe Kanununun 133 
ncü maddesi mucibince terkini zaruri bulunmuştur. 

Hazini Genel Md. Bu para mülga Motorlu Nakil Vasıtaları Tamir Atelyesinde 
tamir edilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir otomobil dola-
yısiyle tahakkuk ettirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünce 
mezkûr atelyede böyle bir tamir yaptırılmadığı ve tamiratın ha
ricen yapıldığı ileri sürülerek paranın tediyesi cihetine gidilme
miştir. Tamir atelyesînin tasfiye edilmiş olması hasebiyle bu id
diaların tahkik ve tamikma imkân görülemediğinden zimmetin 
terkini zaruri bulunmuştur. 

İstanbul Valiliği Borçlunun akıl hastalığına müptelâ olması malı ve kazancı 
bulunmaması hasebiyle tahsil edilememiştir. 

(S . Sayısı : 7 ) 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K, 

487. 

Zimmetin: nm'i 

1 578 02 Çalman para 

Zimmetin vukuu 
veya ihesaplara 
alındığı tarih 

1948 

Borçluiüm adı 

Melih Berkn&en 

27 05 Avans 1945 Orhan Akbay 

489 43 918 44 îhale aşarı Muhtelif mükellef namına 
kayıtlı 

42 87 Avam» 1943 Bahattm Aksel 

491 68 11 Tamir bedeli 1949 Millî Piyango îda. 

m 13 117 T» &afe aşarı 1340 Muhtelif eşhas 

(«S. Say»/ : T) 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararınım özeti 

Dışişleri Ve. Say. Md. Bu para 7 . VI .. 1948 taririnde Londra Konsolosluk binasında 
vukua gelen hırsızlık dolayısiyle çalınan pul ve kıymetli evrak 
ile emanetler meyanında bulunan avans bakiyesi' olup Hesaplara 
Konsolos Muavini Melih Berkmen namına zimmete alınmıştır. 
İngiltere zabıtasmca yapılan takibata rağmen hırsızın kim oldu
ğu tesbit edilememiş olmakla beraber çalınma işinde gerek Kon
solos ve Muavininin gerek diğer müstahdeminin hiçbir alâka ve 

- kusurları görülemediğinden haklarında takibat yapılmasına im
kân bulunamaması, bu sebeple işbu avans bakiyesinin terkini za
ruri görülmüştür. 

İstanbul Valiliği Bu para kanuni müddet zarfında mahsup ettirilmediği için 
zimmete alınmıştır. Sonradan gerekli belge temin edilmiş ise de, 
müruruzaman noktasından mahsup işinin yapılmasına imkân 
görülemediği gibi borçlu da borcunu rızaen Ödemekten imtina ve 
parayı Devlet hizmetine sarfettiğini tevsik ettiğinden terkini za
ruri görülmüştür. 

Kırşehir Valiliği Bu para 1338 yılından evvelki yıllardan devren gelen ihale 
aşarı bakiyesinden doğmadır. Malsandığmca, tapu sicil muhafız
lığında ve zabıtaca yaptırılan araştırmalara rağmen zimmetin 
müstenidi belge ve borçlular bulunamadığı gibi bunların kefille
rinin de kimler oldukları tesbit edilemediğinden ve ipotekli gay-

•:;" rimenkul teminatı kaydı da bulunamadığından tahsiline hiçbir 
suretle imkân görülememiştir. 

As. Pos. 15451 Say. Bu para 1943 yılında yolluk avansı olarak verilmiş ve fakat 
•» mahsup evrakı vaktinde saymanlığa tevdi olunmadığından zim

mete intikal ettirilmiştir. Sonradan mahsup evrakı verilmek sure
tiyle paranın istihkak mukabili olduğu tahakkuk etmiş ise de, mü
ruruzaman noktasından mahsup işinin yapılmasına imkân bu
lunamamıştır. 

Hazine Genel Müdürlüğü Mülga motorlu nakil vasıtaları tamir atelyesinde Millî Pi
yango İdaresi namına tamir ettirilen bir otomobilin tamir be
deli. olarak zimmete alman bu para adı geçen idareden istenilmig 
ise de ödenmemiştir. Tamir atölyesinin lağvedilmesi ve elde ala
cağı tevsik eder bir belge olmaması hasebiyle takibine imkân gö
rülememiştir. 

Urfa Valiliği Bu para Sürüç Malsandığmda kayıtlı ve mülga ihale aşarı 
. .!.....• bakayasından doğmadır. Kayıtlarda yalnız borçluların isimleri 

mevcut olup başkaca bunların bulunmasını temin edici hiçbir 
malûmat olmadığı gibi alacağı tevsik eder belge de bulunmadı
ğından takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 

('S. Sayısı : 7) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

493 1 730 70 Tamir bedeli 

32 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

: 1337 Mehmet Süleyman 

494 17 53 Mal bedeli 

495' 270 86 Pul bedeli 

1931 Mülga İspirto vo Meşrubatı 
Küuliyo Şirketi 

1946 Mustafa Tuncel 

496 15 69 Emekli aidatı 1944 Galip Aksoy 

497 13 82 Zjimmet 

498 " 247 .47 Fazla mehuz 

"1337' Ayge v 

1950 Şevki inandık 

499 11 753 56 Gümrük resmi 1335 Yani Baapulos ve kefili 
Kostantin Sümbülüdis 

500 . 5 170 14 Avans 1938 Yüzbaşı Cemal 

.501- 374 "60 Fazla Mehuz 1944 Hayati Şener 

502 1 041 30 İstikraz 1931 ölü Emine 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararının -özeti 

İstanbul Valiliği 

Hazine Genel Md. 

Kocaeli Valiliği 

Gümrük ve Tekel Ve. 

istanbul Valiliği 

P. T. T. G. Md. 

Haydarpaşa Gümrüğü Say. 

14. Süvari Tümeni Say. 

Çumra Malmüdürlüğü 

Soma Malmüdürlüğü 

Bu para sakıt hükümet zamanından müdevver ve römorkör 
tamir bedelinden doğmadır. Tahsili için hüküm alınmış ise de, 
takip dosyası İstanbul Adalet binası yangınında yanması ve el
de dosyayı yenilemeğe medar olacak her hangi bir vesaik bulun
madığından Hazinece vâki talep reddedilmiştir. Bu sebeple zim
metin tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlu şirketin alacak ve haklarının Hazineye intikali ve .ala-
caklılık ve borçluluk sıfatlarının Hazinede birleşmesi hasebiyle 
tahsiline mahal kalmamıştır. 

Bu para Karacasu Mahkemesi Başkâtibi Mustafa Tuncei'e 
verilen harç pulu bedelinden doğmadır. Bu miktar harç pulu
nun 6 . I I I . 1945 tarihinde vukubulan Hükümet konağı yangı
nında yandığı ve yanma hâdisesinde adı geçenin ihmal ve küsu
ru olmadığı anlaşıldığından tahsiline mahal görülememiştir. 

Bu para vekil memur olarak çalışan adı geçene verilen üc
retlerden kesilmeyen emekli aidatı namı ile zimmete alınmış ise 
de, bu gibi ücretlerden emekli aidatı kesilmemesi Yüksek Mec
lisçe müttehaz 1826 sayılı karar icabından bulunduğu cihetle tah
siline mahal bulunmamıştır. 

Bu para icra dairesince borçludan tahsil edilmiş ise de, ada
let binası yangınında yandığından borç kaydı kapatılamamıştır. 

Tekaüde sevkedilen Şevki İnandık'a verilen maaştan doğma 
bu alacak dolaysiyle mumaileyh hakkında yapılan takibatın ip
tal vç muamelenin ıslahına Şûrayı Devletçe karar verilmesi ha
sebiyle zimmetin tahsiline mahal kalmamıştır. 

Bu para 1335 yılında ihraç edilen arpa dolayısiyle tahakkuk 
ettirilmiştir. Tahsili hükme bağlattırılmış ise de, 30 soneden bori 
yapılan takibata rağmen borçlu ve kefili bulunamadığından ve 
bir malları olup olmadığı da tesbit edilemediğinden tahsiline im
kân görülememiştir. 

Bu para 1938 yılında Devlet hizmetine sarfedilerek 551 par
çadan ibaret mahsup evrakı Saymanlığa tevdi olunmuştur. Ancak 
bu evrak üzerinde bâzı noksanlar bulunduğundan ikmali için 
dairesine tevdi edilmiş ise de, uzun müddet ikmal edilememiş ve 
sonra da yok edilecek evrakla birlikte İzmit Kâğıt Fabrikasına 
verildiğinden zimmet kaydının kapatılmasına imkân kalmadığı 
gibi yenisinin tedarikine de imkân bulunamamıştır. 

Borçlunun borcunu rızaen ödememesi, ve hakkında yapılan 
takibatın Devlet Şûrasınca iptaline 'karar verilmesi ve tediye ile 
sorumlu saymana da mesuliyet teveccüh etmiyeceğinin ayrıca Di
vanca karara bağlanması hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 

Borçlunun ölmesi üzerine bu alacağın vârisinden tahsili için 
icra takibatı yapılmış ies de, bu takibatın Hazine aleyhine neti
celenmesi hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Terkinine kara.r 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. • Lira K. • : Zimmetin -.ııev'i 

503 289 08. İhtilas 

ö<± — 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

1938 •• İ/zet Üstüne! 

504 2 52 istikraz 1936 Zekai 

506 99 37 Avans 1.950 Stwart 

507 1 G'03 88 -Fazla melııyc 1947 Dr. Cemil Sura! 

508 389 75 » 1945 Hüsevin Zihni Ka vaden i/. 

509 544 00 •» 1948 4 şahıs namına kaytılı 

510 280 33 Oto tamir bedeli 1949 Şili Elçiliği 

$ 
$ 

(•S. Sayısı -. 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer 

Merkez Saymanlığı 

T-erkin kararınım özeti 

İstanbul Vaililiği 

Ulaştırma Vekâleti 

İstanbul Valiliği 

Kırklareli Valiliği 

D. D. Y. G. Md. 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Sahte avans ilmühaberi tanzimi suretiyle çekildiği anlaşılan 
bu paranın müstenidi belgenin kanuni bekleme müddetini doldur
duğundan imha edjlmiş olması hasebiyle alacağın tevsiki imkânı 
kalmamış, bu sebeple gerek idareten gerek hükmen tahsili ciheti
ne gidilememiştir. 

Mülga Seyrisefain idaresinden devredilen bu alacak iera da
iresince tahsiledilmiş ise de, kanuni müddet zarfında alınmadı
ğından Hazinece irat edilmiş ve bu sebeple zimmet kaydı kapa-
tılamamıştır. 

Devlet Havayollarının personel yetiştirmek üzere İngiltere'
den getirttiği mütehassıs Stwart'da harcırahına mahsuben 1 200 
lira avans verilmiştir. Adı geçen ibir uçuş esnasında İstanbul -
Ankara arasında vukua gelen bir kazada vefat etmiş, vefatı tari
hine kadar istihkakı olarak tahakkuk «ittirilen 1 100 lira 63 ku
ruşun mahsubu yapılmış ise de, bakiye 99 lira 37 kuruşun tahsil 
veya mahsubuna imkân görülemediğhrden terkini zaruri bulun
muştur. 

Bu para, emekli iken posta, telgraf meslek okulu ve fabrika 
doktorluğunda istihdam edilen adı geçene 900 sayılı Kanuna mu
halif verildiğinden dolayı zimmete alınmıştır. Ancak bilâhara 
Devlet Şûrasınca bu gibi istihdamların mülga 900 numaralı Ka
nuna mugayir olmadığına dair karar ittihaz etmesi hasebiyle zim
metin tahsiline mahal kalmamıştır. 

Bu para, emekli iken veterinerlikte istihdam edilen adı geçene 
900 sayılı Kanuna muhalif verildiğinden dolayı zimmete alınmış
tır. Ancaik bilâhara Devlet Şûrasınca bu gibi istihdamların mül
ga 900 numaralı Kanuna mugayir olmadığına dair karar ittihaz 
edilmesi hasebiyle zimmetin tahsiline mahal kalmamıştır. 

Bu para, D. Demiryollarına devrolunan Cenup Demiryolları 
personelinden 4 şahsın maaşlarından doğmadır. Bu dört şâhsın 
Kolera salgını dolayısiyle yurda dönmelerine müsaade edilmemiş 
ve maaşları avans olarak gönderilmiştir. Bu dört şahsın .sonra
dan da yurda dönmemeleri hasebiyle avans hesabı kapatılamamış 
ve istihkak mukabili olmasından dolayı da tahsiline mahal görül
memiştir. 

Bu para, mülga Motorlu Nakil Vasıtaları Tamar Atelyesince 
Şili Elçiliğine ait bir otomobilin tamir masrafı ©larak tahakkuk 
ettirilmiş ve adı geçen müessesenin lağvı üzerine Hazineye dev
redilmiştir. Elde alacağı tevsik eder bir belge olmadığı gibi El
çilik de mezkûr atelyede böyle bir otomobil tamir ettirilmediğini 
beyanla borcu kabul etmediğinden:,tahsiline imkân görüleme
miştir. 

(SâSap» : 7 ) 



3 6 -
Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

511 1 392 11 Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

1945 Salâhattin Arbel x 

512 336 96 » 1940 Baha Erke 

513 • 1 108 80 Avans 1949 Hıfzı Veldet 

514 9 25 Fazla mehuz 1931 Ziya 

515 61 51 Avans 1939 Raşit 

516 40 05 > 1945 Necati Başar 

(S. Sayısı : 7 ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararının özeti 

Dışişleri Vekâleti Say. Müd. Beunes-Aires Elçiliği müstahdem/İninin ücretleri olarak El
çiliğe avans suretiyle gönderilen bu para istihkak sahiplerine 
tediye edilerek evrakı merkeze gönderilmiş ise de, zıyaa uğra
ması ve yenisinin tedarik edilememesi hasebiyle avans hesa
bı kapatılamamış ve bu sebeple tahsiline mahal bulunmamıştır. 

Hazine Genel Müdürlüğü Bu para 1940 yılında Varşova Ticaret Ataşesi Baha Erke'ye 
harcırah istihkakı olarak gönderilen 500 liradan mahsupsuz kal
mıştır. Bu miktara tekabül eden 2 446 Züotinin Varşova'nın 
Almanlar tarafından işgalinde tedavülden kaldırılması hasebiy
le kıymeti kalmamış ve bu sebeple Türk parasına .çevrilerek 
zimmetin mahsubuna imkân görülememiş ve adı geçen tarafın
dan aynen iade olunduğundan dosyasında hıfzedilmiştir. Di
ğer taraftan Baha Erke'nin malûl ve hiçbir yerden geliri, men
kul ve garimenkul malı bulunmamasına binaen tahsili imkânı gö
rülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 

Hazine Saymanlığı Bu para, Zingal Şirketi dmtiyaz mukavelesinin Tarım Ve
kâletince feshi üzerine taraflarca mütekabilen açılan ve muay
yen müddeabihi de 25 milyon liraya yaklaşan 20 dâva dolayı-
siyle yapılacak müdafaada mücehhez olmamız dçin Garp idare 
Hukuku müellifleri ile temas ve reynameler almak üzere Vekiller 
Heyetinden alman karara müsteniden Avrupa'ya gönderilen he
yete dâhil Ord. Profesör Hıfzı Veldet'in harcırahına mahsuben 
verilen paradan bakiyedir. 

Zimmete alınması sebebi heyete dâhil diğer zevatın yevmi
yeleri 75 er liradan verildiği halde adı, geçenin yevmi-

'yesinin 60 lira üzerinden verilmesi lâzım geleceği gerekçesiyledir. 
Mumaileyhe Avrupa'ya izamından evvel bu şekilde farklı 

yevmiye verileceği hakkında bir teklif yapılmadığı g'bi hizmetin 
ifasından sonra bu şekilde bir tefrik yapılarak emsaline veri
len yevmiyeden daha az yevmiye verilmesi ve bu kısım avansın 
istirdadı cihetine gidilmesi doğru bulunmamakla beraber rızaen 
ödenmiyen bu para dolayısiyle icra takibi yapılması veya mah
kemeye müracaat edilmesi adalet ve hakkaniyete uygun bulun
madığından takibat ifasından 4353 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desine müsteniden vazgeçilmiş ve bu sebeple zimmetin terkini 
zaruri bulunmuştur. 

îstanljul Valiliği Bu para, mülga Zat Maaşları Saymanlığınca tahsil edildiği ka
yıtlarına işaret edilmiş ise de, saymanlığın lağvı hasebiyle irat 
kaydı tesbit ve tevsik olunamadığmdan zimmet kapatılamamış 
ve bu sebeple terkini cihetine gidilmiştir. 

» > Bu para Devlet hizmetine sarf edilmiş ve evrakı müsbiteşi temin 
olunmuş ise de, müruruzaman hasebiyle ödenek, temini suretiyle 
mahsubuna imkân görülememiş, tahsiline mahal olmaması bakı
mından terkinine karar verilmiştir. 

» » » > > > » 

(S. Sayısı: 7) 
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terkinine karar 

Sıra 
No. 

517 

518 

verilen paranın 
miktarı 

Lira K. 

24 49 

961 49 

Zimmetin nev'i 

Fazla tnehuz 

» » 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih 

1941 

1946 

BoTçlunun adı 

Muhittin Erenler 

Hüseyin Suat Atay 

519 

520 

1 00 Fazla mehuz 

540 00 Avans 

1934 Hediye Güver 

1926 Keşfiyat. înşaat T. A. $. 

521 :>66 30 r.')7'.!fi. ted ive 194:» MusİTtfsı'"-Kasiîı 

522 36 53 Kefalet aidatı 1931 Abdullah 

52Î 69 34 Yanan. para 1950 Muharrem Duru ve Hüsnü 
Şen 

524 14 34 Avans 1928 T. fes 

525 139 53 » 1928 Korte 

( S ; SNrça» V7 ' ) 
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Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararımın Özeti 

istanbul Valiliği 

Yozgad Valiliği 

Ulaştırma Vekâleti 

D. 1). Y. G. Md. 

Giresun Valiliği 

Gümrük ve Tekel V. 

izmir Valiliği 

D. D. Y. G. Md. 

» » 

Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle-terkini zaruri gö
rülmüştür. 

Bu prra emekli iken 900 sayılı Kanundan istifade etmek sure
tiyle çalıştırılan adı geçenin fazla mehuzudûr. Devlet Şûrasınca 
ittihaz olunan içtihat kararında bu gibi istihdamların kanuna 
muhalif olmadığı takarrür ettirildiğinden tahsiline mahal kal
mamıştır. 

Borçlunun çok fakir olması hasebilye tahsiline imkân görüle
memiştir. 
Mülga Ankara - Kayseri hattı inşaat Müdürlüğünce sipariş 
edilen sinyal bedeline verilen avanstan bakiyedir. Avansın ne
den dolayı mahsubunun yapılamadığı tesbit edilemediği gibi Şir
ketin de müruruzaman dermeyanmda bulunmasından alacağın 
tahsiline imkân görülememiş ve esasen bu şirketin avanstan 
doğma borcunun daha 'evvel aynı mucip sebeplerle terkinine 
karar verilmiş olduğu cihetle işbu 540 liranın da terkini zaruri 
bulunmuştur. 

Giresun millî emlâk memuru iken 4644 sayılı Kanunla kadrosu 
kaldırılan Mustafa Kaşlı'nm 85 lira ücretle istihdamına devam 
edilmiş, kendisine kadrosuz olarak tediye edilen paranın istir
dadı için yapılan takibattan bir fayda elde edilemiyeceği anla
şılması üzerine 4353. sayılı Kanun mucibince muamele yapılmış-, 
diğer taraftan Divanı Muhasebatça da bu paranın sarifine borç 
çıkarılamıyacağma karar verildiğinden terkini zaruri bulun
muştur. 

Bu para memurlardan kefalet aidatı olarak kesildiği halde 
Ziraat Bankasına yatırıldığı tevsik edilemediğinden Divanı Mu
hasebatça borç çıkarılmıştır. Sonradan sözü geçen paranın 46 
lira 51 kuruş meyanmda Ziraat Bankasına tevdi olunduğu tev
sik edilmiş ise de, müruruzaman noktasından zimmetin'iadei 
muhakeme yoliyle kaldırılmasına imkân görülemediğinden ter
kini zaruri bulunmuştur. 

Bu para, Urla Kazası Nüfus Memuru Muharrem ile tahrirat 
kâtibi Hüsnü'ye P. T. T. avansı olarak verilmiştir. 13 .1 .1951 
tarihinde zuhur eden hükümet konağı yangınında yanması ve adı 
geçenlerin yanma işinde kusurları olmadığının tevsik edilmesi ha 
sebiyle kendilerinden tahsiline mahal görülmemiştir. 

Mülga Demiryolları idaresince 1928 yılında mütehassıs olarak 
getirtilen T. Tes'e yolluk avansı olarak verilen bu paranın borçlu
nun hizmetin ifasından sonra memleketine gitmesi ve avans kaydı
nı kapatacak mahsup evrakının temin edilememesi hasebiyle ter
kini zaruri görülmüştür. 

» » » » » 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

526 75 00 Avans 

527 2 556 40 Gasp 

528 565 16 Avans 

529 6 386 32 Satış bedeli 

530 402 33 Okul masrafı 

531 1 782 48 Fazla mehuz 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

1929 Ferit Arda 

1950 Tahsildar Hüseyin özgen 

1936 Nazire 

1939 12 mükellef namına kayıtlı 

1939 Şükrü Uğur 

1939 Ahmet Ali Onay 

( S. Sayısı : 7 ) 



Terkin isteğinde bulunan yer Terkin kararınım özeti 

Diyarbakır Valiliği 

Çoruh Valiliği 

Diyarbakır Valiliği 

Manisa Valiliği 

tst. Liseler Say. 

Ankara Valiliği 

Bu para Devlet hizmetine sarfedilerek mahsup evrakı verilmiş 
ise de, zıyaa uğratılmasına binaen avans hesabı kapatılmamış ve 
bu sebeple tahsiline de mahal görülmemiştir. 

Bu para Şavşat eski Maliye Tahsildarı Hüseyin özgen tara
fından mükelleflerden tahsil edilmiş ve yolda eşkıya tarafından 
gasbedildiğinden namına zimmete alınmıştır; Artvin Ağrı Ceza 
Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda tahsildarın bu para
yı her hangi bir şekilde zimmetine geçirmediği ve silâhlı eşkıya 
tarafından gasbedildiği anlaşıldığından beraetine karar verilmiş 
ve hüküm Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiştir. Eşkıyanın 
kimler olduğunun tesbit edilememesi ve tahsildarın zimmetinde 
kalmadığı da hükmen sabit olması hasebiyle tahsiline imkân gö
rülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 

Bu para, Nazire'ye yetim maaşı tahsisine kadar avans olarak 
verilen, paradır- Borçludan tahsil edildiği tesbit olunmuş ise de 
Hükümet konağı yangını dolayısiyle zimmet kaydının kapatılma
sına imkân görülememiş ve bu sebeple terkini zaruri bulunmuştur. 

Bu para, 1939 yılında taksitle satılan gayrimenkul bedelidir. 
12 mükellef taksitlerini vaktinde ödemediklerinden satılan mallar 
tekrar geri alınarak ikinci defa satışı yapılmış ve iki satış arasın
da hâsıl olan işbu fark borçlular namlarına zimmet kaydedilmiş
tir. Mükelleflerden 9 unun hiçbir mal bırakmadan ölmesi ve diğer 
üç mükellefin de adreslerinin tesbit edilmemesi hasebiyle tahsili
ne imkân görülemiyen sözü geçen paranın terkini zaruri bulun
muştur. 

• Bu borcun aslı 1 190 lira 73 kuruştur. Bundan faiz ve resül-
maline mahsuben 998 lira 63 kuruşu borçlunun kefili ve aynı za
manda dedesi olan Şükrü Uğur'un emekli maaşından tahsil edil
miştir. Asıl borçlunun ölmesi, iki çocuğu ve karısının hiçbir geliri 
olmaması, bunların maişetlerinin dedeleri tarafından temin edil
mesi ve dedelerinin ise kendisi hakkında yapılan takibatın mev
zuata uygun olmadığını ileri sürerek bakiye 402 lira 33 kuruşu 
ödemekten imtina etmesi ve bu iddiasının kanuna uygun ve hak
kında yapılan takibatın mevzuata aykırı olduğu görülerek taki
battan 4353 sayılı Kanun mucibince vazgeçilmesi hasebiyle işbu 
bakiye zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 

Bu para emekli iken 900 numaralı Kanundan faydalanarak 
istihdam edilen adı geçene mebdei maaş fevkında istihdam edildi
ğinden dolayı namına zimmete almımıştır. Devlet Şûrası Genel 
Kurulunca bu gibi istihdamların kanuna uygun olduğuna karar 
verilmesi hasebiyle adı geçen hakkında takibat yapılmasına imkân 
görülemediğinden 4353 sayılı Kanun mucibince takipten vazgeç
me işi yapılmış diğer taraftan sarfiyatın icrasında sayman ve ta
hakkuk memurlarının da kusurları olmadığına Divanı Muhasebat-

( S. Sayısı : 7 ) 



^Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Li'ra K'. Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

582 195 84 Yanan para 1950 Cemal Soydaş 

533 86 47 Çalınan para 1950 Mehmet özkurt 

534 700 00 Avans 1931 Ali Rıza Balta 

535 4 302 59 İdare hesabından 1928 İbrahim Hakkı 

536 57 72 Fazla mehuz 1944 Burhanettin Öztuğcu 

( S. Sayısı : 7 ) 
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ça karar verilmiş olması hasebiyle zimmetin terkini zaruri bulun
muştu!. 

Bu para, Urla Hükümet konağı yangınında yanmış ve yanma 
hadisesinde veznedarın bir kusuru olmadığı anlaşılmasın^ binaen 
terkini zaruri görülmüştür. 

Bu para, 1950 yılında Ereğli P. T. T. gişesinden çalındığından 
dolayı memur namına zimmete alınımış ise de, memurun parayı 
ödememesi ve hırsızın kim olduğunun da tesbit olunamaması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para, mülga 7 nci Tümen Saymanlığınca avans olarak ve
rilmiş ve Tümenin lâğvi üzerine Eceabat Malsandığına devredil
miştir. "22 sene evvel tediye edilen bu avansa ait belgenin Divanı 
Muhasebatça imha edilmiş olmasa VB zaman, aşımı gibi sebeplerle 
idareten veya hükmen tahsiline imkân görülemediğinden terkini 
zaruri bulunmuştur. 

Nusaybin (tüm. ft«y Bu para, Cizre Gümrüğü Saymanlığının 1928 yılı idare hesa
bının Divanı Muhasebatça tetkiki sonunda zimmet çıkarılmıştır. 
Mahiyeti maaş ve emanet reddiyatı ölüp evrakı müsbite ibraz edi-
lememeyınden mütevellittir. Zimmet mahiyet itibariyle 2266 sayılı 
Terkin Kanununun şümulüne girmekte ise de, Cizre Gümrüğü 
Saymanlığının lağvı üzerine kuyudatının Nusaybin'e devri ve bu 
arada borçlu saymanın vefatı, aradan 20 seneden fazla bir zaman 
geçmesi hasebiyle mezkûr kanunun izahnamesi gereğince belge te
darik edilememiştir. Diğer taraftan şahsi istihkaklara tediye edi
len bu paralar dolayısiyle hiçbir kimse tarafından alacak ve hak 
talebinde, bulunulmadığı teyit ve tevsik olunmuştur. Bundan baş
ka eski usulü hesabiye talimatnamesinin ilk tatbik edildiği yılda 
aynen merkeze gönderilen bu kabil evrakı müsbitenin merkezde 
birbirine karışmış olması ve Divanı Muhasebatça da o yıllar evra
kının imha edilmesi ve emsali zimmetlerin işbu mücbir ve zaruri 
sebepler dolayısiyle terkinleri cihetine gidilmesine binaen 19 ka
lemde 4 302 lira 59 kuruşun da terkini zaruri görülmüştür. 

t>. D. Y. G. MdL 4620 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarikte 61 lira ücretli 
olup 16 ncı dereceden 60 lira almakta iken 14 ncü dereceden 67 
liralık kadrolara ithal edilerek ücretleri bu miktar üzerinden 
ödenen memurlara bu ücretin ödenmesi Divanı Muhasebatça is
tizah edilmesi üzerine ücretler tekrar 60 liraya indirilmiş ve 
farkı bulunan 7 şer lira alâkalılar namlarına zimmete alınmış 
ise de, ilgililerden bâzılarının Yüksek Meclise müracaatla 67 li
ralık kadrolara ithal edilerek bu miktar ücret almalarının mev
zuata aykırı olmadığını iddia eylemeleri ve bu iddiaları yerinde 
görülerek Yüksek Meclisçe bu gibilerin aylıklarının 67 liradan 
ödenmesine devam olunmasının takarrür ettirilmesi üzerine ev
velce Divanın istizahına müsteniden zimmet kaydedilen paraların 
tahsiline mahal kalmamış ve bu meyanda Burhanettin öztuğcu 

İzmir Valilili 

P. T. T. G. Md. 

Çanakkale Valili >i 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

v* 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

537 9 450 00 Teftiş masrafı 1931-1938 Bakırköy Çimento Fab. 
T. A. Ş. 

538 4 146 73 ihale aşan Meçhul Meçhul 

539 2 802 95 Aylık fazlası 1928 Münir Hüsrev Göle 

540 645 82 Tazminat 1949 Halil ibrahim 

541 28 251 10 Tazminat 1942 Mahmut Dai vârisi Mimar 
Aziz 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Gelir Say. 

Kayseri Valiliği 

İstanbul Valiliği 

İzmir Valiliği 

islahiye Gümrüğü Say. 

namına da 57 lira 72 kuruş füzulen borç tahakkuk ettirilmiş ol
duğundan terkini zaruri görülmüştür. 

Bu para, Bakırköy Çimento Fabrikası T. A. Şirketinin 1931 -
1938 yılları teftiş masrafıdır. Şirketin iflâs etmesi, üzerine ala
cağın tahsili için iflâs masasına müracaat olunmuş ise de, Şir
ketin hiç bir mevcudu bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân 
kalmadığı anlaşılmış, bu sebeple takibinden vazgeçilmiştir. 

Bu para Pınarbaşı Malsandığında kayıtlı ve ihale aşarı ba
kayasından doğmadır. Kaza Hükümet konağı yangınında bütün 
kuyudatın yanması hasebiyle alacağın müstenidi belge buluna
mamış ve bu sebeple borçluların kimler oldukları tesbit edileme
diğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para eski İçişleri Vekili Münir Hüsrev Göle'nin 1928 yı
lında Afyon mutasarrıfı iken tasfiyeye tâbi tutulması üzerine 
kendisine tahsis olunan emekli maaşı olup 1932 yılında hakkın
daki tasfiye kararının kaldirılması üzerine istirdat edilmesi lâ-
zımgelmektedir. Tasfiye kararının kaldırılmasına kadar ge
çen müddet için ödenen bu maaşların iadesi hususu adı geçene 
tebliğ edilmiş ise de, hâdisede müruruzaman olduğu ileri sürü
lerek ödemekten? imtina edilmiştir. Bunun üzerine alacağın 
hükmen tahsili mümkün olup olmadığı incelenmiş, borçlunun 
müruruzamana matuf iddiası yerinde görülerek hakkında dâva 
açılmasından 4353 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi mucibince vaz
geçildiğinden zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 

1332 yılında İzmir Muallim Mektebinden mezun olan Halil 
İbrahim'in mecburi hizmetini yapmaması üzerine namına borç 
kaydedilen bu paranın hükmen tahsiline tevessül edilmiş ise de, 
mahkemece kısmen leh ve kısmen de aleyhte verilen karar Tem
yiz Mahkemesince bozulmuş, bozma karan üzerine alacağı tev
sik eder belge araştırılmış ise de, bulunmadığından dâvanın Ha
zine lehinde neticelenmesine imkân görülememiş, bu sebeple ta
kibattan vazgeçilerek zimmetin telkini cihetine gidilmiştir. 

Cenup hudutlarımızda yapılan 62 aded,muhafaza kulesi taah
hüdünden dolayı aranılan bu miktar Hazine zarannm tahsili için 
borçlular aleyhine açılan dâva bidayette Hazine lehine netice
lenmiş ve fakat hüküm Temyiz Mahkemesince bozulmuştur. 

Dâvanın maddi ve hukuki sebeplerle takibinde hiçbir fayda 
olmadığı yapılan incelemeden anlaşılması üzerine takibattan vaz
geçilmesi hususu Devlet Şûrasına arzedilmiş ve alman muvafık 
mütalâa üzerine kararname istihsal olunmuş bu sebeple zimmet 
kaydının terkini zaruri bulunmuştur. 

(S . Sayısı : 7 ) 
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Zimmetin vukım 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun adı 

Muhtelif Mütegayyip eşhas 

543 248 39 Taviz 1330 Meçhul 

544 3 845 05 Taviz 1332 459 mükellef namına kayıtlı 

545 100 00 Avans 1934 Ömer Fazıl 

546 18 94 idare hesabından 1942 Mehmet Turgut 

547 1 850 32 Taviz 1303 

548 .49 68 Fazla mehuz " 1928 

549 350 87 Zayi kupon bedeli 1948 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

542 2 835 98 Muhtelif 

Meçhul 

5 kişi namına kayıtlı 

O. Merkez Barakası 

( S. »Sayısı : 7 ) 
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İzmir Valiliği 

Zonguldak Valiliği 

Sivas Valiliği 

Erzurum Valiliği 

Hakkâri Valiliği 

Konya Valiliği 

istanbul Valiliği 

Ayanci'k Malmüdürlüğü 

Bu para, İzmir Balıkhane defterlerinde kayıtlı iken Tuz Te
kel İdaresine ve bu idarenin kaldırılması üzerine de İzmir Say
manlık Müdürlüğüne devredilmiştir. Müstenidi belgenin İzmir'in 
işgalinde imha edilmiş olması ve borçlularının mütegayyip eşhas
tan bulunmaları hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para, 1330 yılında Devrek Kazasındaki muhtaç çiftçilere 
yapılan tavizden doğmadır. Senedatı vaktiyle • Ziraat Bankasına 
verilmiş, bankaca takibedilmişse de, tahsil edilemediğinden zimmet 
kaydı Hazineye devrolunmuştur. Alacağın müstenidi senedat ve 
takibat evrakının yanması bu sebeple borçluların bilinememesi 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para, Gürün Kazasmdaki 459 muhtaç çiftçiye yapılan ta
vizden doğmadır. Borçlulardan bir kısmının ölmesi, vârisinin bu
lunamaması ve bir kısmının da nerede ve ne işle meşgul oldukla
rının tesbit edilememesi ve hâdisede müruru zaman da mevcut 
olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para, 1934 yılında Hazine dâvalarını takibetmek üzere 
verilen avanstır. Hizmet ifa edilmiş ise de, mahsup evrakı veril
mediğinden vaktiyle avans hesabı kapatılamamış, bilâhara Dev
let hizmetinin görüldüğü tevsik edilmiş ise de, müruru zaman ha
sebiyle mahsup muamelesinin yapılmasına ve bu sebeple tahsiline 
mahal ve imkân görülememiştir. 

Bu para, Yüksekova MalsandıŞmca "1942 yılında irsalât kaydı 
suretiyle sarfedilip mukabil makbuzu ibraz edilemediğinden Di
vanca borç çıkarılmıştır. Bilâhara makbuz ibraz edilmiş ise de, 
2514 sayılı Kanun mucibince iade'i muhakeme müddeti geçtiğin
den zimmetin kaldırılmasına imkân görülememiştir. 

Bu para, 1303 yılında Beyşehir Maîsandığınca muhtaç zürraa 
yapılan tavizden doğmadır. Evrakı müsbitesi isvan hâdisesinde 
yandığından borçluların kimler olduğu tesbit edilememiş, bu se
beple 65 seneden beri tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para, mülga Zat Maaşları Saymanlığından yetim maaşı 
alan 5 kişinin borcudur. Alacağın müstenidi belge bulunama
dığından ve borçlular tesbit edilemediğinden tahsilin-e imkân 
görülememiştir. 

Bu para, vâdesi hulul eden tahvil kupon bedelleri i;le amorti 
ikramiye isabet eden tahvil bedeli olarak Ziraat Bankasına öde
nen 2 544 l'.ra 20 kuruş değerindeki 831 aded kupon ve tahvil
ler iptal edii&rek usulü dairesinde re resmî taahhütlü olarak 
Merkez Bankasına teslim edilen kuponlardan noksan çıkan mik
tara aittir. Kuponların zıyaa uğradığı ve zıyaı hâdisesinde hiç
bir kimsenin sun'u taksiri olmadığı neticesine varılmakla bera 
her kuponlar bedelinin mükerrer ödenmemesi hususunda lâzını-
gelen tedabir ittihaz olunmuş, bundan başka beş senelik mü-

OS, Sayısı i 7 ) 



Terkinine karar 
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Sıra miktarı 
No. Lira K. 

— 48 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun adı 

550 65 08 Avans 1943 Ulvi Yenal 

551 150 46 Avans 
552 1 539 07 Ücret 

1943 
1930-İ932 

Reşit Taneri 
Mehmet Necip 

458 105 53 Yekûn 

( S. Sayısı : 7 ) 
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ruruzamam müddeti dolmuş olmakla beraber 350 lira 87 ku
ruşun tamamen alındığına dair alâkalılardan ayrıca senet alın
mıştır. îrsalât noksanı olarak zimmet hesaplarına intikal et
tirilmiş olan sözü geçen paranın yukardaki sebeplerle terkini 
aaruri bulunmuştur. 

Harcırah avansı olarak verilen bu paraya ait mahsup evra
kı borçlu tarafından verilmiş ise de, zıyaa uğratıldığından mah
sup işi yapılamamış ve müruruzaman hasebiyle yenisinin teda
rik edilememesindeaı terkini zaruri görülmüştür. 

> » » » » 
Kastamonu'nun Cide ve 'Daday kazaları hudutları dâhilin

de bulunan Kadıöldüğü ormanlarınım mütaahhidi Mehmet Ne
cip namına 1930 - 1982 yılları için 8 659 lira 07 kuruş teftiş ve 
•murakabe ücreti tahakkuk ettirilmiştir. Bu paradan 7 120 
lirasının tahsili için borçlu müteıveffa Mehmet Necip veresesi 
aleyhine açılan dâva Hazine aleyhinde neticelenmiş ve bu mik
tar zimmet 1928 sayılı Karara göre terkin edilmiştir. Aynı 
iborcun diğer kısmını teşkil eden 1 539 lira 07 kuruşun tahsili 
için verese aleyhine açılacak dâvadan da bir fayda meımul olma
ması hasebiyle bu miktarın da -Genel Muhasebe Kanununun 133 
meü maddesi mucibince terkini zaruri, bulunmuştur. 

61. Tümen Say. 

Gelir Saymanlığı 

( & Sayısı : 7 ) 
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Affına karar 
veriler paranı ti Zimmetin vukuu 

Sıra nıikiarj veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun, adı 

1 1224 17 İdare hesabından 1943-1945 Abdullah Çağlayan ve Hü
seyin Ataol 

1 168 D4 idare hesabından 1941 Malmüdürü müteveffa Hilmi 
Erdoğan 

( .S. SnviKi : 7 } 
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Af isteğinde bulunan yer Af kararının özeti 

Antalya Valiliği Bu para, emekli iken bidayeten İzmir Toprak Mahsulleri 
Ofisinde 200 lira ücretli bir vazifeye tâyin edilen ve bilâhara 
Antalya'ya nakledilen Abdulhalim'in hem emekli maaşını ve hem 
de ücretini tam almasından mütevellit olup emekli maaşlarının 
nısfı olarak namına zimmet kaydedilmiştir. Bidayeten âhizinden 
hükmen tahsili takip edilmiş ise de, mahkemece Hazine aleyhine 
karar verilmesi ve hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik edil
mesi hasebiyle adı geçenden tahsiline imkân kalmamış ve evvel
ce idareten tahsil olunan miktarın da ilâm mucibince kendisine 
iadesi cihetine gidilmiştir. 

Diğer taraftan işbu sarfiyatın kanuna muhalif olduğu gerek
çesiyle Divanı Muhasebatça da sayman ve tahakkuk memuruna 
borç çıkarılmıştır. Sayman tediyenin vukuunda şahsi hiçbir men
faati olmadığını mumaileyhin 3656 sayılı Kanunun 24 ve mülga 
1683 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanacağı içtihat ve ka
naati ile bu tediyeyi yaptığını ileri sürerek âhizinden tahsili im
kânı kalmamış olan bu paranın kendisinden aranmasının adalet 
ve hakkaniyete uygun olamıyacağmı beyan ile zimmetin affını 
talep eylemiştir. 

Adı geçenin dermeyan ettiği mazeret kanuni ve hukuki cihet
lerden tetkik edilmiş, hakikaten tediyatm icrasında şahsi hiçbir 
maksat ve menfaat olmamakla beraber içtihat hatasında bulun
duğu ve keyfiyetin vekâletten de istizan olunduğu neticesine va* 
rılmıştır. 

Âmme kanunlarının tatbiki sırasında tediye üe ilgili memur
ların şahsi hiçbir maksat ve menfaate müstenit olmıyan bu gibi 
hatalarından mütevellit zimmetlerinin affına matuf bulunan 
Genel Muhasebe Kanununun 131 nci maddesi mucibince işbu 
paranın affının adalete uygun olacağı neticesine varılmıştır. 

Develi Malmüdürlüğü Bu para, 1941 yılında askerlik şubesince nakliyat ve mahra-
V * kat bedeli olarak sarf edilmiş ve fakat evrakı müsbitesi olmama

sından dolayı ibrazına talikan müteveffa malmüdürü Hilmi Er
doğan'a Divanı Muhasebatça borç çıkarılmıştır. 

Yapılan tetkikat neticesinde paranın Devlet hizmetine ve is
tihkak sahiplerine sarfedildiği ancak Malmüdürünün vefatı ve 
istihkak sahiplerinin yerlerinin değişmesi hasebiyle evrakın ye
niden temin ve tedarikine imkân görülemediği, bundan başka 
temin edilmiş olsa dahi 2514 sayılı Kanunun 57 nci maddecinde 
yazılı beş yıllık iadei muhakeme müddeti geçmiş olduğundan 
zimmetin kaldırılamıyacağı neticesine verilmiş, istihkak sahiple
rine tediye olunan sözü geçen paranın müteveffa malmüdürünün 
yetimlerinden aranması adalet ve hakkaniyete uygun olamıvaca-
ğı cihetle affına karar verilmiştir. 

( S. Say.!^ : 7 ) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. Zimmetin nev'i 

492 00 îdare hesabından 

Zimmetin vukutı 
v«ya hesaplara 
alındığı tarih 

1947 

Borçlunun adı 

Hikmet Birol v© Mehmet 
îneesnlu 

320 10 İdare hesabından 1945 Seyfi Gürsoy 

3 205 21 Yekûn 

( S, Sayısı t T > 
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Af isteğinde bulunan yer 

25. Tümen Saymanlığı 

Af karomun âaeti 

Afyon Valiliği 

Bu para, 1947 yılında Askerî Şûradan aldığı karar ile
rine albaylık nasbi düzeltilen General Halis Çekirge'ye öde
nen 12 aylık maaş farkları olup Divanı Muhasebatça kıdem 
»maundan mütevellit nasp tashihleri dolayuiyje maaş farkı 
verilmesi kanunsuz görülerek sariflerine borç çıkarılmıştır. Di* 
ğer taraftan General Halis Çekirge maaş farkları dolayısiy-
le de ayrıca Askerî Temyiz Mahkemesine müracaat etmiş ve 
bu umaaş farklarının kendisine verilmesine dair karar istihsal 
eylemiştir. Askerî Temyiz Mahkemesinden alınan karara göre 
tediyesi zaruri bulunan bu paranın Divanın tazmin kararına 
müsteniden sariflenlnden aranması adalet ve hakkaniyete uygun 
olamıyacağından affı cihetine gidilmiştir. 

Bu para, 1945 yılında mülga 1683 sayılı Kanun mucibince 
mahkeme başkâtibi müteveffa İhsan Çakmaklı yetimlerine taz
minat olarak verilen paradan kesilmdyen Kazanç, Buhran ve Mu
vazene Vergisi olup şerifine Divanı Muhasebatça borç çıkarıl
mıştır. Sayman, yetimlere ödenen bu gibi tazminattan vergi ke
silmemesini içtihat hatasından ileri geldiğini, nitekim sonradan 
çıkan 5191 «ayılı Kanun bu gibi tazminatlardan vergi kesil
memesini âmir bulunduğunu ileri sürerek zimmetin affını tale-
betmiş ve mumaileyhin bu talebi yerinde görülerek sözü geçen 
paranın affının adalet ve hakkaniyete uygun olacağı neticesine 
»arünuştu?; 

•*«* «*a» 

(& Saye»» * ) • 





S. SAYISI : 12 
istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazine; 
ait binanın Emlâk Kredi Bankasına satılmasına ve Bankaca yap 
rılacak binaya Hazinenin de iştirkine mezuniyet verilmesine de 
kanun lâyihası ve Maliye ve Sütçe komisyonları raporları (1/601 

T. C. 
Başvekâlet 16 . V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71/2592, 6/1486 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk K 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin de iştirakine mezuniyet veri 
sine dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 . IV . 1953 tarihi 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ile birlikte 
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI ; ; "r 7 

Emlâk Kredi Bankası İstanbul şubesinin Eminönü'nde kâin halen işgalindeki bina, bani 
buradaki faaliyetine elverişli teşkilâtı haiz olmadığından bankaca yeniden bir bina inşasına 
rar verilmiştir. 

İmar plânına göre mezkûr banka binasiyle, Hazineye ait 405 ada 18 parsel sayılı binayı ve 
taaddit eşhasa ait binaları muhtevi bu ada dâhilinde, ancak, blok halinde büyük bir bina 
sının mümkün olabilmesi dolayısiyle, banka binasına bitişik olan Hazineye ait binayı da h 
satmalmaya mecbur kalmaktadır. 

İmar plânından doğan zarureti karşılamak üzere ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye I 
nunun 24 ncü maddesine uyularak birinci madde hazırlanmıştır. 

istanbul vergi dairelerinin en mühimlerinden birini teşkil eden Eminönü Vergi Dairesinir 
mî bir binası bulunmadığı için burada bir bina inşası tasavvur edilmiş ise de; İstanbul B 
yesi ile yapılan temas neticesinde, şehir imar plâzma göre müsait bir yer bulmak kabil olam 
tır. Kira ile bina tutulması da Hazineye devamlı bir şekilde yüksek miktarda kira ödenmes 
bir külfet tahmil eylemektedir. Bunun için, Emlâk Kredi Bankasının yaptıracağı binaya 
nenin de iştiraki suretiyle bu ihtiyacın karşılanması düşünülmüş tasarının ikinci madde 
maksatla hazırlanmıştır, 



Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/602 

Karar No. 81 

10 .VI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 
paryol numııralı Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satılmasına ve Bankaca yaptı
rılacak binaya Hazinenin de iştirakine mezuni
yet verilmesine dair kanun lâyihası, Maliye Ve
kâleti temsilcisinin iştirakiyle komisyonmuzca 
tetkik ve müzakere olundu. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Eminönü'nde 
kâin, halen işgalindeki binanın yerine blok ha
linde ve buradaki faaliyetine yetecek bir bina 
yaptıracağından, bu binaya bitişik Hazine bi
nası ile diğer eşhasa ait binaların da almmr.sı za
rureti içinde bulunmaktadır. Esasen bankanın 
hissedarı bulunan Hazinenin, imar plânından do
ğan bu zarureti karşılaması lüzumlu ve müm
kündür. 

Filhakika, Eminönü Vergi Dairesi için dai
mî bir binaya ihtiyaç mevcut olup, burada bir 
biışa inşası tasavvur edilmişse de şehir plânına 
göre Eminönü'nde müsait bir yer bulunmamıştır. 

Lâyihada bahsedilen Eminönü'ndeki 405 ada 
18 parsel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satılmasiyle hem banka için 
bir bina inşasının mümkün olacağı, hem de ya
pılacak binaya Hazinenin iştiraki suretiyle. Ver
gi Dairesi için lüzumlu binanın temin olunabi-
laceği düşüncesiyle; 

Başlık ile birinci madde aynen, 
İkinci madde, Hazinenin iştirakile yapılacak 

binanın müşterek mülk olarak tapuya tescilini 
temin maksadiyle bir fıkra ilâve edilerek ta-
dilen, 

Üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu Reisi 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Malatya 
E. Doğan 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

H. Arıbaş 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Kocaeli 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 
Konya 

U. N. Yiğiter 
Erzurum 

8. Erduman 

Samsun 
§. Uluçay 

İmzada bulunamadı 
S'eyhan 

Z. Akçalı 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

( S. Sayısı : 12 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. İÜ. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/60% 

Karar No, 14 
Yüksek 

istanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 
parsel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satılmasına ve bankaca yaptı-
ıılacak binaya Hazinenin de iştirakine mezuni
yet verilmesine dair Maliye Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
.ırzı kararlaştırılıp Başvekâletin 16 . V . 1953 
tarihli ve 6/1486 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Komisyonu raporu ile bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ma
liye Vekâleti ve Emlâk Kredi Bankası temsilci
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinden ve mümessil
lerin verdikleri izahattan anlaşıldığı üzere, Em
lâk Kredi Bankasının malı olup halen tahtı iş
galinde bulunan İstanbul Şubesi binasının ihti
yaca kifayet etmediğinden yeni bir bina inşasına 
karar verilmiş olduğu ve banka binasiyle Hazi
neye ait 405 ada 18 parselde bulunan bina ile 
mütaaddit eşhasa ait binaları muhtevi bu ada 
dâhilinde imar plânına göre ancak blok halinde 
büyük bir bina inşasının mümkün olabileceği 
cihetle banka binasına bitişik olup Hazineye ait 
olan bu binayı da, imar plânından doğan zaru
retle telif edilmek üzere, banka satın almak mec
buriyetinde bulunduğundan dolayı bu satışı 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü 
maddesine tevfikan temin maksadiyle lâyihanın 
birinci maddesi ve daimî bir binası bulunmıyan 
Eminönü Vergi Dairesinin de Emlâk Kredi Ban
kasının yaptıracağı binanın bir kısmında yer 
alması ve inşa olunacak binaya Hazinenin de bu 
maksatla iştiraki suretiyle bu ihtiyacın karşı
lanması için lâyihanın ikinci maddesi tanzim ve 
sevkedilmiş bulunuyor. 

Kanun lâyihası üzerinde komisyonumuzda 
cereyan eden müzakere sonunda, mühim bir kredi 
müessesesi o1 an Emlâk Kredi Bankasının İstan
bul Şubesi binasının ihtiyaca kifayet etmediğin
den banka muamelâtının bâzı kısmının 
"başka binalarda yer alması ve Istan-

( S . Say 

2 . XII . 1953 

Reisliğe 

bul imar plânının tatbikatından mütevel
lit zaruret muvacehesinde, bulunduğu yerde bi
nanın tevsian inşasına imkân görülememesi do-
layısiyle, halen bulunduğu mahallin kıymetine 
göre geliri olmıyan Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satışı suretiyle burada imar 
plânına uygun bir bina inşası lüzumu kabul edi
lerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, Hazineye ait bi
nanın yedi yüz bin lira bedel üzerinden Emlâk 
kredi Bankasına satışı için Mâliye Vekiline me
zuniyet veriyor. 

Madde üzerinde yapılan görüşmede, takdiri 
•bedel suretiyle yapılacak satışların da Artırma 
ve Eksiltme Kanununun hükümleri dairesinde 
cereyan etmesi tabiî bulunduğu cihetle günün 
rayiç kıymetleri göz önünde bulundurulmak su
retiyle takdir edilecek bedel mukabilinde satışın 
yapılabileceğine göre madde metninde satış mik
tarı gösterilmek suretiyle tahdit etmenin doğru 
olamıyacağı hakkında ileri sürülen mütalâaya iş
tirak olunarak birinci madde bu elsasa göre ko
misyonumuzca tadil edilmek suretiyle kalbul edil
miştir. 

inşa olunacak binaya Hazinenin de iştiraki
ni temin maksadiyle sevkedilmiş bulunan 2 nci 
maddenin görüşülmesinde, inşa olunacak bina
nın, lâyihanın Yüksek Meclis tarafından kabulü 
suretiyle iktisabı kanuniyet ettiği takdirde, pro
je ve plânlarının hazırlanacağı Hükümet mümes-
sillerince ifade edilmiş olduğuna binaen, inşa ma
liyeti ile yapılacak plâna göre vergi dairesine 
tahsis olunacak kısım için Hazine hissesinin ne 
miktar olacağı ve bütçelerden ne 'kadar bir 
meblâğın bu işe tahsis olunacağı katî olarak ta
ayyün etmeden Hazinenin de iştirak ettirilmesi 
hususunda bir hüküm tedvinin doğru olamıya-
cağı ekseriyetle kabul edilmiş ve şehrin en kıy
metli yerinde inşa olunacak ve gelir sâğlıyacak 
bir binaya vergi dairesinin yerleştirilmesinin de 
teemmüle şayan bir mütalâa olabileceği derme-
yan edilmiştir. 

ıs ı : 12) 



Birinci madde ile Hazineye ait binanın ban
kaya satışı için Maliye Vekiline ancak mezuni
yet verildiğine göre bu müessese ile vekâlet ara
sında yapılacak satış esnasında lüzum görüldü
ğü takdirde Hazine hukuk ve ihtiyacının bir 
mukavele ile temini mümkün olabileceği mütalâa-
siyle, ikinci maddenin Komisyonumuzca tay 
edilmesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ve 4 ncü maddeleri şeklen de
ğiştirilmek suretiyle 2 ve 3 ncü maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

t. Akçal 
Sözcü 
Sivas 

H. îmre 
Ankara 
M. Ete 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Giresun 
M. Şener 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

8. Oran 

İstanbul 
F. Sayımer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
R. Bir and 

Malatya 
M. S. Eti 

Ordu 
R. Aksoy 

Sinob 
Somuncuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 
Kırşehir 
JB. özdeş 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Muğla 
N. özsan 

Siird 
İkinci maddenin çıka
rılmasına muhalifim. 

M. D. Süalp 
Urfa 

Dr. F. Ergin 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Bu satışın bahis mevzuu olan parselde Emlâk 
Kredi Bankası tarafından inşa edilecek bina 
içinde Hazinenin ihtiyacı olan vergi dairesi
nin teminine imkân vermesi şarttır. Bu ba
kımdan Hükümet teklifinde bu cihetin temi
nat altında bulundurulmasını istihdaf eden 

ikinci maddenin kaldırılmış olmasına 
muhalifim. 

K. Akmantar 

( S . Sayısı : 12 ) 



— 5 — 
HÜKÜMETIN TEKLIF! 

İstanbul'da Eminönü'nde kâin 
405 ada 18 parsel numaralı Ha
zineye ait binanın Emlâk Kredi 
Bankasına satılmasına ve banka
ca .yaptırılacak binaya Hazine
nin de iştirakine mezuniyet ve
rilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul'da 
Eminönü'nde Şeyh Mehmet Cey-
lâni Mahallesinin Dirlik Soka
ğında kâin 57 - 63 ve 63/3 kapı 
ve 405 ada 18 parsel numaralı 
binayı yedi yüz bin lira mukad
der kıymet üzrinden Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına satma
ya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede sözü geçen bina ile bitişi
ğindeki diğer binaların arsaları
nın tevhidinden meydana gele
cek gayrimenkul üzerinde mez
kûr banka tarafından yaptırıla
cak binaya, 2490 sayılı Kanun 
hükümleriyle bağlı olmaksızın, 
iştirake ve bu hususta banka ile 
gelecek yıllara sâri mukavele 
akdine Maliye Vekili mezun kı
lınmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Vekili yürütür. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinden meriyete girer. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Fethi Çelikbaş 
Devlet Vekili 

Celâl Yardımcı 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞİ 

İstanbul'da Eminönü'nde kâin 
405 ada, 18 parsel numaralı Ha
zineye ait binanın Emlâk Kredi 
Bankasına satılmasına ve Ban
kaca yaptırılacak binaya Hazi
nenin de iştirakine mezuniyet 
verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede sözü geçen bina ile biti
şiğindeki diğer binaların arsa
larının tevhidinden meydana 
gelecek gayrimenkul üzerine 
Banka tarafından yaptırılacak 
binaya, 2490 sayılı Kanun hü
kümleriyle bağlı olmaksızın, 
iştirake ve bu hususta Banka 
ile gelecek yıllara sâri muka
vele akdine ve inşaatı mütaakıp 
müşterek mülk olarak tapuya 
tesciline Maliye Vekili ımezun 
kılınmıştır. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

İstanbul'da Eminönü'nde kâin 
Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul'da 
Eminönü'nde Şeyh Mehmet 
Geylâni Mahallesinin Dirlik so
kağında kâin 57-63 ve 63/3 
kapı ve 405 ada 18 parsel nu
maralı binayı takdir edilecek 
bedel üzerinden Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına satmaya Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Hü. 

içişleri Vekili 
ve Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Dışişleri Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalınma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcah 



S. SAYISI : 28 
Çırağan Sarayının istanbul Belediyesine Devir ve Temliki hakkın
daki 4872 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve içişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1 /567) 

T.C. * 
Başvekâlet 6 . III . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı 71-2560, 6/724 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine Devir ve Temliki hakkındaki 4872 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . 
II . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Beşiktaş Yıldız Mahallesinin 233 ncü adasında 5 parsel sayılı Çırağan Sarayı enkazı ile arazisi 
1953 yılma kadar otel haline getirilmek şartiyle Hazinece 4872 sayılı Kanun mucibince belediyeye 
devredilmişti. 

Turistik bir otel kazandırmaya ve binnetice İstanbul Şehrinin iktisadi ve sosyal bünyesinde bü
yük bir fayda sağlamaya matuf olan mezkûr kanunun İstanbul Belediyesinin malî kudretinin ki
fayetsizliği dolay isiyle tatbikma imkân elverme miş ve harb sonuna tesadüf eden bu işin başarıl
masına engel olan sıkıntılar bugün zail olmakta bulunduğu gibi yabancı firmalar tarafından da 
alâka gösterilmeye banşlanmış olduğundan, bu konuda gerekli işlere tevessül etmek iktiza etmiş ve 
ancak kanunen verilen müddetin hitamına çok az bir zaman kalmış bulunduğundan yeniden tedvin 
edilecek kanunla bu müddetin uzatılması zaruri görülmüş ve lâyiha bu maksada binaen hazırlan
mıştır. 
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içişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu -25 . İT/ . 1953 
Esas No. 1/567 

Karar No. 54 
Yüksek Reisliğe 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine 
Devir ve Temliki hakkındaki 4872 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun lâyihası komisyonumuzda müzake
re edildi. 

İstanbul'daki Çırağan Sarayı enkazı ile ara
zisi 4872 sayılı Kanunla 1953 yılma kadar otel 
haline getirilmek .şartiyle Hazinece İstanbul 
Belediyesine devredilmiş ise de, Belediyenin 
-malî kudretinin kifayetsizliği ve harb tesirle
rinin devamı sebepleriyle bu müddet içinde otel 
inşıası mümkün olamamış ve halen ise bu sebep
ler bertaraf olmaya başladığı gibi ecnebi fir
malarca da burada turistik bir otel inşası te
şebbüsleri başlamış olduğundan buna imkân 
vermek üzere müddetin 1955 takvim yılı sonu
na kadar uzatılması maksadiyle lâyihanın ha
zırlandığı anlaşılmıştır. Hükümetçe gösterilen 

Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine De
vir ve Temliki hakkındaki 4872 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı müddetin uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihası Maliye ve İçişleri ve
kâletleri temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyo
numuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçede belirtilen sebeplere ve Hükümet 
temsilcilerinin verdikleri izahata nazaran lâyi
hayı muvafık gören Komisyonumuz esasını itti
fakla kabul ederek maddelerin müzakeresine geç
miştir. 

Başlık tatbikatta vuzuhu temin edecek ve ko
laylık sağlıyacak şekilde tadil edilmiştir. 

Birinci madde, bu lâyihayla yalnız müddetin 
uzatılması gayesi güdüldüğüne göre o şekilde re-

mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde gö
rüldüğünden lâyihanın aynen kabulüne karar 
verildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

İçişleri Ko. 
Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Kâtip 

Çoruh 
Z. Ural 

KırMıaıreli 
F. Üstün 

Reis V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Afyon K. 

.4. Veziroğlu 
Erzincan' 

C. Gönenç 
Kütahya-
Y. Aysal 

Sözcü 
İzmir 

P. Arat 
Amasya 
K. Eren 

Erzurum 
M. Zeren 
Kütahya 
B. Besin 

•Sivas Van 
E. Damalı t. Akın 

daksiyona tâbi tutulmuştur. 
4872 sayılı Kanunda derpiş edilen hususla

rın tadili veya bu kanuna bâzı hükümlerin ilâ
vesi Komisyonumuzca yerinde görülmemiştir. Zi
ra, intifa hakkının ve tasarruf salâhiyetinin Ha
zine uhdesinde kalacağına dair konulan hüküm, 
tadili istenen 4872 sayılı Kanunda mevcut ol
mamakla beraber bu hükmün kabulü halinde 
ilerde Hazineyle İstanbul Belediyesi arasında 
bâzı hukuki ihtilâflar tevlidedebileceğini mülâ
haza eden Komisyonumuz lâyihadan bu hükmü 
çıkarmış ve madde o şekilde kaleme alınmıştır. 

İkinci ve üçüncü maddeler Hükümet lâyiha
sında olduğu veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 18 .IV . İ95S 

Esas No. 1/567 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe-

( S. Sayısı : 28 ) 



di buyrulmâk üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye Komisyonu 

Reisi Sözcü 
Rize Siird 

/. Aîcçâl M. D. Süalp 

Çırağan Sarayının îstanbul Belediyesine Devir 
ve Temliki hakkındaki 4872 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise sevkı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 6 . 3 . 1953 tarihli ve 6/724 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası içişleri ve 
Maliye komisyonları raporları ile birlikte ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti temsilcisi hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; istanbul'da Hazineye ait 
Çırağan Sarayı enkazının 1953 yılma kadar otel 
haline getirilmek şartiyle arazisi ile birlikte is
tanbul Belediyesine Devir ve Temlikine dair 1946 
senesinde kabul olunan 4872 sayılı Kanunun 
birinci maddesindeki müddetin temdidi maksa-
diyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üztere 
harb sonuna tesadüf eden tarihte kabul edilmiş 
bulunan kanunun istanbul Belediyesinin malî 
kudretinin kifayetsizliğinden dolayı tatbikına 
imkân elvermemiş olduğu ve kanunen verilen 
müddetin de hitamına çok az bir zaman kaldığı 
cihetle, bugün yabancı firmalar tarafından bu 

Kâtip 
Zonguldak Amasya Erzurum 
E. Açıksöz ff. Köray & Etöûman 

Seyhan Yozgatf Yozgad 
Z. Akçali ff. Tatlitpliı F. Nizaiftoğlu 

yerin turistik bir otel haline getirilmesi husu
sunda gösterilen alâka karşısında îstanbul Şeh
rinin iktisadi ve sosyal bünyesinde büyük bir 
fayda sağlamaya ve aynı zamanda turistik bir 
otel kazandırmaya matuf olan mezkûr kanunda 
tâyin olunan müddetin 1955 yılına kadar uzatıl
masını istihdaf eden lâyiha komisyonumuzca da 
uygun görülerek maddelerin görüşülmesine 
geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin ta»vibiae arzedilmek üzsre 
Yüksek Reisliğe sunulufr. 

Reis Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
Rize îstanbul îstanbul 

/. Akçal H. Hüsman 8. Oran 
Antalya Diyarbakır Elâzığ 

A. Sarıoğlu M. Ekinci ö. F. Sanaç 
Eskişehir Gaziantep Konya 

A. Potuoğlu E. Cenam M. A. Ülgen 
Muğla Ordu Rize 

N. özsan R. Ahsoy 0\ Kavrakoğlu 
Seyhan Siird Sivas 
8. Ban M. D. Süalp M. tmre 

Trabzon 
8. F. Kalaycw&u 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu tM . XII . 1953 
Esas No. 1/567 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 2$ ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çırağan Sarayının İstanbul Be
lediyesine Devir ve Temliki hak
kındaki 4872 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Çırağan Sara
yının İstanbul Belediyesine De
vir ve Temliki hakkındaki 
(4872) sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. — İstanbul'da Ha
zineye ait Çırağan Sarayı en-
ikazı 1955 takvim yılı sonuna 
kadar otel haline getirilmek 
şartiyle arsası ile birlikte İs
tanbul Belediyesine parasız ola
rak devir ve temlik edilmiştir. 

Ancak inşaata başlanıncaya 
ıkadar intifa hakkı ve bu hak
ka müsteniden tasarrufta bu
lunmak salâhiyeti Hazine uh
desinde kalacaktır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
İçişleri vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. Alakant 

Adalet Vekili 
O. Ş. ÇiçeUdağ 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

MiUî Eğitim Vekili 
T. İleri 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEGİŞTİKİŞİ 

Çırağan Sarayının İstanbul Be
lediyesine Devir ve Temliki hak
kındaki 4872 sayılı Kanunun 
birinci maddesindeki müddetin 
uzatılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Çırağan Sa
rayının İstanbul Belediyesine 
Devir ve Temliki hakkındaki 
4872 sayılı Kanunun birinci 
maddesindeki müddet 1955 Malî 
yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 
O. ve Tekel Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Oüm. ve T. V. V. 

S. Ytrcalı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlKlŞt 

Çırağan Sarayının İstanbul Be
lediyesine Devir ve Temliki hak
kındaki 4872 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

tmmm 
( S. Şansı : 28 ) 



S. SAYISI : 41 
Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon

ları raporları (1 /596) 

T. C. * 
Başvekâlet 20. IV. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2578, 6/1250 '• , • , 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

28 . V. 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . I I I . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
lâyihasının esbabı mucibesi 

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 62 nci maddesine göre, banka ve bankerlerle sigorta şir
ketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısiyle kendi lehleri
ne her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Muamele Vergisine tâbi bu
lunmaktadır. 

Kanun, banka muameleleri vasfını taşıyan muameleleri değil, banka vasfını taşıyan müessese
lerin, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bilûmum muameleleri dolayısiyle lehlerine ta
hakkuk eden paraları vergi mevzuuna almıştır. Nitekim aynı kanunun 63 ncü maddesinin 7 nci 
fıkrasında, bankaların sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işlet
melerden temin ettikleri kârların Muamele Vergisinden muaf bulunduğu tasrih edilmek suretiyle, 
kanun vâzımca, 62 nci madde ile vaz'olunan mükellefiyetin, bankaların her türlü muamelelerine 
şâmil olduğu kabul edilmiş bulunmaktadır. Bankaların, sermayesinin tamamı kendisine ait veya iş
tirakleri bulunn sınai işletmelerden temin ettikleri kârlar, 62 nci maddenin gümulüne girmeseydi, 
bu kârların vergiden istisnası hakkında ayrıca bir hüküm derpiş edilmesine mahal kalmazdı. 

Şu hale göre, bankaların, bir banka muamelesi mahiyetinde bulunmıyan muamelelerinden dolayı 
kendi lehlerine aldıkları paralar da, Muamele Vergisine tâbidir. 

Binaenaleyh, Muamele Vergisine tâbi olmak için, bir bankanın yaptığı işin, bir banka muamelesi 
olup olmadığına bakılmasına mahal yoktur. Muamelenin sadece bir banka tarafından yapılmış olması 
bu muameleden dolayı müessese lehine tahakkuk eden paranın vergi mevzuuna alınması için kâfi 
bir sebep teşkil eder. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, 5842 sayılı 'Kanunun beşinci maddesi gereğince, ban
ka muameleleri ve aynı kanunun 12 nci maddesinin (a) işaretli fıkrası gereğince de, sigorta 
muameleleri yapmaya yetkilidir. Diğer taraftan mezkûr müessese, 2999 sayılı Bankalar Kanunu 
hükümlerine de tâbidir. 

Bu duruma göre, 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 62 nci maddesi mucibince, Muamele 



Vergisi mükellefi bulunan adı geçen müessesenin, yaptığı bütün muameleler dolayısiyle lehine ta
hakkuk eden paralar üzerinden % 10 nispetinde Muamele Vergisi ödemesi icabetmektedir. 

Ancak Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının esas iştigal mevzuu, Türkiye kıyılarında 
ve yabancı denizlerde nakliyat, şehir hatları işletme, liman işleri, denizde can ve mal güvenliği id
leri, denizde gemi kurtarma işleri ve gemi ve diğer deniz vasıtaları inşa, tamir, tadil ve havuzla
ma işleri ve saire olup, mezkûr müessesenin yapmaya yetkili bulunduğu bankacılık ve sigortacı
lık işleri bu işler meyanında tâli derecede kalmaktadır. 

Bankanın, bankacılık ve sigortacık işleri haricinde kalan işleri dolayısiyle aldığı paraların 
Muamele Vergisine tâbi tutulması, müesseseyi zor bir duruma düşüreceği gibi, Muamele Vergisi 
intikali bir vergi olması dolayısiyle bu vergi fiyat ve tarifelere zammedilerek müessesenin muame
lede bulunduğu şahıslara inikas ettirilecek ve bu suretle, bilhassa nakliyat işlerinde fiyatlar yük
selecektir. Bundan başka, banka, yolcu nakliyatından %5 - % 25 nispetinde ve eşya nakliyatından 
% 10 nispetinde yine tarifelere zammetm'ek suretiyle Nakliyat Vergisi tahsil ederek Hazineye öde
mektedir. Nakliyat Vergisine zamimeten Muamele Vergisi de ödemesi halinde, müessese aynı işleri 
yapan, fakat banka vasfında olmadığı için Muamele Vergisi mükellefi olmıyan diğer müessese
lerle gayrimüsavi şartlar altında rekabet etmek mecburiyetinde kalacaktır ki, bu durum âmme 
hizmeti görmekte olan bankayı hakikaten güç bir durum karşısında bırakacaktır. 

Bu sebeplere binaen, memleketimizde nev'i şahsına münhasır bir müessese olan ve esası itiba
riyle âmme hizmeti ifa edecek olan Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının, 5842 sayılı Ka
nunun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleriyle 12 nci maddesinin b ve c fıkraları gereğince yapacağı 
işler dolayısiyle elde edeceği paralarla, aynı kanunun 2 ve 13 ncü maddeleri mucibince bankanın 
veya kurduğu ortaklıkların yukarda sayılan işlerin görülmesi ınaksadiyle hakiki veya hükmi şa
hıslarla yaptıkları anlaşmalar neticesinde elde edecekleri paraların Muamele Vergisinden muaf 
tutulması zaruri görülmüştür. Diğer taraftan ban'-aıım veya kurduğu ortaklıkların banka vasfında 
bir müessese ile dolayısiyle tahakkuk edecek paraların Muamele Vergisine tâbi tutulması icabet
mektedir. Maksat âmme hizmetleri mahiyetinde olan bahis konusu işler dolayısiyle elde edilen 

'Merin vergiden muaf tutulması olduğuna göre banka vasfında olan bu müesses'eler lehine aynı 
işler doLıyısiyle tahakkuk edecek paraların da vergiden muaf tutulması tabiî görülmüş ve bu 
maksatları tahakkuk ettirmek için işbu kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır, 

Ticaret Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Ticaret Komisyonu 10 .VII .1953 
Esas No. 1/596 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

28. V. 1040 tarihli ve 3843 sayılı Muamele mak ve bu sıfatla 2999 sayılı Kanuna tâbi ola-
Vergisi Kanununun 63 ncü • maddesine bir fık- rak banka muameleleri de yapmakla beraber 
ra eklenmesine dair kanun lâyihası, Hükümet Denizcilik Bankasının esas iştigal mevzularını 
temsilcilerinin huzuriyle müzakere olundu : Türkiye kıyılarında ve yabancı denizlerde nak-

3843 sayılı Kanun, 62 nci maddesiyle ban- liyat, şehir hatlarını işletme, liman işleri, de-
ka muamelelerini değil, banka sıfatını taşıyan nizde can ve mal güvenliğini sağlama, deriiz-
müesseselerin «her ne şekilde olursa olsun yap- de gemi kurtarma, gemi ve diğer deniz yasıta-
mış oldukları bütün muameleler dolayısiyle larını inşa, tamir, tadil ve havuzlama gibi işler 
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun n<ak- teşkil etmekte ve mezkûr müessesenin banka-
den veya hesaben aldıkları paraları» Muamele cılık ve sigortacılık işleri bu işler meyanında 
Vergisine tâbi tutmaktadır. İsmen banka ol- tâli bir ehemmiyet arzeylemektedir. 

( S. Sayısı : 41 ) 
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'3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 

şu sarahati karşısında mezkûr bankanın bütün 
bu muamelelerden sağladığı gelirleri Muamele 
Vergisinden istisna eylemeye imkân bulunama
maktadır. Bu halde ise, yolcu ve eşya navlun
ları ile gemi havuzlaması ve tamiri gibi isler
den cibayet edilmesi icabeden Muamele Ver
gisinin bir taraftan rekabet . muvacehesinde 
müesseseyi güç duruma düşüreceği, diğer ta
raftan ise Muamele Vergisinin intikali bir ver
gi olması hasebiyle bankanın görmekte olduğu 
hizmet bedellerinde ve bilhassa esasen Nakli
yat Vergisine mevzu olan navlunlarda bir zam
mı ve yükselmeyi icabettireceği aşikârdır. 

Bütün bu mahzurları önlemek maksadiyle 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun istisna
lardan bahis 63 ncü maddesine yeniden bir 8 nci 
fıkra ilâvesini ve bahis mevzuu işler dolayısiyle 
tarhedilmiş olan Muamele vergilerinin terkin ve 

Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası, 
Maliye ve Ulaştırma Vekâletleri mümessillerinin 
de iştiraki ile Komisyonumuzca tetkik ve müza-
'kere edildi. 

Gerekçenin tetkikmdan ve Hükümet temsil
cilerinin izahatından bu lâyihanın Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığının ve kuracağı 
ortaklıkların bankacılık ve sigortacılık mua-
meleri haricinde kalan, Kanunun 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11 nci maddeleri ile 12 nci maddesinin b ve 
c fıkralarında zikrolunan hizmetlerin Muamele 
Vergisinden muafiyetini sağlamak gayesi ile ha
zırlandığı anlaşılmıştır. Bunlar, Türkiye kıyı
larında ve yabancı denizlerde nakliyat, şehir, 
hatları işletme, liman, denizde can ve mal gü
venliğini, denizde gemi kurtarma ve gemi ve de
niz araçları inşa, tamir, tadil, ve sulama, tu
rizm ve spor işlerinin denize ait kısımları ile il
gilenmek ve deniz sağlık ve sosyal yardım mües
seselerini kurup işletme işleridir. Aynı işleri 

tahsil olunanlarının iadesini derpiş eyliyen kanun 
lâyihası komisyonumuzca, metninde mânaya mü
essir olmıyan bâzı kelime değişiklikleri ile, kabul 
olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Komisyonu Reisi Sözcü 

Kütahya Bursa 
Hakkı Gedik II. Şaman 

Kâtip 
Kocaeli Ankara Ankara 
II. Başak Salâhattin Benli Hamdi Bulgurlu 

Bolu İstanbul 
Vahit Yöntem A. Ilamdi Başar 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kütahya Rize 
Ş. Kerimzade M. Alkin O. Kavrakoğlu 

Trabzon 
S. Baştimar ' 

kanunun 2 ve 13 ncü maddelerine istinaden ku
rulacak ortaklıklarla yaparlarsa, bu ortaklıkların 
da mezkûr işlerden do1 ayı elde edecekleri paralar 
Muamele Vergisinden muaf olacaktır. 

Filhakika, 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanu
nun 62 nci maddesine göre, bankaların, her ne 
şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün mu
ameleler dolayısı ile kendi lehlerine fter ne nam 
ile olursa olsun nakten veya hesafeen »idıltları pa
ralar Muamele Vergisine tâbi bulunmaktadır. 
Bu hükmün sarahati muvacehesinde, Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığının ve Kuraca
ğı ortaklıkların yukarda sayılan işerden dolayı 
elde edeceği paraların Muamele Vergisine tâbi 
olması gerekmektedir. 

Denizcilik Bankası Tüfk Anonim Ortaklığı
nın esas meşgalesi yukarda sayılan işler olup, 
bankacılık ve sigortacılık işleri müessesesinin 
tâli derecedeki meşgalelerindendir. Müessesenin, 
banka vasfından dolayı, esas meşgalelerinin 
Muamele Vergisine tâbi tutulması doğru görül-

Maliye Komisyonu raporu 

T. & M. M. 
Maliye Komisyonu 3 . XII. 1953 

Esas No. 1/596 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayım : 41) 



memiştir. Zira, aynı işleri yapan benzeri mü
esseselerden hiç birisi Muamele Vergisine tâbi ol
madığından, müessesenin bu işlerinden dolayı 
elde edeceği paraların Muamele Vergisine 
tâbi tutulması, Denizcilik Bankası aleyhine bir 
netice tevlidedecek ve ayrıca hayat pahalılığına 
da âmil olacaktır. 

Bu itibarla, lâyihanın heyeti umumiyesi Ko
misyonumuzca müttefikan kabul edilerek, Tica
ret Komisyonunun hazırladığı metin üzerinden 
maddelerin müzakeresine geçildi. 

Birinci maddede Denizcilik Bankası tâbiri 
kanunla müesseseye verilen isme uymadığından 
bu kelimenin, «Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı» ve aynı maddenin iki yerinde geçen 
«kurduğu» kelimelerinin de, bankanın henüz or
taklıklar kurmadığı anlaşıldığından «kuracağı» 
şeklinde değiştirilmek sureti ile madde kabul 
edildi. 

Geçici maddedeki, tahsil olunan muamele ver
gilerinin mükelleflere iade olunacağı kaydı üze
rinde duruldu; Hükümet mümessillerinden alı
nan izahata, bankanın, Muamele Vergisi Kanu
nunun 62 nci maddesine göre, sadece banka mu
amelelerinden dolayı elde olunan paraların Mu
amele Vergisine tâbi olması gerektiği mülâhazası 
ile, yukarda sayılan işlerden dolayı elde ettiği 
paralar için Muamele Vergisi ödemeyip yalnız 
bankacılık ve sigortacılık muameleleri için vergi 
ödediği ve vergisini ödemediği işler dolayısı ile, 
fiyatlara veya tarifelere Muamele Vergisi nispe

tinde bir meblâğ ilâve ederek müşterilerine inti
kal ettirmediği anlaşıldığından, «Tahsil olunan 
Muamele vergileri mükelleflerine iade olunur.» 
kaydı fuzuli görülerek metinden çıkarılmak «ve 
yeniden Muamele Vergisi tarholunmaz» kaydı 
ilâve edilmek sureti ile madde kabul edildi. 

Tasarının 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen ka
bul edildi. 

Havalesi gereğince ve işin mahiyeti ve müs
taceliyeti göz önünde tutularak öncelik ve ive
dilikle görüşülmek teklifi ile Bütçe Komisyonu
na tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz-
olunur. 

Maliye Komisyonu 
Reisi Sözcü 

Amasya Zonguldak 
H. Koray F. Açtksöz 

Kâtip 
Diyarbakır Çorum 

M. R. Bucak Ş. Gürses 
İmzada bulunamadı 

Erzurum Kocaeli 
S. Erduman L. Tokoğlu 

Niğde Malatya 
H. Arıbaş E. Doğan 

imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Seyhan Siird 

Z. Akçalı C. Yardım 
Yozgad Zonguldak 

F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu' 

Esas No. î/596 
Karar No, 39 

Yüksek Reisliğe 

16 . XII . 1953 

Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Maliye Vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
20 . IV . 1953 tarihli ve 6/1250 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası Ticaret ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonumu
za havale edilmiş, olmakla Maliye Vekâleti mü

messili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Denizcilik Bankası Kanunu tedvin edilirken 
ve yeni teşekküle banka adı verilirken, 3843 sa
yılı Muamele Vergisi Kanununun 62 nci madde
sinin bankaların her ne şekilde olursa olsun, 
bütün muameleler dolayıs'iyle kendi lehlerine her 
ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben al-

( S. Sayısı : 41 ) 
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dıklan paraları «Muamele Vergisine» tâbi olacağı 
gözden kaçmıştır. 

Halbuki Denizcilik Bankasının ismi banka 
olup asıl bankacılık faaliyeti," yaptığı bütün iş
ler yanında tâli mesabede kalmaktadır. Çünki 
teşekkülün asıl iştigal mevzuları Türkiye kıyıla
rında ve yabancı denizlerde nakliyat, şehir hat
ları, işletme, liman işleri, denizde can ve mal 
güvenliği sağlama, denizde gemi kurtarma, gemi 
ve diğer deniz vasıtalarını inşa, tamir, tad'il ve 
havuzlama gibi işler teşkil etmektedir. 

Binaenaleyh Bankanın bütün bu muameleler
den sağladığı gelirleri Muamele Vergisinden is
tisna eylemeye imkân bulunmamaktadır. Bu va
ziyet karşısında yolcu ve eşya navlunları ile ge
mi havuzlaması ve tamiri gibi işlerden cibayet 
edilmesi icabeden Muamele Vergisinin müesse
seyi güç duruma düşüreceği ve intikali bir ver
gi olması hasebiyle Bankanın görmekte olduğu 
hizmet bedellerinde ve bilhassa navlunların art
masını intaç edecektir. Kaldı ki nakliyat vergi
sine zamimeten Muamele Vergisi ödendiği tak
dirde, teşekkül benzeri işleri yapan fakat Mua
mele Vergisi mükellefiyeti olmıyan Denizcilik 
müesseselerine nazaran güç duruma girecektir. 
Halbuki Banka birçok muameleleri itibariyle 
âmme hizmeti yapmakta devam etmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı, Denizcilik Bankası
nın 5842 sayılı Kanunun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci 
maddeleriyle 12 nci maddesinin b ve c fıkraları 
gereğince yapacağı işler dolayısiyle elde edece
ği gelirlerle, aynı kanunun 2 ve 13 ncü madde
leri mucibince Bankanm veya kurduğu ortaklık 
ların (sigorta hariç) yukarda sayılan işlerin 
görülmesi maksadiyle hakiki ve hükmi şahıslar

la yaptıkları anlaşmalar neticesinde elde edecek
leri gelirlerin Muamele Vergisinden muaf tutul
ması zaruri görülmüştür. 

Bu sebeple Hükümetçe sevkedilmiş bulunan 
kanun lâyihasının bidayeten tetkik etmiş bulu
nan Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu 
metin üzerinden maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş birinci ve geçici maddeler kelime değişik
likleriyle, 2 ve 3 ncü maddeler ise şeklen değiş
tirilmek suretiyle komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Ankara 

/. Akçal E. Hüsman M. Ete 
Kâtip 
Siird Antalya Bolu 

B. Erden A. Sanoğlu M. Güçbilmez 
Çanakkale Diyarbakır Elâzığ 
K. AkmanUr M. Ekinci O; F. Sanaç 

Eskişehir Gazianteb Giresun 
A. Potuoğht E. Cenanı M. Şener 

Gümüşane İstanbul İstanbul 
K. Yörükoğlu 8. Oran M. Sarol 

İzmir Kırşehir Konya 
B. Bilgin R. özdeş R. Birand 

Konya Malatya Muğla 
M. Â. tflgen M. 8. Eti N. özsan 

Ordu Rize Sivas 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu H. îmre 

Siird Sinob Trabzon 
M, D. Süalp 8. 8omuncuoğlu S. F. Kalayctoğlu 

Urfa Zonyuldak 
F. Ergin H. Balık 

(S.. Bayımı W \ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

23 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sa
yılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü mad
desine 'aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

8. 5842 sayılı Kanunun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
ııci maddeleriyle 12 nci maddesinin b ve c fık
ralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine ta
hakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 ve 
13 ncü maddeleri gereğince, bankanın veya 
kurduğu ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin 
görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair 
gerçek veya tüzel kişilerle yaptıkları anlaşma
lar dolayısiyle elde edecekleri kârlar ve banka
nın veya kurduğu ortaklıkların anlaşmalar yap
tıkları gerçek ve tüzel kişiler lehine aynı işler 
dolayısiyle tahakkuk edecek paralar; 

iöEÇİ'CÎ MADDE — 5842 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 16 . VI I I . 1951 tarihinden son
ra, yukardaki fıkrada zikrolunan kârlar ve pa
ralar dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele 
vergileri terkin ve tahsil olunan Muamele ver
gileri mükelleflerine iade olunur ve yeniden 
Muamele Vergisi tarholunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

neşri tarihinden 

'MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adalet, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Gümrük 
ve Tekel vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunana Vekili' 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köp-ülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

8. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanunu
nun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleriyle 12 nci 
maddesinin b ve c fıkralarında zikrolunan iş
ler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla 
aynı kanunun 2 ve 13 ncü maddeleri gereğince, 
Bankanın veya kurduğu ortaklıkların, yukarda 
sayılan işlerin görüşülmesine veya tesislerin iş
letilmesine dair gerçek veya tüzel kişilerle 
yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri 
kârlar ve Bankanın veya kurduğu ortaklıkların 
anlaşmalar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar le
hine aynı işler dolayısiyle tahakkuk edecek para
lar. 

GEÇİCİ MADDE — 5842 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 16 .VI I I . 1951 tarihinden son
ra, yukardaki fıkrada zikrolunan kârlar ve 
paralar dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele 
Vergileri terkin ve tahsil olunan Muamele Ver
gileri mükelleflerine iade olunur ve yeniden Mu
amele Vergisi tarholunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren yürürlüğe girer. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel vekilleri yürütür. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Gümrük ve T. V. V. 

S. Ytrcah 

(S. Sayısı : 41) 



MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

28. V. 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 .V. 1940 tarihli ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

8. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
nci maddeleriyle 12 nci maddesinin b ve c fık
ralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine ta
hakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 ve 13 
ncü maddeleri gereğince, bankanın veya kura
cağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin gö
rülmesine veya tesislerin işletilmesine dair ger
çek veya tüzel kişilerle yaptıkları anlaşmalar 
dolayısiyle elde edecekleri kârlar ve bankanın 
veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptık
ları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler 
dolayısiyle tahakkuk edecek paralar. 

GEÇİCİ MADDE — 5842 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 16 . VIII. 1951 tarihinden son
ra, yukardaki fıkrada zikrolunan kârlar ve pa
ralar dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele 
Vergisi terkin olunur ve yeniden Muamele Ver
gisi tarholunmaz. 

MADDE 2. — Ticaret Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edildi. 

MADDE 3. — Ticaret Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edildi. 
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i BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun 63 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

I MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü mad-

I desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
8. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11 nci maddeleriyle 12 nci maddesinin 
b ve c fıkralarında zikrohaaan işler dola
yısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla ay
nı Kanunun 2 ve 13 ncü maddeleri gereğince, 
Bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda 
sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işle
tilmesine dair hakiki veya hükmi kişilerle yap
tıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri 
kârlar ve Bankanın veya kuracağı örtakMdarın 
anlaşmalar yaptıkları hakiki ve nükmî sahalar 
lehine aynı işler dolayısiyle tahaMcuk ecteeek 
paralar. 

GEÇİCİ MADDE — 5842 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 16 . VIII . 1951 tarihinden son
ra, yukardaki fıkrada zikrolunan kârlar ve pa
ralar dolayısiyle tahakkuk ettirilen Muamele 
vergileri terkin olunur ve yeniden Muamele 
Vergisi tarholunmaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adalet, Maliye ve Ekonomi ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel Vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 41) 





S. SAYISI : | 15 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsünün ihdası husu
sunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
Bürosu arasında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım ek Anlaşması
nın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve Millî Eğitim 

komisyonları raporları (1/683) 

T.C. : ~ • * • • - - - - • 

Başvekâlet 27 . XI. 1953 
Muamelât Umum Müdürlüğü *•;•'• \'" : " ' ',;"*"* . ~ i-*-1 V 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71-2660, 6/3266 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine """"" 

Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün ihdası hususunda Türkiye Hüküm'eti ile 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu arasında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaş
masının tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27.10.1953 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
' "»" •' $*•• ;;; : . A. Menderes 

(ESBABI MUCİBE 

Hükümetimizle Birleşmiş, Milletler Teknik Yardım Bürosu urumda 5 Eylül 1951 de imzala
nan Teknik Yardım Esas Anlaşması gereğince memleketimize çeşitli mevzularda teknik1 yardım
lar sağlanmaktadır. Az gelişmiş memleketlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını temin gayesini 
istihdaf eden bu yardımlardan lâyıkiyle istifade edilebilmesi için âmme idaresi mevzuunda da 
modern ve rasyonel bir sistemin tatbiki lâzım geldiğine kaani bulunan Hükümetimizin Birleşmiş 
Milletler Teknik! Yardım programından bilistifade memleketimizde bir Ame İdaresi Enstitüsü 
kurulması hususundaki teşebbüsleri müspet bir şekilde neticelenmiş ve Hükümetimizle Birleşmiş 
Milletler Teknik Yardım İdaresi arasında 8 Mayıs 1952 de imzalanan bir anlaşma ile Ankara'
da Siyasal Bilgiler Fakültesinde milletlerarası mahiyette, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdare
si Enstitüsü ihdas olunmuştur. 

Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde Amme İdaresinin işleyiş ve yürütülmesini geliştir
mek, Devlet hizmetlerinin rasyonalizasyonu için lüzumlu idarecileri modern esaslar dairesinde 
yetiştirmek gayesiyle kurulan işbu enstitüsü 3 şubeden terekkübedecektir. 

•a) öğretim ve Yetiştirme Şubesi; "* ~ " . *" 
<b) Araştırma ve Yardım Şubesi; ""' ..-^ 
c) Derleme, Temas ve Yayın Şubesi. 
Öğretim ve Yetiştirme Şubesi, Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde idareye intisap arzu

sunda bulunanlara hazırlanma ve yetişme imkânları sağlıyacağı gibi Amme İdaresi sahasında 
müstakbel profesörleri yetiştirmekle de görevli bulunacaktır. 

Araştırma ve Yardım Şubesi, umumi mahiyeti haiz olan veya 'gerek Türkiye ve gerek diğer 
memleketlere, hususiyle Orta - Doğu memleketlerine has olan idari meselelere mütaallik araş
tırma ve tavsiyelerde bulunacaktır. 

Deıleme Temas ve Yayın Şubesi, gerek enstitü taralından, ve gerek diğer bütün resmi ve hususi 
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kurum ve eşhas tarafından âmme idaresine mütaallik olarak ortaya konan değerli ve faydalı 
görüş ve mütalâaların süratli ve devamlı bir şekilde yapılmasına ve bu suretle, Türkiye'de, Or
ta - Doğuda ve hattâ dünyanın diğer memleketlerinde idare ve öğretim mercilerine ve bütün ilgili 
çevrelere ulaşmasına çalışacaktır. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsünün ihdasına mütaallik Teknik Yardım Ek 
Anlaşmasının tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile işbu enstitü için lüzumlu masrafların büyük bir 
kısmı Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi tarafından deruhde olunmakta, gerekli ma
hallî büro sekreterliği temin, mütercim veya sair yardımlarla büro levazimatı ve teçhizatına ve 
karşılıklı anlaşma neticesinde yapılacak masraflara mütaallik sarfiyat, her iki tarafça mütesaviyen 
tekeffül olunmakta ve nihayet, enstitüye gelecek yabancı eksperlerin yevmiyeleriyle, icabında, 
bunlara yapılacak tıbbi ve sıhhi yardımlar gibi cüzi bâzı masraflar Hükümetimize terekkübet-
mektedir. 

Enstitü, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresinin, Birleşmiş Milletler Anayasasının ru
hundan ve âza devit J'-ri iktisadi ve içtimai sahalarda iş birliğine d, 3t 'eden 55 nci maddesinden 
mülhem olarak giriştiği ^îktisaden az gelişmiş memleketlere yardıma gayretlerinin yeni ve güzel 
bir misalini teşkil etmektedir. 

Âmme idaresinin daha rasyonel bir şekilde tanzimi hususunda faydalı ilmî faaliyette bulunmak 
ve devlet memurlarının meslekî yetişmelerinde ilerlemeler temin etmek gibi gayet mühim gaye
leri benimsemiş olan Enstitünün yalnız Türkiye için değil aynı zamanda bütün Orta - Doğu mem
leketlerinin idari gelişmesinde mühim bir âmil olacağı şüphesizdir. 

Yukardaki hususları göz önünd'e bulunduran Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünün ihdasına mütedair olarak Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım İdaresi arasında imzalanmış olan 1 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının onanması hak
kında hazırladığı ilişik kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzeder. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/683 
Karar No. 25 

»9.1. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsünün ihdası hususunda Türkiye Hükümetiy
le Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
arasında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası, 
Dışişleri ve Millî Eğitim Vekâletleri temsilcile
ri hazır oldukları halde incelendi. 

Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Bürosu arasında 5 Eylül 1951 de im
zalanan Teknik Yardım Esas Anlaşması gere
ğince memleketimize çeşitli mevzularda teknik 
yardımları sağlamaktadır. 

Çeşitli sahalarda yardım gören memleketi
mizde âmme idaresi mevzuunda da modern ve 
rasyonel bir sistemin tatbik edilmesi icabetti-
ğine kaani olan Hükümetimiz, Birleşmiş Millet
ler Teknik Yardım Programından istifade ede

rek memleketimizde bir Âmme İdaresi Enstitü
sü kurulması hususunda Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardım İdaresi ile mutabakata varmış 
ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinde Mil
letlerarası mahiyette, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü ihdas olunmuştur. 

Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde âm
me idaresinin işleyiş ve yürütülmesini geliştir
mek, Devlet hizmetlerinin rasyonalizasyonu için 
lüzumlu idarecileri modern esaslar dairesinde 
yetiştirmek gayesiyle kurulan bu teşekkül üç 
şubeden teşekkül edecektir. 

Adı geçen enstitü için lüzumlu masrafların 
büyük bir kısmı Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım İdaresi tarafından deruhde olunmakta, 
buna mukabil, enstitüye gelecek yabancı eks
perlerin yevmiyeleriyle, icabında, bunlara ya-
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pılacak tıbbi ve sıhhi yardımlar gibi cüzi bâzı 
masraflar Hükümetimize terekkübetmektedir. 

Âmme İdaresinin daha rasyonel bir şekilde 
tanzimi hususunda faydalı ilmî faaliyette bu
lunmak ve Devlet memurlarının meslekî yetiş
melerinde ilerlemeler temin etmek gibi mühim 
gayeleri benimsemiş olan bu enstitünün mem
leketimizde kurulması menfaatlerimize uygun 
bulunmuş ve tasarı Komisyonumuzca aynen ve 
ittifakla kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonu
na gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Bu rapor 

Reisi - Sözcüsü 
Samsun Denizli 
F, Kesim A. Çobanoğlu 

Ankara 
8. M. Arsal 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Erzurum 
B. Dülger 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 
N. Tlabar 

İzmir 
0. Kapani 

İmzada bulunamadı 

Z, < 
Bize 

Ankara - \ 
M. F. Fenik s 

îmzadı bulunamadı 
Bursa 

H. Köy men 
Hatay 

A. Melek 

İzmir ^ 
C Bahan 
Muğla 

Z. M and alinci 

B. Sporel 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No : i/683 
Karar No : 10 

5 . 7 / . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Ens
titüsünün ihdası hususunda Türkiye Hüküme
tiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
arasında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ile Dışişleri Komisyonu raporu komisyonumu
za havale edilmekle Millî Eğitim ve Dışişleri 
vekillikleri temsilcileri, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Dekanı hazır oldukları halde mesele tetkik 
edildi. 

Modern ve rasyonel bir sistemin tatbiki ba
kımından Âmme İdaresi Enstitüsünün ihdası 
prensibi komisyonumuzca uygun görülmüş ve 
lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edil
miş ve tarihi 1952 olarak düzeltilmiştir. 

Şu kadar ki, bu hususa ait teşkilât kanunun 
henüz çıkmamış olmasından dolayı müessese
nin sevk ve idaresi bakımından bir geçici mad
denin lâyihaya konulmasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

(Geçici madde : Bu kanunla tasdik edilen 

Anlaşma gereğince kurulmuş bulunan Amme 
İdaresi Enstitüsünün Teşkilât Kanunu çıkınca
ya kadar idaresi ve gelir - giderleri Anlaşma 
hükümleri mucibince Türk ve Birleşmiş' Müh
letler Uzmanlarından mürekkep Etüd Grupu 
tarafından hazırlanan 6 Eylül 1952 tarihli ra
porda tesbit edilen esaslara göre yürütülür.) 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. Ayrıca öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedümek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Eğitim Ko. 

Reisi 
Trabzon 

M. R. Tarakçtoğlu 
Denizli 

F. Başaran H 
Kars 

Tezer Ta§kıran 
Seyhan 

A. N. Asya 

Sözcü 
Gümüşane 

Kâtip 

V. M. Kocatürk 
Çorum 

. A. Vural 

• 

Edirne 
Cemal Köprülü 
Rize 

A. Morgu 
Yozgad 

H. Üçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sünün ihdası hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Teknik Tardım Bürosu ara
sında imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım ek An

laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Orta - Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünün ihdası hususunda Türkiye 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
İdaresi arasında 8 Mayıs 1953 te New - York'ta 
imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşması 
onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
lera Tekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılman 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Mîllî Eğitim VekiH 

R. 8. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbas 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

Y. Urum 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
B. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8* Yıreah 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DE. 
ĞÎŞTİRtŞt 

Türkiye v& Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sünün ihdası hakkında Türkiye Hükümetiyle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ara
sında imzalanan i sayılı Teknik Yardım ek Anr 

laşmasınm tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Orta - Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünün ihdası hususunda Türkiye 
Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 
İdaresi arasında 8 Mayıs 1952 de New - York'ta 
imzalanan 1 sayılı Teknik Yardım ek Anlaşması 
onanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla tasdik 
edilen anlaşma gereğince kurulmuş bulunan 
Amme İdaresi Enstitüsünün teşkilât kanunu çı
kıncaya kadar idaresi ve gelir - giderleri An
laşma hükümleri mucibince Türk ve Birleşmiş 
Milletler uzmanlarından mürekkep Etüd Grupu 
tarafından hazırlanan 6 Eylül 1952 tarihli ra
porda tesbit edilen esaslara göre yürütülür. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

(s. SUMU mı 



TEKNİK YARDIM TEMİNİ HUSUSUNDA TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLET
LER, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİDA VE TARIM TEŞKİLÂTI, MİLLETLERARASI SİVİL 
HAVACILIK TEŞKİLÂTI, MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI VE DÜNYA SAĞLIK 

TEŞKİLÂTI ARASINDAKİ ESAS ANLAŞMAYA 1 SAYILI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler (badema «Teşkiline» diye anılacak) ve Türkiye Hükümeti (badema «Hükü 
met» diye anılacak), Teknik Yardım Bürosunda temsil olunan yukarıda mezkûr Teşkilâtlarla 
Hükümet arasında 5 Eylül 1951 tarihinde imzalanmış olan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına uya

rak, ve 
Umumiyetle âmme hizmetlerine mütaallik eğitimin ^iliştirilmesi ve hususiyle Türkiyt ve Orta -

Doğu için ileri eğitim imkânları temin etmek üzere, Türkiye'de lor Âmme İdaresi Enstitümü 
(badema «Ensitü» diye anılacaktır) kurulması arzusiyle, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 
ı . . . . . . . . * • - • , • " . 

Madde — I. 
1. Teşkilât, mümkün olan en kısa zamanda ve Esas Anlaşma hükümlerine uygun olarak aga* 

gıda mezkûr personelin hizmetlerini temin edecektir: 
1952 yılı içinde başlıyacak en aşağı altı aylık bir devre için, 
a) Enstitünün tesisi v„e genel olarak âmme hizmetlerine mütaallik eğitimin geliştirilmesi hu

susunda ilgili Hükümet ve üniversite mensuplariyle istişare etmek ve ihzari tetkiklerde bu
lunmak; 

b) Bu maksatla teşkil olunacak bir etüd grupunun ve bir âmme idaresi seminerinin programının 
tatbikma yardım etmek; 

c) Enstitünün tesisine ve teşkilâtlandırılmasına yardım etmek; 
d) Hizmet müddeti ilk altı aydan öteye uzatıldığı takdirde enstitünün ilk devresi boyunca kodi-

rektör ve lektor olarak çalışmak üzere; 
Bir eksper. 
Türkiye'de ve Orta-Doğu'da âmme hizmetlerine mütaallik eğitimin geliştirilmesi hususunda tavsi

yelerde bulunmak ve enstitünün tesis ve çalışması mevzuunda teferruatlı plânlar müzakere ve teklif 
edecek olan etüd grupuna ve seminere 1952 yılının üç aylık bir devresi için Türk eksperlerle birlikte 
katılmak üzere 5 âmme idaresi eğitim eksperi; 

Türk eksperlerle birlikte enstitünün idare ve tedris heyetini teşkil etmek üzere 1 Eylül 1952 
tarihinde başlıyacak en az bir yıllık bir devre içîh âmme idaresinde ihtisası olan bir kodirektö'r v» 
âzami 5 lektör veya öğretim görevlisi. 

Yukarda ilk zikri geçen ekspere ve kodirektöre bir idarî yardımcı. 
Eksper ve lektörlere 2 sekreter. 
2. Teşkilât aynı zamanda : 
Seminere Orta - Doğu memleketlerinden iştirak etmek üzere seçilecek meslek mensuplarından en 

çok 25 kişinin bir aylık bir devre için seyahat ve iaşe masrafları Ödeyecek ve; 
Enstitünün mıntakavi karakteri belirince, Hükümet ile istişareyi mütaakıp, enstitüde etüd yapmak 

üzere Orta - Doğu memleketlerinden şelecek diğer namzetlere 40 özel burs temin edecektir. 
3. Enstitü ve seminerde lisan İngilizce, Fransızca ve Türkçe olacaktır. - ^ 

,%~'""~ - " • ' — * ' -•Tr~- • ~ ~ Madde — İL 

1. Teşkilâtça temin edilen personel vazifelerini ifa ederken Hükümetin salâhiyettar makam ve 
memurları ile ve memlekette âmme idaresi eğitimi ile ilgili diğer otoritelerle sıkı bir istişare ve 
tam bir iş birliği halinde çalışacaktır. Kodirektör enstitünün tesisine mütaallik plân ve teklif
lerden ve tesisinden sonraki faaliyetine ait gelişmelerden Teşkilâtı haberdar edecektir. j 
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Madde — IH. 

İ. Hükümet : 
a) Etüd Grupu, seminer ve enstitü için bir direktörün, 
b) Etüd Grupu ve seminer için teşkilâtça temin edilen personel ile iş birliği yapmak Ü2ere 5 

eksperin; 
c) Enstitü idare ve tedris heyeti üyesi olarak en az 5 âmme idaresi lektörün veya öğretim gö* 

revlisinin, hizmetlerini temin edecektir. 
2. Hükümet aynı zamanda Esas Anlaşmanın H nci ve III ncü maddeleri hükümleri gereğince 

aşağıdaki hususları deruhde edecektir. 
a) Eksperlere, lektörlere, yardımcı ve sekreterlere ve bunların refakatinde olup seyahatleri 

Teşkilâtça ödenen kimselere Teknik Yardım Bürosunca kabul edilmiş talimat ve tarifelere uygun 
olarak aynen veya nakden münasip mesken temin etmek, 

b) Personelin ve bunların refakatinde olarak kabul edilenlere hastane ve tıbbi bakım masraf
larını ödemek, , » 

c) Kodirektörle istişareyi mütaakıp : . 
i) Münasip büro ve ders salonları; ' 

ii) Lüzumlu mahallî büro sekreterliği, mütercim veya sair yardımlar; 
ili) Büro levazımatı ve teçhizatı; 
iv) Üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılacak sair lüzumlu kolaylıklar temin etmek. 
d) Enstitünün mmtakavi karakteri teessüs ettikten sonra burada etüd yapmak üzere diğer 

Orta - Şark memleketlerinin namzetlerine asgari 10 burs temin etmek. 
3. Bu projenin mmtakavi veçhesi dolayısiyle, Hükümetin, aşağıda mezkûr masrafların, kodirek-

törce tasdik edilmesini mütaakıp, genişletilmiş teknik yardım özel fonuna Hükümetin iştirak payın
dan tediye edilebilecektir: Burs masrafları, teşkilât personelinin mesken masrafları ve bu maddenin 
2 (c) fıkrasının ii, iiî, ve iv üçüncü bentlerinde mezkûr Hükümetçe ödenecek umûmi masrafların 
yarısı. 

4. Hükümet teşkilâtın talebi üzerine bu Anlaşma ile ilgili olarak yaptığı masraflara mütaallik 
her türlü lüzumlu malûmatı temin edecektir. 

5. Hükümet Esas Anlaşmanın III (3) maddesine uygun olarak bu Ek Anlaşma gereğince mahallî 
para ile yapılması gereken masrafları karşılamak üzere bir mahallî para fonu tesis edecektir. Teş
kilât personeline mesken ayni olarak temin edildiği takdirde 10 000 Türk lirası (ayni olarak temin 
edilmediği takdirde 50 000 Türk lirası) başlangıçta 8 ay için tahminî karşılık olarak ayrılacaktır. 

' - ' " ' # » * ; Madde— IV. - f
 : 

1. Bu Ek Anlaşma imzayı mütaakıp yürürlüğe girecektir. 
2. Bu Ek Anlaşma Esas Anlaşmanın V nci maddesine uygun olarak Teşkilât ve Hükümet ara

sında anlaşma ile tadil olunabilir. 
3. Bu Ek Anlaşmayı taraflardan her biri diğerine yazılı ihbar suretiyle sona erdirebilir, ve Anlaş-

ma böyle bir ihbarın vusulünü takibeden 60 gün nihayetinde sona erer. işbu Anlaşmanın sona ermesi 
Esas Anlaşmaya tesir edici mahiyette telâkki olunmıyacaktır. 

Yukardaki hükümleri teyiden, Hükümetin ve Teşkilâtın usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsil
cileri olarak aşağıdaki imza sahipleri işbu 1 numaralı Ek Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Merkezinde 
8 Mayıs 1952 tarihinde iki nüsha halinde İngilizce ve Fransızca olarak imzalamışlardır. 

Birleşmiş Milletler adına Türkiye Hükümeti adına 
Gustavo Martinez Cdbanas Selim Sarper 

V _ İ S . Sayısı: W5X 



S. SAYISI : 139 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Muamele Vergisi Kanunu
nun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 

Ekonomi, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2 /593) 

Ankara 
12 .1 . 1954 

B. M. M. Başkanlığına 

(İnsan tartan ve âdi basküllerin) Muamele Vergisinden istisnasına dair olan 3843 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesini mutazammm kanun teklifi ve esbabı mucibesi 
ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim, saygılarımla. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

• ;%.;£,*;*.•* ' - ; T>J »f-, GEREKÇE c * - • - • - -

Halen memleketimizde, istanbul, izmir, Seyhan ve Trabzon'da hususi teşebbüs halinde mah
dut miktarda olmakla beraber ümit verici bir istikbal vadeden baskül imalâtı yapılmaktadır. Yü
rürlükteki Muamele Vergisi Kanununda bu imalâtın muamele Vergisinden istisnaiyetine müte
dair bir hükmün bulunmaması ve bu işin muharrik kuvvet bakımından bu kanunun küçük sanat 
müesseseleri için tanıdığı muaflık şartları- dışında kalması dolayısiyle bu imalâtla iştigal eden
ler bu vergiyi ödemek mevkiindedirler. 

Hükümet tarafından hazırlanmış olup halen Büyük Millet Meclisinin Ekonomi Komisyonun
da tetkik edilmekte olan yeni Muamele Vergisi kanunu lâyihasında bugünkü kanunun küçük 
işletme muafiyeti karekterindeki küçük sanat müesseseleri muafiyeti prensibi terkedilmiş, muafi
yet, el sanatkârlığına inhisar ettirilmiştir. Denilebilir ki tıu prensip tahavvülü, bugünkü Mua
mele Vergisinin büyük sanayii parçalamak, yeni kuruluşları küçük doğmaya ve küçük kalmaya 
teşvik etmek ve dolayısiyle haksız rekabetlere meydan vermek suretiyle tevlidettiği müşahede 
olunan neticelerini bertaraf etmeye matuf başlıca büyük tedbirlerden biridir. Yeni lâyiha bu 
prensibi mutlak mükellefiyetler, mutlak muafiyetler ve şartlı muafiyetler derpiş eden hüküm
lerle sağlamış bulunmakta olup, âmilinin şahsi ustalığına ve titiz dikkatine muhtaç bir imal 
mevzuu olan baskül imali işini de el sanatkârlığı muaflığı içinde görmüş ve sarih şekilde vergi
den istisna etmiştir. Lâyihanın bu prensiple ilgili hükümlerinin sebepleri c rasında yukarıda belirti
len ana sebeplerden başka bu muaflık ve istisna hükümlerine bağlanan imalâtın istenen inkişaf 
süratine ve seviyesine ulaştırılmak bunların yarının vergi nizamına sağlam bir bünye ile intibak imkân
larının hazırlanmak istenmiş bulunduğunu da zikretmek icabeder. 

Baskül imalâtı, sözü edilen lâyihanın derpiş ettiği bu prensiplerin himayesine lâyihanın da 
sarih şekilde ifade ettiği gibi muhtaç ve lâyik bir faaliyettir. Ana muamele verg?.si kanun lâyiha
sının kanunlaşması zamana mütevakkıf bulunmakta, bu imalâtın vadettiği inkişaf imkânı ise bu 
faaliyetin, bir an evvel bahis mevzuu prensiplerin istihdaf ettiği maksada intibakını icabettir-
mektedir. 

Bu kanun teklifi bu maksatla hazırlanmış olup memleketimizdeki baskül imalâtının süratle 
istenen bünye ve seviyeye ulaştırılması bakımından faydalı ve bilhassa lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

Teklifin birinci maddesi ile bahis mevzuu maksat tahakkuk ettirilmek üzere bugünkü Mua
mele Vergisi Kanununun madde istisnalarına mütedair 9 ncu maddesine yeni bir fıkra eklen
mektedir. 

Teklifin geçici maddesi, vergi muafiyetleri ile ilgili hükümlerin ihdasında intikal devresindeki 
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durumu tanzim etmek üzere derpiş olunan mûtat hükümlerden biridir. Muamele Vergisinin inikâsi 
bünyesi göz önünde bulundurularak hazırlanan bu hükme göre bu teklifin kanun1 aşacağı tarihten 
önce kesinleşmiş veya tahsil edilmiş baskül teslimatı ile ilgili Muamele vergileri bıkkında her hangi 
bir muamele yapılmıyacaktır. Zira bu vergiler bu mamullerin satış bedelleri içinde müstehliklere 
intikal ettirilmiş bulunmaktadır, bunların mükelleflere ret ve iadesi bu gibilere açıktan bir kâr 
temini netiecsini tevlit eder. Teklifin kanunlaştığı tarihte henüz kesinleşmemiş olan vergilerde bu 
hal bahis mevzuu olmıyacağmdan bunların terkini ve meriyet tarihinden önceki devreye ait ola
rak da her hangi bir suretle vergi tarhedilmemesi uygun görülmüştür. 

Teklifin son iki maddesi mûtat hükümlerdir. 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esasa No 2/593 
Karar No. 9 

21.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fi ve mucip sebepler tasarısı Ekonomi ve, Tica
ret ve Maliye vekâletleri temsilcileri hazır ol
dukları halde komisyonumuzda incelendi. 

Hükümet tarafından hazırlanıp Büyük Mil-
det Meclisine tevdi edilmiş olan tadil tasarı
sında da dikkate alınmış bulunan bu teklifte
ki prensi'be Hükümetin muahelefet etmiyeceği 
ve 'bu sebeple terviç edildiği Maliye Vekâleti 
mümessili tarafından beyan edilmiş ve tadil 
tal'ebi komisyonumuz âzalarının Muamele Ver
gisi Kanununun tedricen tadil suretiyle kaldı
rılması hususundaki temayülüne ve sınai te

şebbüsleri teşvik maksadına matuf olan iktisa
di program ve prensiplerimize de uygun görül
düğünden kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ekonomi Ko. 

Reisi 
Buraa 

31. San 
Ankara 

F. Seyhun 
Giresun 
T. înanç 

Edirne 
H. Osma 

Sözcü 
Erzurum 
E. Nutku 
Erzurum 
S. Başak 
Konya 
8. Gürol 

Kâtip 
Bolu 

K. Kozan 
Giresun 

H. Bozbağ 
Muş 

H. Bayı 
Bursa 

H. Şaman 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. 31. 31. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/593 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

i . II. 1953 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Mua
mele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, komisyo
numuzca, Hükümet temsilcisi ve teklif sahibinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin, memleketimizde yapılan ve Muamele 

Vergisine tâbi bulunan insan tartan basküllerle, 
istasyon ve ofis ambarları ve sair yerlerde mev
cut büyük ve sabit basküller haricinde kalan âdi 
basküllerin, vergiden muafiyetini temin gayesiy
le hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Halen memleketimizin birçok yerlerinde imal 
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edilmekte ve himaye dildiği takdirde inkişafı 
ümit verici bulunan insan tartan baskül ve âdi 
basküllerin imal edildiği yerler, küçük sanat mua
fiyetleri için tâyin edilen şartları haiz bulundu
ğu halde, mezkûr basküller 9 ncu maddede tadat 
edilmediği için vergiye tâbi tutulmaktadır. 

Filhakika Hükümet tarafından hazırlanan 
tadil lâyihasında da bu husus göz önünde tutul
muş ve Hükümet temsilcisi bu muafiyete muha
lefet etmemiştir. 

Esas itibariyle muvafık bulunan teklifin, bi
rinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bu kanundan evvelki hükümler gereğince 
yapılan teslimata ait vergilerin sureti tahsili 
hakkındaki geçici madde, verginin aslı kalk
tığına göre kesinleşmiş ve fakat henüz tahsil 
edilmemiş olanların cezalarının tahsilinin doğru 
olmıyacağı mülâhazasiyle, kesinleşmememiş vergi 

ve cezalar ile kesinleşmiş olup da tahsil edilmemiş 
olanların yalnız cezalarının terkinini temin mak-
sadiyle, geçici madde tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Komisyonu Reisi 
Amasya 

H. Koray 
Kâtip 

Çorum 
Ş. Gürses 

Kocaeli Siird 
E. Alican C. Yardım 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Erzurum 
S. Erduman 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/593 
Karar No. 109 

13 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlıı'nun, Mu
amele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, Eko
nomi ve Maliye komisyonları raporlariyle bir
likte Komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahibi ve Maliye Vekâleti mümessili ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; memleket dâhilinde imal edi
len küçük ve basit basküllerin.Muamele Vergi
sinden istisna edilmesi için 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesi maksadiyle sevkedilmiş bulunmakta-
dıı\ 

Teklifi bidayeten tetkik eden komisyonlarca 
da kabul edilmiş olan bu lâyiha ile yurdun bâ
zı mahallerinde küçük sanatkârlar tarafından 
yapılan basküllerin 3843 sayılı Muamele Vergi
sine tâbi tutulması bu aletin memleketimizde 
imalinin inkişafına mâni teşkil ettiği ,sanatkâr-
larmın az sermayeli olmaları yüzünden sanat
larım memleket ihtiyacını karşılıyacak seviye
ye çıkaramadıkları ve bu yüzden hariçten yur
dumuza ithal olunan emsali ile rekabete girişe-

medikleri anlaşılmış olduğundan lâyiha Komis
yonumuzca da yerinde görülerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiş ve Maliye Komisyonu
nun hazırlamış olduğu 1 nci ve geçici madde 
aynen, 2 ve 3 ncü maddeleri tadilen kabul edil
miştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 
Sözcü 
Sivas 

H. İmre 
Ankara 
M. Ete 

Gazianteb 
E. Cenanı 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Sinob 

Bu 

Antalya 
A. Sartoğlu 
Gümüşane 

K. Törükoğlu 
Malatya 
M. 8. Eti 

8. Somuncuoğlu C. 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
rapor Sözcüsü 

Ordu 
R. Aksoy 

Erzincan 
N. Pekcan 
İstanbul 
8. Oran 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Trabzon 
R. Eyüboğlu 
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TRABZON MEBUSU MAH
MUT GOLOĞLU'NUN TEK

LİFİ 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nunun 9 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 
tarihli ve 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desine aşağıdaki 30 ncu fıkra 
eklenmiştir : 

30. İnsan tartan basküller 
ve âdi basküller. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te baskül teslimatı ile ilgili 
olup henüz kesinleşmemiş bulu
nan Muamele Vergileri terkin 
olunur, bu tarihten öncesi için 
yeniden vergi tarh olunmaz. 
Kesinleşmiş veya tahsil edilmiş 
vergiler hakkında her hangi 
bir muamele yapılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye Veki
li memurdur. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞlŞTÎRlŞt 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nunun 9 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklif veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te baskül teslimatı ilgili olup 
henüz kesinleşmemiş bulunan 
Muamele Vergileri terkin olu
nur, bu tarihten öncesi için ye
niden vergi tarh olunmaz. 

Kesinleşmiş olan vergiler 
cezasız olarak tahsil olunur. 
Tahsil edilmiş vergiler hakkın
da bir muamele yapılmaz. 

MADDE 2. — Teklif veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nunun 9 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Maliye Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mali
ye Komisyonunun geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, Ekonomi ve Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel vekilleri me
murdur. 

(S. Sayısı : 139) 



S. SAYISI : 153 
1947 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1947 yılı 

Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/348, 1/46) 

1947 Bütçe yılı Hesabı Kattsine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi (3/348) 

T. C> 
Sayıştay Başkanltğt $8 . X . 1952 
Sayt : 345880 -1998 

Büyük .Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Genel Muvazeneye dâhil dairelerin 1947 Büt^e yılı Kesinhesaplarma ait Uygunluk Bildirimi
nin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarhan 

GENEL UYGUNLUK BÎLDİRÎMt 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak ilgili bakanlıklarca tan
zim edilip birer nüshası Sayıştaya gönderilen 1947 Malî Yılı Kesinhesapları. Sayıştayca incelenip 
yargılanmış olan muhasip hesapları ve Hazine genel hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk dere
cesi ve ayrılık sebepleri bunlara ilişkin cetvellerde gösterilmiş ve işbu Genel Uygunluk Bildirimi
ne esas teşkil eden muhasip hesaplarının yargılanması neticelendirilerek ödetilmesi gereken pa
ralar ayrıca hükme bağlanmıştır. 

2. Hazine genel hesabında 233 508 lira 22 kuruş ödenek üstü sarfiyat gösterilerek bunun 
için Kesinhesap kanun tasarısiyle mütemmim ödenek istenilmektedir. Mezkûr miktardan, 387 li
ra 50 kuruşu, Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin 177 nci (Geçen yıl borçları) bölümündedir. 
Masrafın 178 nci (Eski yıllar borçları) bölümüne taallûk etmesi hasebiyle Sayıştayca bu tertip
ten mahsubu yapıldığı halde dairesince sehven 177 nci geçen yıl borçları bölümünden mahsube-
dilmesi yüzünden ödenek üstü sarfiyat mahiyetini iktisabeylediği anlaşılmakla bu miktar için 
mütemmim ödenek verilmesine mahal görülmemiştir. 

365 lira 36 kuruşu Tapu ve Kadastro Gen^l Müdürlüğü bütçeesinin 221 nci (Kurs ve mektep 
giderleri) bölümünde olup masrafın mahiyetine göre mütemmim ödenek verilmesi uygun olacağı 
düşünülmüştür. 

107 580 lirası; Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 235 nci (4598 sayılı Kanun gereğince veri
lecek doğum yardımı) bölümünde olup bu yardımın muhasipliklere© tediye emri aranılmaksızın 
ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mesağ verilmiş olmasından dolayı bu miktar için mütemmim öde
nek verilmesi uygun görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine mütaallik olarak gösterilen 90 998 lira 99 kuruştan, 
2 763 lira 57 kuruşu 329 ncu (Geçici tazminat) ve 88 235 lira 42 kuruşu, 330 ncu (4178 ve 4598 
sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar) bölümlerinde olup işbu masrafların ka
nunla emrolunan hizmetlere taallûk etmekte bulunması hasebiyle istenilen mütemmim ödenekle 
karşılanması yerinde bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı bütçesine mütaallik olarak gösterilen 29 011 
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lira 34 kuruştan 5 307 lira 20 kuruşu 409 ncu (Uluslararası müesseseler ve Uluslararası Derneği
ne katılma payı) ve 23 704 lira 14 kuruşu 412 nci (Geçen yıl borçları) bölümlerinde olduğu, 
409 ncu bölüme ait 5 307 lira 20 kuruşun, bu bölüme bütçe ile konulmuş olan ödenek 1 613 560 
liradan ibaret olduğu ve bundan 818 867 lira 20 kuruş sarf edilmiş bulunduğu halde 5090 sayı
lı Kanunla 800 000 liranın bu bölümden çıkarılarak diğer bölümlere nakledilmesi yüzünden ve 
412 nci bölüme ait 23 704 lira 14 kuruşunun, 1946 yılında Londra Büyükelçiliğince avans ola
rak alınan ve sureti sarfını gösteren belgelerin senesi zarfında gönderilmemesi dolayısiyle mu
hasiplikçe yıl sonunda eşhas borçları hesabına nakledilen para olup sonradan sarf belgelerinin 
1947 yılında gönderilmesi üzerine eşhası borçları hesabına matlup ve bütçeye zimmet kaydı sure
tiyle ve fakat 1947 yılı Bütçe Kanununun 12 nci maddesi hükmüne tevfikan yapılması gereken 
aktarma muamelesine tevessül 'edilmeksizin mah ubunun yapılmış olmasından ödenek dışı kaldık
ları anlaşılmış ve bu itibarla mütemmim ödenek verilmesi uygun görülmüştür. 

Kesin hesapta Maliye Bakanlığı Bütçesinin 468 nci (özel idareler ve belediyelere yardım bö
lümünde) 882 lira 68 kuruş ödenek üstü sarfiyat gösterilerek bu miktar için mütemmim ödenek 
istenilmekte olup ödenek üstü harcanan miktar Sayıştayca ilgili namına tazmin hükmolunmuştur. 
Ancak muamelenin cereyan tarzına ve masrafın mahiyetine göre bu para mütemmim ödenek ve
rilmesi muvafık mütalâa kılınmıştır. 

Hazine genel hesabında Millî Eğitim Bütçesinin 530 ncu (Geçici tazminat) bölümünden 468 
lira 11 kuruş ödenek üstü sarfiyat gösterilerek bu miktar için mütemmim ödenek istenilmekte 
is© de Sayıştayca bu bölümden ödenek üstü harcanan miktar 16 kuruş fazlasiyl'e 468 lira 27 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Ancak Ankara Okullar Saymanlığınca 1947 yılında eşhas borçları hesa
bına zimmet kaydolunan bu paranın, 1950 yılında karşılıksız borçlar tertibinden istihsal olunan 
ödeneğe müsteniden eşhas borçları hesabına ma'lup ve bütçe giderleri hesabına zimmet kaydı 
suretiyle mahsubunun temin edildiği anlaşıldığı: dan bu miktar için mütemmim ödenek verilmesine 
mahal görülmemiştir. 

143 lira 72 kuruşu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 678 nci (Hükümet tabip
leri için alınacak tıp aletleri ve g^reç karşılığı) bölümünde olup İstanbul Sağlık Kurumları Say
manlığınca ödenek dışında sarfolunan bu paranın senesi içinde tahsil edilmiş olduğu anlaşıldı
ğından bu masraf için mütemmim ödenek verilmesine mahal kalmamıştır. 

3670 lira 52 kuruşu Gümrük ve Tekel Bakar.lığı Bütçesinin 727 nci (Muayyenat) bölümünde 
olup Urfa Saymanlığınca hilafı kanun sarf edildiği ve Sayıştayca ilgililer namına tazmin hükmo-
lunduğu anlaşılan bu para için mütemmim ödenek verilmesi muvafık olacağı düşünülmüştür. 

3. Yıllardan beri cari teamüle göre; Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı bütçelerine konulmakta olan ödenekler miktarı; Hazinece aynen verile emrine iktiran 
'ettirilmek suretiyle, katî sarfiyat şeklinde bütçeye masraf kaydedilmekte ve bütçeye kaydolu
nan miktarlar Hazine genel hesabına ithal kılınmaktadır. Sayıştayca ise, Büyük Millet Meclisi 
Muhasebesince tanzim ve ilgili komisyonca tetkik ve tasdik olunduktan sonra Hazine genel hesa
bına ithal edilmek üzere gönderilen ve hakiki sarfiyatı gösteren kesin hesap cetvelleri esas tutul
maktadır. Bu yüzden yıllardan beri mezkûr bütçelere ait sarfiyat miktarlarında Hazine genel 
hesabı ile Sayıştay kayıtları arasında farklar zuhur edegelmekte olduğu gibi bidayeten her üç 
bütçeye mahsuben Hazineden alınıp sarfedilmiyen pahaların masraf gösterilmiş olması hasebiyle 
bütçeye istirdat muamelesi yapılmamakta bulunmuştur. Hazinece tatbik edilegelmekte olan usul; 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine ve bütçe kaidelerine uygun görülmediğinden bundan 
böyle Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci maddesi gereğince her sene nihayetinde Meclisi 
Aliden gönderilen Kesinhesâp cetvellerinin Hazine genel hesabına esas ittihazı ve sözü edilen 
bütçelere mevzu ödeneğe mahsuben bidayeten tediye olunan paradan artan kısmının istirdadı 
için bir usul tesis edilmesi hususu Maliye Bakanlığına yazılmıştır. 

4. Hazine Muhasipliğinin 1947 malî yılı hesabının tetkikmda : Hazinece Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasında (Bloke Türk lirası) - Seferberlik - adiyle bir hesap (artırıldığı ve bu he
sapta eski senelerden 2 261 300 liranın, hiçbir hareket göstermeden ertesi yıllara devredegel-
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mekte olduğu görülmüştür. Bu bapta yapılan istizaha dairesinden verilen cevapta: Bâzı idari 
lüzum ve zaruretler dolayısiyie bu tevdiatın yapıldığı bildirilmiş ise de; yapılan tetkikat neti
cesinden; işbu paranın seferberlik vukuunda ilk masrafı karşılamak ye mukabilleri ilgili mal-
sandıklan emrine şubelerinde her an hazır bulundurulmak üzere faizsiz olarak 1939 senesinde 
Ziraat Bankasına tevdi kılınmış olduğu anlaşılmıştır^ Gerçi Merkez Bankası şubeleri bulunmı-
yan yerlerde Hazineye ait nakdi muamelâtta, Ziraat Bankası tavsit edilmekte ise de hususi ka
nun olmadıkça Hazine parasının - Seferberlik - içinde olan her hangi bir bankada bloke edil
mesi doğru bulunmamıştır. 

5. Bütçelerde sarf şekli Hükümete bırakılmış olan ve Hükümetçe bâzı müessese ve dernek
lere yaptırılması kararlaştırılan işlere ait ödenekler, ilgili bakanlıklarca bu müessese veya der
nekler namına tanzim olunan verile emirleriyle toptan ödenmesi cihetine gidilmekte ve bu su
retle bütçeye masraf edilen paraların - sarf şekli Hükümetçe tâyin edilmiş bulunması hasebiy
le - nerelerde ye ne suretle harcandığını gösteren belgelerle bunlara mütaallik hesaplar Sayış-
tayca görülmemektedir. 

6. Hazine Muhasipliğinin 1947 malî yılı idare hesabının tetkikında; Hazinece Emlâk Ban
kasında (faizsiz tediyat) adiyle açtırılan hesaba 1947 yılı içinde 114 500 İhya tevdi kılındığı ve 
bu hesaptan iki zata yedi bin beşer yüz lira ve Harb Okulu mutemedine de 92 000 lira tediye 
edilerek snradan istirdat olunduğu ve yine Emlâk Bankasında (% 1,5 faizli tevdiat) adiyle aç
tırılan hesaba 1947 yılı içinde 334 000 lira tevdi olunduğu ve 8 . II . 1947 tarihinde açılan 
kredi karşılığında 100 000 liranın o zamanki Başbakanlık Müsteşarına ödenerek yılı içinde istir
dat edilmeden ertesi yıla devredildiği görülerek bu bapta yapılan istizaha dairesinden verilen 
cevapta; bu hesapların idari zaruretler neticesi olarak açtırıldığı ve Milletlerarası bâzı kurum
lara iştirak edeceklerin harcırahları bu kurumlardan ödenmekte olup ancak bidayeten bu paralar ku
rumlardan temin edilemediğinden bahis konusu iki zata bu hesaptan tediyatta bulunulduğu ve kurum
lardan sonradan verilen paralarla bu hesabın kendileri tarafından kapatıldığı ve Harb Okulu mute
medine verilen 92 000 liranın 1947 yılında Harb O'tulu mezunlarına kanunen tediyesi lâzımgelen tah
sisata mukabil kâfi ödenek olmaması yüzünden Meclisi Âliden ödenek istihsalinde mahsubu yapılmuk 
üzere bu hesaptan tediyesi cihetine gidildiği ve bunun yılı içinde istihsal olunan ödenekten kapatıl
dığı ve 100 000 liranın ise tahsisatı mesture karşılığı olarak bilâhara alınacak ödenekten iade edil
mek kaydiyle Başbakanlık emrine ödendiği ve mütaakıp yılda istihsal edilen ödenekten istirdat olun
duğu bildirilmiştir. Hazineye ait paraların bütçe dışında birtakım usuller ihdası ve banka nezdinde 
faizli ve faizsiz tevdiat adiyle hesap açtırılması suretiyle istimali cihetine gidilmesi mevzuata uygun 
görülmemiştir. 

7. Hesaaların taallûk eylediği cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyb 
Hazine Genel Hesabiyle Kesinhesap kanunu tasarı nnda gösterilen rakamların kabule şayan bulundu
ğunu arz eylerim. 28 . X . 1952 

Sayıştay Başkanı 
M. Tarkan 

D. : 4 Başkanı 
F. İşık 

Üye ' 
A. Â. Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

,.-

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
/, Erenli 

Üye 
R. ögel 

Üye 
A. R. Savct 

ÜyeV. 
H. Tuğrul 

D. : 2 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
K. Ançay 

Üye 
R. Uçkun 

Savcı 
E. Arkun 

D. : 3 Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
F. özbudun 

İmzada bulunamdı 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 
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1947 yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası (1/46) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . III . İ949 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1297 -6-808 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . I I . 1949 iarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 1947 yılı Kesinhesap kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

Genel Muhasebe Kanununun 101 nci maddesine göre hazırlanan 1947 yılı Hazine Genel Hesa
bı Anayasa ve Genel Muhasebe kanunlariyle belli edilen süre hükmünden üç ay önce B. Millet 
Meclisine ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1947 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren kesinhesap kanun tasarısı ile buna bağlı olan 
cetvellerde görüleceği üzere 1947 yılı Büteçsinden 1 564 240 494 lira 30 kuruş ödenmiştir. Olağan
üstü giderlerle özel kanunlar gereğince yapılan ödemeler de bunun içindedir. 

Geçen yıllardan devrolunan artıklarla birlikte bu yıl içinde 1 714 810 156 lira 54 kuruş gelir 
tahakkuk ettirilmiş ve bunun 1 615 023 961 lira 7 kuruşu tahsil olunmuştur. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1947 yılı sonun
da ödenek toplamı 1 641 184 027 lira 30 kuruşa yükselmiştir. 

Bu yıl içinde Millî Savunna, Dışişleri, Malive, Millî Eğitim, Sağlık, Gümrük ve Tekel ba-
kanlıklariyle, Diyanet, Tapu ve Emniyet dairelerince 233 508 lira 22 kuruş miktarında ödenek 
üstü harcama yapılmış ve bu harcamaların mahiyetine binaen karşılığının tamamlayıcı ödenek 
olarak kabulü Yüksek Meclisin tasvibine arz olunmuştur. 

«1 641 184 027» lira 30 kuruş miktarındaki ödeneğe, ödenek üstü harcama 233 508 lira 22 ku
ruşun katılmasından ve bir yıl içinde yapılan bütçe harcamalariyle 3010 sayılı Kanun gereğince 
verilen avansların düşülmesinden sonra ödenek artığı olarak kalmış olan 41 711 958 lira 32 ku
ruşun yokedilmesi gerekmektedir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlnaan 1947 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ilişik el arak sunulmuş
tur. 

1947 yılı Hazine Genel Hesabına ait açıklamalar 

1947 Bütçe yılı Hazine Genel Hesabının sonuçları aşağıda mukayeseli bir şekilde gösterilmiştir: 
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I - Genel gelir 

1. Gelirler tahakkukatı : 1947 yılı tahakkukatiyle eski yıllardan devreden ve yıl içinde eski 
yıllara ait olmak üzere tahakkuk ettirilen gelirler toplamı aşağıda gösterilmiştir. «Müfredatı 3 
numaralı tablodadıı\> 

Bu yıl Eski yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. * 

Bütçe gelirleri tahakkukatı 1 145 229 966 90 173 617 735 02 1 318 847 701 92 
özel kanunlar gereğince vuku-
bulan tahakkukat «Müfredatı • * v 

4 numaralı tablodadır.» 319 412 454 62 319 412 454 62 
İstikrazlar hasılatı 76 550 000 00 76 550 000 00 

Toplam 1 541 192 421 52 173 617 735 02 1 714 810 156 54 

2. Gelirler tahsilatı : 1947 yılı tahsilatı ile eski yıllara ait olmak üzere bu yıl içinde yapılan 
tahsilat toplamı aşağıda gösterilmiştir. «Müfredatı 3 numaralı tablodadır.» 

Bu yıl Eski yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe gelirlerinden yapılan 
tahsilat 1 134 069 184 32 84 992 322 13 1 219 061 506 45 
özel kanunlar gereğince vuku-
bulan tahsilat «Müfredatı 4 
numaralı tablodadır.» 319 412 454 62 319 412 454 62 
istikrazlar hasılatı 76 550 000 00 76 550 000 00 

Toplam 1 530 031 638 94 84 992 322 13 1 615 023 961 07 

3. Artıklar- 1947 yılındaki tahakkukat ile eski yıllardan devredilen artıklardan bu yıl için
de tahsil edilemiyerek .1948 yılma aktarılan miktar 99 786 195 lira 47 kuruştur. 

Bu artıkların bir kısmının tahsiline devam edilmekte ve bir kısmı ise eski yıllarda tahakkuk 
etmiş olan ve fevkalâde sebepler dolayısiyle tahsil kabiliyetini kaybetmiş balunan paraları teşkil 
etmekte ve bugünkü hükümler dairesinde kayıtlardan çıkarılması işi güdülmektedir. 

II - Genel gider 

1. ödenekler: 1947 yılı gider bütçesine 1 021 215 530 lirası âdi 115 000 000 lirası olağan
üstü olmak üzere 1 136 215 530 lira ödenek konulmuş ve «2» numaralı Kesinnesap cetvelinde gös
terildiği üzere bu miktar yıl sonunda aşağıda gösterildiği veçhile 1 641 181 027 lira 30 kuruşa 
yükselmiştir. 
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Lira K. 

Bütçe ile konulan âdi ödenek 
Bütçe ile konulan olağanüstü ödenek 
Yılı içinde eklenen ödenek «müfredatı 2 numaralı tablodadır.» 
Yılı içinde Genel Murasebe Kanununun 48 nci maddesi gereğince eklenen 

ödenek «müfredotı 2 ve 5 numaralı tablodadır.» 
Yılı içinde eklenen olağanüstü ödenek «müfreiatı 2 numaralı tablodadır.» 
Yılı içinde özel kanunlar gereğince eklenen et enek «müfredatı 4 numaralı 

tablodadır.» 

1 021 215 530 
115 000 000 
175 025 329 

8 877 838 
2 384 750 

318 680 579 

00 
00 
00 

74 
00 

56 

Toplam 1 641 184 027 30 
Yılı içinde aktarma suretiyle eklenen «müfredatı 2 numaralı tablodadır.» 93 529 367 31 

Toplam 1 734 713 394 61 
Yılı içinde aktarma suretiyle düşülen «müfredatı 2 numaralı tablodadır.» 93 529 367 31 

1 641 184 027 30 

2. Bütçe giderleri: 1947 yılında bütçeye gider yazılan paraların toplamı ile âdi, olağanüstü 
ve özel kanunlar gereğince yapılan ödeme ve mahsuplar aşağıda gösterilmiştir., «müfredatı 2 
numaralı tablodadır..» 

Bu miktara, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Milî Eğitim, Sağlık, Gümrük ve Tekel Bakanlıklariyle 
Diyanet, Tapu ve Emniyet dairelerince bölüm itibariyle yapılan 233 508 lira 22 kuruş ödenek-
üstü harcama dâhil bulunmaktadır. 

Âdi bütçe giderleri 
Olağanüstü bütçe giderleri 
«Millî Savunma» 
özel kanunlar gereğince ya
pılan ödeme ve mahsuplar 
«Müfredatı 4 numaralı tablo
dadır.» 

Nokden ödenen 
Lira 

969 630 455 

197 168 681 

318 523 431 

K. 

89 

05 

81 

Bütçe emaneti
ne alınan 

Lira 

23 346 036 

55 502 117 

69 771 

K. 

01 

71 

83 

Toplam 
Lira 

992 976 491 

252 670 798 

318 593 203 

K. 

90 

76 

64 

Toplam 1 485 322 568 75 78 917 925 55 1 564 240 494 30 

3. 3010 sayılı Kanun gereğince yapılan avans ödemeleri: 3010 sayılı Kanun gereğince ertesi 
yıllarda mahsubu yapılmak üzere özel kanunlarla kabul edilen işler için 1947 yılında 35 465 082 
lira 90 kuruş avans verilmiş ve karşılığı ödenek mevkuf tutulmuştur. 
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4. Yokedilmesi gereken ödenekler: ödenek artığı olarak yokedilmesi gereken miktar aşağıda 

gösterildiği üzere 41 711 958 lira 32 kuruştan ibarettir : 

Lira K. 

ödenek toplamı «II - 1 nei maddedeki ödenekler» * 1 641 184 027 30 
Bütçe giderleri toplamı «II - 2 nci maddedeki gidelrer.» 1 564 240 494 30 

Kalan 76 943 533 00 

3010 sayılı Kanun gereğince verilen avanslar karşılığı «II - 3» 35 465 082 90 
v 

ödenek artığı 41 478 450 10 
ödeneküstü harcamalar olup tamamlayıcı ödenekle karşılanması teklif olu
nan «II - 2» 233 508 22 

Yokedilmesi gereken ödenek 41 711 958 32 

III - Genel tahsisat ve giderler mukayes'esi 

Yukarda, I - 2 nci fıkrasında gösterildiği üzere tahsilat toplamı 1 615 023 961 lira 7 kuruş ve 
II - 2 nci fıkrasında yazılı olduğu veçhile ödemelerin toplamı da U 564 240 494 lira 30 kuruş olma
sına göre 1947 yılı kesin hesabı «50 783 466» lira 77 kuruş tahsilat fazlasiyle kapanmıştır. 

IV - Nâzım gelir ve giderler 

1. Nâzım gelir tahakkukat ve tahsilatı : Kanunin gereğince bir kısım vergilerin tahsilatın
dan özel idare ve belediyelere ait olmak üzere ayrılan paylarla 2005 ve 4668 sayılı kanunlara 
göre açılmış olan okul pansiyonları geliri olarak elde edilen paralar özellikleri itibariyle genel 
bütçe içine almmıyarak 3 numaralı genel gelir kesin hesabı cetvelinin sonunda «Nâzım gelirler» 
başlığı altında ayrı bir tabloda gösterilmiştir. 

2. Nâzım giderler: Yukarda birinci fıkrada belirtilen nâzım gelirlere karşı yapılan harcama
larda özellikleri itibariyle bütçe içine almmıyarak 2 numaralı genel gider kesin hesap cetvelinin 
altında ayrı bir tabloda gösterilmiştir. 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 6 . Jl , 1954 

Esas No : 3/348, 1/46 
Karar No : 6 

Yüksek Reisliğe 

1947 Malî Yılı Hesabı Katîsi hakkında Başvekâletin 8 . III . 1949 tarih 71/1297 numaralı tez
keresiyle teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı Muhasebattan gönderilen Mutabakat Beyan
namesi komisyonumuza havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş bulundu
ğu anlaşılan Hazine Hesabı Umumisi ve Mutabakat Beyannamesi, Divanı Muhasebat ve Maliye 
Vekâleti temsilcileri huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Umumi Mutabakat Beyannamesi 

1. Divanı Muhasebat tarafından tanzim edilmiş olan Umumi Mutabakat Beyannamesinin 1 nci 
fıkrasında 1947 Malî Yılı Hesbaı Katileri Divanı Muhasebatça tetkik edilmiş ve muhakemeleri 
yapılmış olan muhasip idare hesaplariyle ve Hazine umumi hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk 
derecesi ve ayrılık sebepleri ilişik cetvellerde gösterilmiş olduğu beyan edilmiştir. Buna nazaran 
yapılan tetkikatta : 

A) Tahsisatlar : 
1947 Yılı Bütçesiyle kabul edilen 1 136 215 530 Uranını Mutabakat Beyannamesinde yazılı ra

kamlara uygun olduğu görülmüştür. 
Umumi Mutabakat Beyannamesinde munzam ve fevkalâde olarak verilen tahsisatların özel ka

nunları gereğince 1946 yılından devredilen 3 202 243 lira 04 kuruş dâhil ve 1948 yılma devredi
len 3 091 331 lira 50 kuruş hariç olmak üzere 514 120 138 lira 64 kuruş olarak yazılı bulunduğu 
halde Hazine hesabı umumisinde 669 263 lira 24 kuruş noksaniyle 514 887 317 lira 26 kuruş 
gösterildiği görülmüştür. Bu noksanlık B. M. M. (3010 sayılı Kanun gereğince geçmiş yıllar 
mahsubatı) adı altında açılan özel fasla konulması lâzımgelen tahsisatın Hazine umumi hesabına 
ithal edilmemiş olduğu anlaşılmış ve buna göre Mutabakat Beyannamesinde gösterilen 
1 650 335 668 lira 64 kuruş tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

B) Hesabı Katilerde devirlerin gösterilmesi 1946 senesi komisyon raporunda temenni edil
miş olup burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

C) Tahsisat harici sarfiyat : 
1947 Yılı Hazine Hesabı Umumisinde yazılı tahsisat miktarına nazaran 233 508 lira 22 kuruş 

tahsisat harici sarfiyat gösterilerek Hesabı Katî kanun lâyihasiyle mütemmim tahsisat istenil
mekte ise de; Divanı Muhasebatça 387 lira 50 kuruş noksaniyle 233 120 lira 72 kuruş olarak 
tesbit edilmiş ve işbu 387 lira 50 kuruş farkın Diyanet işleri Reisliği bütçesinin 177 nci (Geçen 
yıl borçları) faslmdadır. Masrafın 178 nci (Eski yıllar borçları) faslına taallûk etmesi hasebiyle 
Divanı Muhasebatça bu tertipten mahsubu yapıldığı halde dairesince sehven 177 nci (Geçen yıl 
borçları) faslından mahsubedilmesinden ileri geldiği ve tahsisat haricinde sarf edilen 233 120 li
ra 72 kuruşun hangi dairelere ait olduğu aşağıda gösterilmiştir. 

Lira (K. Dairesi 

365 36 T,apu 221 nci (Kurs ve mektep giderleri) faslma taallûk ettiği ve bu 
masrafın mahiyetine göre muhasibin sun'u taksiri bulunmadığı; 

107 580 — Millî Savunma 235 nci (4598 sayılı Kanun gereğince verileceek doğum yardımı) 
faslında olup bu yardımın muhasipliklerce tediye emri aranıl-
maksızm ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mesağ verilmiş olma
sından bu miktarın tahsisat haricinde sarf edilmiş bulunduğu; 
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Lira K. Dairesi 

90 998 99 Emniyrt 

29 011 34 Dıştşltfl 

882 68 Maliye V. 

468 II Millî Eğitim 
Vekâleti 

143 72 

0 670 92 

Sağlık ve Sos
yal Yardım V. 

Gümrük ve Te
kti V. 

2763 lira 57 kuruşun 329 ncu (geçici tazminat) ve 88 235 lira 42 
kuruşu 330 ncu (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar) fasıllarında olup işbu masrafların kanun
la emrolunan hizmetlere taallûk etmekte bulunması; 
5307 lira 20 kuruşu 409 ncu (Uluslararası müesseseler ve Uluslar 
Derneğine katılma payı) ve 23 704 Una 14 kuruşu 412 nci (ge
çen yıl borçları) fasıllarında olduğu; 
409 ncu fasla ait 5 307 lira 20 kuruşun bu fasla bütçe ile veril
miş olan tahsisat 1 613 560 liradan ibaret olduğu ve bundan 
818 867 lira 20 kuruş sarfedilmiş bulunduğu halde 5090 sayılı 
Kanunla 800 000 liranın bu fasıldan çıkarılarak diğer fasıllara 
nakledilmesi yüzünden ve 412 nci fasla ait 23 704 lira 14 kuru
şunun, 1946 yılında Londra Büyük Elçiliğince Avans oliarak 
alman ve sureti sarfını gösteren belgelerin senesi zarfında gön
derilmemesi dolayısiyle Muhasiplikçe yıl sonunda eşhas borçları 
hesabına nakledilen pana" olup sonradan sarf evrakının 1947 yı
lında gösterilmesi üzerine eşhas borçları hesabına matlup ve büt
çeye zimmet kaydı suretiyle ve 1947 Bütçe Kanununun 12 nci 
maddesi hükmüne tevfikan yapılması gereken münakale muame
lesine tevessül edilmeksizin mahsubunun yapılmış olmasından 
tahsisat harici kaldığı anlaşılmıştır. 
468 nci (özel idareler ve belediyelere yarlım) faslında 882 lira 68 
kuruş tahsisat harici sarfiyatın Divanı Muhasebatça ilgili namı
na tazmin hükmolunmuştur. 
530 ncu geçici tazminat faslmdia 468 lira 11 kuruşun tahsisat ha
rici sarfiyat olarak gösterildiğinden ve bu miktar için Hesabı 
Katî kanun lâyihasiyle mütemmim tahsisat istenilmekte bulun
muş ise de bu paranın Ankarla Okullar Muhasiplîğince sarf edil
diği ve sonradan eşhas borçları hesabına alınarak 1950 yılında 
karşılıksız borçlar tertibinden istihsal olunan ödeme emrine müs
teniden mahsubunun yapılmış olduğu anlaşıldığından; işbu para
nın sarfiyat miktarından çıkarılması doğru olmıyacağı cihetle 
dairesince yapıldığı gibi sarfiyat meyanında bırakılması uygun 
görüldüğünden ve 1950 yılında nüahsup edilmiş bulunmasına 
göre mütemmim tahsisat verilmesine lüzum olmadığı; 
678 nci (Hükümet tabipleri için alınacak tip aletleri ve gereç 
karşılığı) faslında olup İstanbul Sağlık Kurumları Muhasiplî
ğince tahsisat haricinde sarfolunan bu paranın senesi içinde tah
sil edilmiş olduğu; 
727 nci (muayyenat) faslında olup Urfa Muhasiplîğince hilafı 
kanun sarfedildiği vfr Divanı Muhasebatça ilgililer namına taz
min nükmolunduğu; 

233 120 72 Yekûn 

Yukarda yazılı sebeplerle tahsisat haricinde sarfolunan 233 120 lira 72 kuruştan mühim bir 
kısmı kanunların bahşettiği cevaza binen tahsisat olup olmadığı araştırılmaksızm muhasiplik' 
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lerce yapılan sarfiyattan ileri geldiği, Millî Eğitim Vekâleti 530 ncu (Geçici tazminat) faslından 
yapılan 468 lira 11 kuruşluk sarfiyat 1950 yılında karşılıksız borçlar tertibinden istihsal olunan 
ödeme emrine müsteniden mahsubunun yapılmış olduğundan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
678 nci (Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı) faslından yapılan 143 lira 
72 kuruşluk tahsisat harici sarfiyat muhasipliğince yılı içinde tahsil edilmiş bulunduğundan bun
ların tutarı olan 611 lira 83 kuruş için, mütemmim tahsisat verilmesine lüzum kalmadığı, diğer kı
sımlardaki tediyatta da muhasiplerin bir gûna suni taksirleri olmadığı anlaşılmakla sözü edilen 
233 120 lira 72 kuruşluk tahsisat harici sarfiyattan 611 lira 83 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
232 508 lira 89 kuruş için tamamlayıcı tahsisat verilmesi esası tensibedilmiştir. 

D) Sarfiyat : 

Lira K. 

Adi bütçe sarfiyatı 992 922 987 70 
Fevkalâde sarfiyat 252 670 798 76 
özel kanunlar sarfiyatı 318 593 203 64 

Yekûn 1 564 186 990 10 
Nâzım sarfiyat 8 482 378 10 

1 572 669 388 20 
3010 sayılı Kanunla verilen 
avans 35 465 082 90 

Umumi yekûn 1 608 134 451 10 

Mutabakat Beyannamesinde sarfiyat yekûnu 1 572 669 368 lira 20 kuruş olduğu halde Hazine 
Hesabı Umumisinde 53 504 lira 20 kuruş fazlasiyle 1 572 722 872 lira 40 kuruştur. 

Mutabakat Beyannamesinde yazılı sarfiyat miktarları muhasip idare hesapları üzerinde Divanı 
Muhasebatça vesikalara dayanarak yapılan tetki'.cat ve muhakemeleri sonunda tesbit edilmiş oldu
ğu cihetle Komisyonu m azca Mutabakat Beyannamesinde yazılı miktar sarfiyat olarak kabul edil
miş ve ilişik cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

A) Mutabakat Beyannamesinin 3 ncü fıkrasında : B. M. M. , Riyaseti Cumhur ve Divanı Mu
hasebat daireleri masrafları için Hazinece B. M. M. Muhasebeciliğine nakden verilen paraların 
Hazinece tamamı sarfiyat olarak kaydedilmesine mukabil B. M. M. Muhasebeciliğince yapılan ha
kiki sarfiyatın gösterilmesinden arada fark hâsıl olmakta ve arta kalan paranın da B. M. M. Vez
nesinde veya bankada kaldığı anlaşılmaktadır. I^","''_"___ 

Komisyonda hazır bulunan Maliye Vekâleti temsilcisinden alman izahatta : 1952 senesine kadar 
tahassul eden farkların bu yıl sonunda B. M. M. Muhasebesi namına bütçeden doğma eşhas borç
ları hesabına zimmet kjydiyle ertesi senelerde işbu hesabın tasfiyesi cihetine gidileceği ve bade
ma B. M. M. Muhasebesmce tanzim kılınacak hesapla Hazine hesabı umumisi arasındaki farkın 
izale edilmiş olacağı bildirilmiş olmakla yapılacak bir muamele kalmamıştır. 

D) Mutabakat Beyannamesinin 4 ncü fıkrasında; Hazine muhasipliğinin 1947 Malî yılı hesabının 
tetkikmda : Hazinece Türkiye Cumhuriyeti»Ziraat Bankasında (Bloke Türk lirası) - Seferberlik -
adiyle bir hesap açtırıldığı ve bu hesapta eski senelerden 2 261 300 liranın, hiçbir hareket gösterme
den ertesi yıllara devrede gelmekte olduğu görülmüştür. Bu bapta yapılan istizaha verilen cevap
tan bâzı idari lüzum ve zaruretler dolayısiyle bu tevdiatın yapıldığı ve işbu paranın seferberlik vu
kuunda ilk masrafı karşılamak üzere mukabilleri ilgili mal sandıkları emrine şubelerinde her an hazır 
bulundurulmak üzere faizsiz olarak 1939 senesinde Ziraat Bankasına tevdi kılınmış olduğu anlaşıl
mıştır. Gerçi Merkez Bankası şubeleri bulunmıyan yerlerde Hazineye ait nakdî muamelâta, Ziraat 
Bankası tavsit edilmekte ise de hususi kanun olmadıkça Hazine parasının - Seferberlik - için de olsa 
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her hangi bir bankada bloke edilmesi münasip olmamakla beraber komisyonda hazır bulunan temsilci 
tarfmdan verilen izahata göre bu halin devamı zaruri görülmüş bulunmaktadır. 

C) Mutabakat Beyannamesinin 6 ncı fıkrasında : Hazine muhasipliğinin 1947 Malî yılı idare 
hesabının tetkikmda : Hazinece Emlâk Bankasında (faizsiz tediyat) adiyle açtırılan hesaba 1947 yılı 
içinde 114 500 lira tevdi kılındığı ve bu hesaptan iki zata yedi bin beşer yüz lira ve Harb Okulu 
mutemedine de 92 000 lira tediye edilerek sonradan istirdat olunduğu ve yine Emlâk Bankasında 
(% 1,5 faizli tevdiat) adiyle açtırılan hesapta 1947 yılı içinde 334 000 lira tevdi bulunduğu ve 8 . X I . 
1947 tarihinde açılan kredi karşılığında 100 000 liranın o zamanki Başbakanlık Müsteşarına Öde
nerek yılı içinde istirdat edilmeden ertesi yıla devredildiği görülerek bu bapta yapılan istizaha 
dairesinden verilen cevapta : Bu hesapların idari zaruretler neticesi olarak açtırıldığı ve millet
lerarası bâzı kurumlara iştirak edeceklerin harcırahları bu kurumlardan ödenmekte olup ancak 
bu paralar bidayeten kurumlardan temin edilemediğinden bahis konusu iki zata bu hesaptan 
tediyatta bulunulduğu ve kurumlardan sonradan verilen paralarla bu hesabın kendileri tarafın
dan kapatıldığı ve Harb Okulu mutemedine verilen 92 000 liranın 1947 yılında Harb 
Okulu mezunlarına kanunen tediyesi lâzım gelen tahsisata mukabil kâfi ödenek olma
ması yüzünden Meclisi Âliden ödenek istihsalinde mahsubu yapılmak üzere bu hesaptan 
tediyesi cihetine gidildiği ve bunun yılı içinde istihsal olunan ödenekten kapatıldığı ve 100 000 
liranın ise tahsisatı mesture karşılığı olarak bilâhara alınacak ödenekten iade edilmek kaydiyle 
Başbakanlık emrine ödendiği ve mütaakıp yılda istihsal edilen ödenekten istirdat olunduğu bildi
rilmiştir. 

Hazineye ait paraların bütçe dışında birtakım usuller ihdası ve banka nezdinde faizli ve fa
izsiz tevdiat adiyle hesap açtırılması suretiyle istimali cihetine gidilmesi mevzuata uygun görül
mediğinden badema bütçe harici sarfiyat yapılmamasının usul ittihazı komisyonumuzca ehemmi
yetle temenniye şayan bulunmuştur. 

E) îmha edilen tahsisat : 
Komisyonumuzca kabul «dilen tahsisat ve sarfiyata göre imhası lâzımgelen tahsisat 80 757 631 

lira 94 kuruştur. Bundan 3 091 331 lira 50 kuruşun gelecek yıla devir, 35 465 082 lira 90 kuru
şun da 3010 sayılı Kanun gereğince tahsisatından mevkuf tutulması icabettiğinden bu miktarlar 
çıkarıldıktan sonra kalan 42 201 217 lira 54 kuruşa tahsisat haricinde sarfedilen 233 120 lira 
72 kuruşun ilâvesiyle arta kalan 42 434 338 lira26 kuruşun imhası icabetmiş ye ilişik cetveller bu 
esasa göre tanzim edilmiştir. 

2. Varidat : 
Adi bütçe gelir tahakkukatı : 1 318 848 305,46 
özel kanunlara ait tahakkukat 319 412 454,62 
İstikrazlar tahakkukatı 76 550 000 

Yekûn 1 714 810 760,08 
Nâzım gelirlere ait tahakkukat 9 976 991,76 

Umumi yekûn 1 724 787 751,84 

Mutabakat Beyannamesinde tahakkukat miktarı 1 724 787 751 lira 84 kuruş gösterildiği hal
de Hazine hesabı umumisinde 603 lira 54 kuruş noksaniyie 1 724 787 148 lira 30 kuruş olarak ya
zılıdır. 

Bu noksanlık Çaycuma Malsandığma ait 171 lira ile Devrek Malsandığma ait 130 lira 77 ku
ruşluk iki kıta tashihi hesap varakasına müsteniden mahallince tatbikata tâbi zimemat hesabın
dan tenzilen emvali umumiye tahsilâtına ilâve edildiği halde Muhasebat Umum Müdürlüğünce 
bu iki kalem mebaliğin yanlışlıkla emvali umumiye tahakkukat ve tahsilatından tenzil ve takiba-
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ta tâbi zimmet hesabına ilâve edilmesinden ileri geldiği anlaşılmakla Divanı Muhasebatça vari
dat tahakkukatı olarak tesbit olunan 1 724 787 751 lira 84 kuruş esas ittihaz edilmiştir. 

Tahsilat : 
Adi bütçe gelir tahsilatı 1 219 062 109 99 
özel kanunlara ait 319 412 454 62 
istikrazlar 76 550 000 

Yekûn 1 615 024 564 61 
Nâzım gelirlere ait tahsilat 9 918 819 96 

Umumi yekûn 1 624 943 384 57 

Mutabakat Beyannamesinde gelir tahsilatı 1 624 943 384 lira 57 uruş olduğu halde Hazine 
hesabı umumisinde 603 lira 54 kuruş noksaniyle 1 624 942 781 lira 03 kuruştur. 

Bu noksanlık sebebi tahakkuk kısmında izah edilmiştir. 
Divanı Muhasebatça tesbit olunan 1 624 943 384 lira 57 kuruş gelir tahsilatı esasi ittihaz edile

rek ilişik cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 
Nâzım gelirden sen'esi içinde sarfolunmıyarak ertesi yıla devri icabeden 1 436 441 lira 86 ku

ruş hariç olmak üzere âdi bütçe ve özel kanunlarla 1947 senesinde yapılan tahsilatın tutarı 
1 538 474 564 lira 61 kuruştan ibarettir. îşbu tahsilata karşılık olarak yapılan sarfiyat miktarı 
da 1 564 186 990 lira 10 kuruş olduğuna göre 25 712 425 lira 49 kuruşluk bir açık hâsıl olmak
tadır. Sözü edilen açık bu sene içerisinde yapılan 76 550 000 liralık istikrazlarla karşılanmış ve 
binnetice 50 837 574 lira 51 kuruşluk tahsilat fazlası kalmıştır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 138 nci maddesindeki zaruretlerin ve bu maddeye istinaden 
Çıkarılmış bulunan nizamname hükümlerinin yerine getirilmesi ve bütçe ile Hazine muamelât ve 
h'esabınm tasfiyesini temine imkân verilebilmesi için işbu kanun lâyihasının ivedilik ve öncelikle 
müzakere ve kabul edilmesi encümenimizce temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen tahsisat, sarfiyat ve varidat miktarlarına göre 
değişik olarak tanzim edilen kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Sayıştay Komisyonu Reisi Sözcü Kâtip 
Siird Aydın Mardin Antalya Malatya 

Ş. Türkdoğan Ş. Hasırcı A. Bayar N. Ş. Nabel M. Kulu 

Niğde Samsun Tokad 
8. Dellâloğlu H. AU§an H. Koyutürk 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1947 yılı Kesinhesap kanunu tasar*** 

MADDE 1. — 1947 yılının genel gicK ** 
ilişik «A» işaretli cetvelde gösterildiği üzerb 
«992 976 491» lira 90 kuruşu âdi, 252 670 798 
lira 76 kuruşu olağanüstü ve 318 593 203 lira 
64 kuruştu özel kanunlara ait olmak üzere 
1 564 240 494 lira 30 kuruştur. 

MADDE 2. — Aynı yılın genel gelirleri ili
şik «B» iaretli cetvelde gösterildiği üzere 
«1 219 061 506» lira 45 kuruşu bütçe tah
minlerine dâhil olan «319 412 454» lira 62 ku
ruşu özel kanunlarda gösterilen gelirlerden ve 
76 550 000 lirası da kanunları gereğince yapı
lan istikrazlardan olmak üzere «1 615 023 961» 
lira «7» kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içinde Millî Savunma, 
Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklariyle Di
yanet, Tapu ve Kadastro ve Emniyet dairelerin
ce bölüm itibariyle ödenek üstü harcanan 223 508 
lira 22 kuruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4.— Üçüncü maddedeki tamamla
yıcı ödeneğin genel ödeneğe katılmasından ve 
3010 sayılı Kanun gereğince ertesi senelerde 
mahsubu yapılmak üzere avans olarak verilen 
ve karşılık ödeneği mevkuf tutulan 35 465 082 
lira 90 kuruşla bu yıl içindeki bütçe harcama
larının düşülmesinden sonra ödenek artığı ola
rak kalan 41 711 958 lira 32 kuruş yokedilmiştir. 

1 3 -
| SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÖttÇlt 

I 1947 Bütçe yılı Hesabı Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1947 Bütçe yılı umumi sar-
fiyjatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (992 922 987) lira (70) kuruşu âdi, 
(252 670 798) lira (76) kuruşu fevkalâde, 
(318 593 203) lira (64) kuruşu özel kanunla
ra ve (8 482 378) lira (10) kuruşu Nâzını sar-
fiyata ait olmak üzere (1 572 669 368) lira 
(20) kuruştur. 

MADDE 2. — 1947 Bütçe yılı umumi tah
silatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 219 062 109) lira (99) kuruşu âdi, 
(319 412 454) lina (62) kuruşu özel kanunla
ra, (76 550 000) lirası istikrazlar hasılatı ve 
(9 918 819) lira (96) kuruşu da Nâzım gelir
lere ait olmak üzere (1 624 943 384) lira (57) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Nâzım varidatla sarfiyat 
arasındja fark olan (1 436 441) lira (86) ku
ruş varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 
1948 yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — İkinci maddede gösterildiği 
üzere bu sene zarfında istikrazlar hasılatından 
elde edilerek gelir kaydolunan (76 550 000) 
linadan (25 712 425) lira (49) kuruşu 1, 2 
ve 3 ncü maddelerdeki normal gelirlerle sarfi
yat arasındaki açığın kapatılmasında kullanıl
mış ve bakiyesi olan (50 837 574) lira (51) 
kuruşu da tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 5. — 1947 Bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sarfedilen ve (A) işaretli cetve
linin ayrı bir sütununda. gösterilen (232 508) 
lira (89) kuruş tamamlayıcı tahsisat olarak 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geleeek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli eetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (55 465 08Î) 
lira (90) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuş
tur. 

MADDE 7. —- Tahsisattan 1947 yılı içinde 
sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye 
yürütür. 

Bakanı 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. V. 

N. E. Sümer 
Millî Savunma Bakanı 

H. Çakır 
Dışişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Q. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 

tçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at §. Sirer 

Sayış. K. 

bir sütununda gösterilen (42 434 338) lira 
(26) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 
muteberdir. 

8. — Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 
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(Daireler 

Büyük Millet 'Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel MÂ. 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sodsyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışına Bakanlığı 

Tahsisat 
toplamı 
Lira 'K. 

9.476.931,24 
1.130.568 
1.970.762 
3.341.657 

927.752 
8.706.660,09 
1.032.347 
2.713.282 
2.716.106 

38.353.995,03 
5.863.499 

530.885.269,70 
20.146.554 
31.728.949 
36.295.600 
12.663.071 

182.741.360,47 
451.277.110,24 
106.204.770,40 
94.652.225 
8.742.723 

42.847.628,12 
19.284.742,71 
29.086.987,50 

3.397,035 
' 3.920.657 

2.063.873 

A - CET\ 

Sarfiyat 
Lira ıK. 

9.043.121,66 
956.102,23 

1.838.822,67 
3.266.823,33 

789.488,75 
6.734.801,78 

987.492,54 
2.172.803,68 
2.547.351,70 

36.953.781,81 
5.510.633,32 

485.310.353,02 
19.340,034,96 
31.248.065,75 
84.556.087,77 
12.085.785,38 

178.788.589,84 
450.242.517,25 
101.017.641,45 

89.072.430,61 
8.082.921,63 

88.281.146,89 
18.847.043,90 
27.256.219,27 

2.953.819,15 
2.939.039,66 
1.896.448,20 

Genel toplam 1.651.772.110,50 1.572.669.368,20 

1948 yılma 
devredilen 

tahsisat 
Lira K. 

694.821,25 

647.477,39 

94.143,22 

3010 sayılı 
nun gereğ 
v,erilen av 

Lira 

32.522.48 

2.883.59 

59.00 

1.436.441,86 35.465.08 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
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Büyük Millet Meclisi 

Tahsisatın nev'i 

ödenekler 
Geçici tazminat 
Yolluklar 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğinee 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve" defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

11A Kira karşılığı 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 

Başkanlık ve Başkanvekilleri otomobil gi
derleri , 
Millî Saraylar giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun; gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Basımevi giderleri 
Kitaplık giderleri 
Uluslararası Parlâmentolar Grupu gider
leri 
Bahçe giderleri 
Tören ve ağırlama giderleri 
Koruyucu asker müferezesi giderleri 
4367 sayılı Kanun gereğince kolluk me
murlarına verilecek er tayini karşılığı 
Yapı ve onarma işleri 
3090 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
Meclis binası yapı giderleri ve kamulaş
tırma karşılığı 
Tesisler ve demirbaş 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğinee ve-
rilecek emekli keseneği1 karşılığı 
Yabancı bahçe uzmanı 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

80 A Meclis soruşturmasiyle, yargılanması her 

önel. 
çeşit giderleri 
Geçen ve eski yıllar mahsubatı 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

4 923 282 
558 801 
740 500 
615 850 
482 040 

78 676 
34 416 

31 280 
127 050 

2 500 
19 943 
6 000 

11 500 
453 260 

9 500 
25 000 

3 000 
175 000 

6 000 

3 700 
11 500 
2 500 

41 540 

8 400 
47 800 

17 266 
8 000 

296 163 
4 000 

500 
2 701 

60 000 
669 263 24 

9 476 931 24 
r. 3BC 

Sarfiyat 
Lira 

4 921 301 
556 688 
736 694 
553 397 
443 540 

72 648 
29 560 

25 885 
119 002 

2 500 
17 889 
2 007 

9 742 
412 367 

5 913 
24 519 

663 
149 644 

5 994 

3 700 
11 201 

707 
37 646 

8 250 
23 651 

17 264 
7 949 

125 669 
4 000 

299 
2 341 

41 215 
669 263 

9 043 121 
A1..ur •-. ,,aı« 

K. 

87 
88 
26 
02 
63 
72 
02 

08 

66 
93 

93 
97 
76 
15 

54 
20 
21 

62 

66 

90 
32 

25 

78 
60 

34 
24 

66 

Yok edileeek 
tahsisat 
Lira 

1 980 
2 112 
3 805 

62 452 
38 499 

6 027 
4 855 

5 395 
8 047 

— 
2 053 
3 992 

1 757 
40 892 

3 586 
480 

2 336 
25 355 

5 

298 
1 793 
3 893 

150 
24 149 

1 
50 

170 493 
— 

200 
359 

18 784 
— 

433 809 

K. 

13 
12 
74 
92 
37 
28 
92 

92 

34 
07 

07 
03 
24 
85 

4« 
80 
79 

38 

34 

10 
68 

75 

22 
40 

60 

58 

( t , tft?W : 191 ) 
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F. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

Cumhurbaşkanlığı 

Tahsisatın nev'i 

Cumhurbaşkanlığı ödenek tazminatı 
Aylıklar 
Yaverler ve başdoktor ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Genel giderler, memurlar ve hizmetliler 
besleme gierleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

186 568 
124 901 

15 327 
184 815 

5 196 

7 636 

600 000 

6 120 

1 130 563 

Sarfiyat 
Lira 

186 567 
101 382 

14 276 
130 577 

4 305 

2 310 

513 202 

3 481 

956 102 

K. 

62 
40 
34 
52 

10 

25 

-23 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

1 
23 518 

1 050 
54 237 

890 

5 326 

86-797 

2 638 

174 460 

K. 

38 
60 
66 
48 

90 

75 

77 

Sayıştay Başkanlığı 

39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

54 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
leri 
'Başkanlık (otomobili giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun (gereğince 
tedavi giderleri ve yollukları 
Kitap ve dergiler gideri 
Onarma 
Kurs giderleri 
4644 siayılı Kanun gereğince 
•emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl (borçları 

gereğince 

ve gider-

yapılacak 

ödenecek 

Toplam 

1 572 701 
59 580 
95 808 

50 350 
44 000 
14 000 

14 481 
15 000 
7 000 
6 725 

4 734 
2 750 
9 000 
3 300 

81 066 
267 

1 970 762 

1 473 010 
58 103 
87 339 

48 245 
43 223 
13 996 

11 149 
4 965 
2 599 
6 693 

4 469 
2 632 
8 529 
3 019 

70 576 
266 

1 838 822 

62 
73 
90 

65 
30 

99 
90 
55 
34 

68 
32 
99 
95 

75 

67 

99 690 
1 476 
8 468 
* 
2 105 

776 
3 

3 331 
34 

4 400 
31 

264 
117 
470 
280 

10 489 
1 

131 939 

38 
27 
10 

35 
70 

01 
10 
45 
66 

32 
68 
01 
01 

25 

33 

(S. Sayısı : J53 ) 
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Başbakanlık 

Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

'57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 

75 

76 

Baş'bakanlık ödeneği 
Devlet bakanları ödeneği 
Aylılklar 
Hizmetliler ücretâ 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Taşıt giderlerü 
Yolluklar 
Giyecekler 
4558 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Basımevi giderleri 
örtülü ödenek 
Türlü belge sakla'klarınm ayırma ve bir
leştirilmesi genel 'giderleri 
3558 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
Devlet Basımevi proje giderlerû 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek emeMi 'keseneği 'karşılığı 

76 A İnönü Armağanı genel giderleri 
77 
78 

Geçen yıl 'borçları 
Eski yıllar 'borçları 

Toplam 

9 272 
15 960 

425 511 
107 580 
40 700 
19 524 

22 000 
18 751 
2 650 
2 250 

37 974 
44 367 

4 947 
8 127 

3 580 
298 000 

2 000 000 

4 000 

1 

25 836 
250 000 

200 
424 

3 341 657 

74 
40 
54 

86 
46 

9 271 
10 500 

399 871 
95 517 
38 599 
17 477 

12 080 
18 417 
2 638 
1 736 

34 954 
42 735 

4 544 
8 066 

110 
294 026 

2 000 000 

3 287 

— 

22 506 
250 000 

67 
413 

3 266 823 

56 
72 
85 
21 
48 
92 

04 
97 
10 

24 
90 
42 
46 

50 

79 

50 

60 
07 

33 

5 459 
25 639 
12 062 
2 100 
2 046 

9 920 
333 

11 
513 

3 019 
1 631 

402 
61 

3 470 
3 973 

— 

712 

1 

3 329 

133 
11 

74 833 

44 
28 
15 
79 
52 
08 

96 
03 
90 

76 
84 
98 
08 

50 

21 

50 

26 
39 

67 

Danıştay Başkanlığa 

79 
80 
81 
82 

83 
84 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar (gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro ıgiderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

746 417 
30 582 08 
46 764 

19 940 
12 600 
1 430 

636 176 
30 245 
39 246 

11 270 
12 448 
1 430 

89 
88 
16 

— 
80 

110 240 
336 

7 517 

8 670 
151 

11 
20 
84 

— 
20 

( S. Sayısı : 153 ) 
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F. 

85 

86 
87 
88 
89 

90 
91 

92 
93 

Tahsisatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
İBaşkanlı'k 'otomobilleri giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4!598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
'tedavi giderleri ve yollukları 
Kitap ve dergi giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
Eskd yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira 

14 830 
4 000 
1 226 
3 484 

890 
3 825 

39 493 
1 882 

387 

927 752 

K. 

29 

08 
80 

55 
20 

Sarfiyat 
Lira 

14 452 
3 969 

703 
3 467 

90 
3 440 

30 561 
1 834 

151 

789 488 

K. 

99 
51 
23 
06 

56 

'58 
30 
79 

75 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

377 30 
30 49 

522 85 
17 74 

800 
384 44 

8 931 42 
48 25 

235 41 

138 263 25 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

94 Aylıklar 
95 Hizmetliler ücreti 
96 Geçici tazminat 
97 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

verilecek zamlar ve yardımlar 
98 Büro giderleri 
99 Basılı kâğıt ve defterler 

100 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 

101 Kira karşılığı 
102 Taşıt giderleri 
103 Yolluklar 
104 Giyecekler 
105 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
106 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
107 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirle

ri her türlü ücret ve giderleri 
108 Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim 

ve işletme giderleri 
109 Basın ataşelikleri ve haber büroları gi

derleri 
110 Sözleşmeli yerli ve yabancı hizmetliler 
111 Staj için yabancı memleketlere gönderi

leceklerin yolluk ve diğer giderleri 
112 Milletlerarası radyo difüzyon ve turizm 

birliklerine verilecek katılma payı 

913 047 
770 100 

39 252 

33 800 
36 000 
1 700 

169 567 
47 900 
25 600 

112 370 
15 000 

3 000 
445 619 

816 345 

671 402 

184 816 
2 

I 

2 700 

894 124 
737 059 

31 788 

20 155 
35 287 
1 516 

42 548 
46 338 
24 503 

101 650 
14 996 

110 
410 020 

816 345 

606 466 

143 691 
— 

— 

2 693 

26 
48 
68 

98 
70 

71 
97 
90 
99 
78 

25 
80 

24 

53 

26 

18 922 
33 040 
7 463 

13 645 
712 
183 

127 018 
1 561 
1 096 

10 719 
3 

2 889 
35 598 

64 935 

41 124 
2 

1 

6 

74 
52 
32 

02 
30 

29 
03 
10 
01 
22 

75 
20 

76 

47 

74 

( S. Sayısı .- 153) 
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F. Tahsisatın nev'i 

113 Kongre ve konferanslar 
114 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

verilecek emekli keseneği karşılığı 
115 Geçen yıl borçları 
116 Eski yıllar borçları 
116 A Çeşitli yardımlar 
117 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve 

eldeki istasyonun esaslı genişletme, de
ğiştirme ve düzenleme her türlü gider
leri 

96 A Geçici hizmetliler ücreti 
özel 3010 sayılı Kanun gereğince yapılan öde

meler 

Tahsisat 
Lira K. 

24 001 

60 400 
12 939 

322 
25 000 

Sarfiyat 
Lira 

24 000 

54 425 
12 708 

259 
25 000 

K. 

50 
63 
83 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

1 

5 974 50 
230 37 
62 17 

Toplam 

istatistik Genel Müdürlüğü 

3 789 577 
11 250 

494 950 

8 706 660 

09 

09 

2 184 646 
9 512 

494 950 

6 734 801 

63 
57 

09 

78 

1 604 930 
1 737 

1 971 858 

37 
43 

31 

118 Aylıklar 
119 Hizmetliler ücreti 
120 Geçici hizmetliler ücreti 
121 Geçici tazminat 
122 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ya

pılacak zamlar ve yardımlar 
123 Merkez büro giderleri 
124 iller büro giderleri 
125 Basılı kâğıt ve defterler 
126 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
127 Kira karşılığı 
128 Yolluklar 
129 Giyecekler 
130 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 
131 Nüfus sayımı giderleri 
132 Yayın giderleri 
133 Makine ve makine fişi satmalma karşılığı 
134 Kitap ve dergi satmalma ve abone karşılığı 
135 Milletlerarası İstatistik Enstitüsüne katıl

ma payı 
136 Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 
137 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ve

rilecek emekli keseneği karşılığı 

387 581 24 
32 760 
136 000 
•23 136 

13 965 
15 204 
3 555 
800 

16 200 
1 

2 625 
4 300 

2 200 
9 951 06 
89 255 
252 000 

500 

1 200 
20 001 

20 940 

370 009 
29 137 
134 361 
23 015 

11 190 
14 897 
2 798 
798 

15 546 

1 833 
4 297 

1 455 
9 947 
88 488 
251 971 

500 

1 055 
6 707 

19 338 

77 
83 
41 
68 

45 
63 

90 

52 
63 

48 
56 
54 
91 

47 
48 

72 

17 571 
3 622 
1 638 
120 

2 775 
306 
756 
2 

653 
1 

791 
2 

744 
3 

766 
28 

144 
13 293 

1 601 

47 
17 
59 
32 

55 
37 

10 

48 
37 

52 
50 
46 
09 

53 
52 

28 
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138 
139 

Tahsisatın nev'i 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar » 

Toplam 

Tahsisat 
Lira 

121 
50 

1 032 347 

K 

76 
94 

Sarfiyat 
Lira 

102 
38 

987 492 

K. 

04 
52 

54 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

19 72 
12 42 

44 854 46 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

140 Aylıklar 
141 Hizmetliler ücreti 
142 Geçici hizmetliler ücreti 
143 Geçici tazminat 
144 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
145 Merkez büro giderleri 
146 İller büro giderleri 
147 Basılı kalıt ve defterler 
148 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi

derleri 
149 Kira karşılığı 
150 Taşıt giderleri 
151 Yolluklar 
152 Giyecekler 
153 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
154 Meteoroloji istasyonları kurma ve onar

ma giderleri 
155 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleş

me ve dinleme alet ve cihazları, gereç
leri satmalma, kurma, denetleme, onar
ma ve işletme giderleri gezici istasyon
ların işletmesi; nakil vasıtalarının işlet
me ve onıanmadiarı ve kaırioŝ rifrerMitiin yap
tırılmaları giderleri 631 773 340 266 34 291 5U W 

156 Meteoroloji meslek okulu giderleri, di
ğer okullardaki öğrencilerin öğrenim ve 
memurlarla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 37 000 

157 Yayın, baskı, kitap, dergi ve abone kar
şılıkları ve giderleri 11 000 

158 Milletlerarası Meteoroloji giderleri 41 000 
159 Staj ve meslek incelemeleri için yaban

cı memleketlere gönderileceklerin yol
lukları ile staj inceleme ve başka gider
leri 1 

870 303 
322 200 
16 681 
18 920 

56 030 
22 400 
47 500 
8 000 

416 054 
36 000 
8 000 
22 500 
12 000 

3 900 

40 000 

787 218 
230 657 
15 241 
17 643 

50 622 
19 582 
40 618 
7 954 

412 727 
27 484 
6 167 
15 685 
11 883 

1 578 

37 802 

97 
61 
08 
94 

50 
23 
27 
97 

32 
23 
09 
48 
17 

24 

52 

83 084 
91 542 
1 439 
1 276 

5 407 
2 817 
6 881 

45 

3 326 
8 515 
1 832 
6 814 
116 

2 321 

2 197 

03 
39 
92 
06 

50 
77 
73 
03 

68 
77 
91 
52 
83 

76 

48 

35 102 

10 354 
37 622 

68 

18 
56 

1 897 

645 
8 377 

33 

82 
44 

r( S. Sayısı : 153 ) 
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160 

161 
162 

Tahsisatın nev'i 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Taplam 

Tahsisat 
Lira 

65 970 
23 260 
2 790 

K. 

2 713 282 

Sarfiyat 
Lira 

42 207 
23 235 

1 146 

2 172 803 

K. 

56 
98 
76 

68 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

23 762 
24 

1 643 

540 473 

K. 

44 
02 
24 

32 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 

171 
172 
173 
174 

175 

176 

177 
178 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez Büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedevi giderleri ve yollukları 
Dinî eserleri satmalına, yazdırma, tercü
me, bastırma, ücret ve giderleri 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince 
verilecek emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar boçlan 

Toplam 

2 147 197 
175 445 

9 461 

153 470 
4 851 

41 310 
4 204 

8 844 
19 014 
3 354 
5 036 

5 313 

15 827 

115 433 
2 397 
4 950 

2 716 106 

2 047 413 
159 917 

8 595 

77 
72 
76 

134 732 
4 391 

34 441 
4 159 

5 133 
16 285 

1 633 
4 271 

898 

15 124 

103 385 
2 397 
4 569 

2 547 351 

26 

60 

94 
07 
93 
98 

83 

61 

97 

26 

70 

99 783 
15 527 

865 

18 738 
459 

6 869 
44 

3 710 
2 728 
1 720 

764 

4 414 

702 

12 047 

480 

168 754 

23 
28 
24 

74 

40 

06 
93 
02 
02 

17 

39 

03 

74 

30 

Adalet Bakanlığı 

179 Bakan ödeneği 
180 Aylıklar 
181 Hizmetliler ücreti 
182 Geçici tazminat 
183 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
184 Merkez Büro giderleri 

5 320 
25 477 734 

2 283 639 
228 350 

1 628 807 
101 900 

5 319 
24 715 696 

2 192 191 
227 598 

1 602 857 
99 138 

60 
52 
44 
74 

64 
98 

0 
762 037 

91 447 
751 

25 949 
2 761 

40 
48 
56 
26 

36 
02 
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Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

185 İller büro giderleri 760 000 736 231 06 23 768 94 
186 Basılı kâğıt ve defterler 250 000 249 374 89 625 11 
187 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi

derleri 1 818 875 1 761 341 93 57 533 07 
188 Kira karşılığı 99 000 81 038 22 17 961 78 
189 Taşıt giderleri 30 720 28 242 89 2 477 11 
190 Yolluklar 391 000 257 660 71 133 339 29 
191 Giyecekler 90 000 88 975 78 1 024 22 
192 4598 sayılı Kamın gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 52 119 38 340 95 13 778 05 
193 Güdüm giderleri 580 035 525 052 99 54 982 01 
194 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma 

saatleri dışında nöbet beklemeye ödevli 
olan yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 1 1 

195 Adlî Tıp kurulu 37 050 • 35 768 66 1 281 34 
196 Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu 

genel giderleri 156 000 154 750 71 1 249 29 
197 Ceza ve tevkif evleri 3 372 140 2 280 144 84 91 995 16 
198 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı 

onarma işleri 100 000 90 091 39 9 908 61 
199 Hükümlü çocuk ıslah evleri giderleri 95 000 90 598 32 4 401 68 
200 Adalet Dergisi ve Yargıtay Kararları 

Dergisi, yazı, tercüme ve baskı giderle
riyle Hukuk eserleri satınalma karşılığı 65 000 63 326 64 1 673 36 

201 Pasif korunma ve tahliye ve tahrip tali
matnamesine göre» yapılacak hizmetler 
giderleri 1 1 

202 Staj için yabancı memleketlere gönderi-
.leceklerin aylıkları tutarı, öğrenci öde
neğinden az alanlara 4489 sayılı Kanun 
gereğince vverilecek fark ile başka gi
derleri 14 960 

203 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 1 273 304 

204 Geçen yıl borçları 32 616 
205 Eski yıllar borçları . 70 019 
206 Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk

lar ıslah evleri döner sermayesi 0 
özel 2548 ve 3892 sayılı kanunlar gereğince 

mahkeme binaları yapımı 340 405 03 340 405 03 

8 386 

183 967 
31 950 
65 329 

98 
45 
04 
41 

6 573 

89 336 
665 

4 689 

02 
55 
96 
59 

Toplam 38 353 995 03 36 953 781 81 1 400 213 22 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

F. 

207 
208 
209 
210 
211 

212 
213 
214 
215 

216 
217 
218 
219 

220 

221 
222 

223 

224 

225 
226 

Tahsisatın nev'i 
Talhsisalt 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek 
'tahsisat 
Lira K. 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
tiler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4508 savıiı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Kadastro, tapu yazma he
yetleri giderleri 
Kurs ve mektep giderleri 
Staj eğitim, kongere gider
leri 
Hukuk ve meslek eserleri 
satmalma, baskı ve başka 
giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödeneceik 
emekli keseneği karşılığı 
Gecen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

207 A Yargıç ödeneği 

4127 302 
292 440 
112 097 

30 800 

390 470 
10 050 
96 857 
43 000 

33 693 
20 000 

137 177 
6 000 

4 931 

129 801 
156 000 

3 962 388 48 
270 991 83 
109 067 73-
28 453 43 

308 008 39 
7 657 06 

85 138 58 
41 589 69 

32 645 11 
17 859 69 

118 654 10 
5 992 41 

3 423 88 

121 460 69 
156 365 36 

164 913 52 
21 448 17 
3 029 27 
2 346 57 

82 461 61 
2 392 94 

11 718 42 
1 410 31 

1 047 89 
2 140 31 

18 522 90 
7 59 

1 507 12 

8 340 31 

Toplam 

5 000 

229 863 
1 715 
13 801 
22 500 

5 863 499 

4 694 

203 849 
1 639 
12 624 
18 127 

5 510 633 

80 

98 
70 
62 
79 

32 

305 

26 013 
75 

1 176 
4 372 

353 231 

20 

02 
30 
32 
21 

04 

365 36 

365 36 

( S. Sayısı : 153 ) 



Millî Sa 

P. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira 

5 320 
93 238 069 

76 210 
3 279 408 

•6 600 

363 765 
474 646 

227 Bakan ödeneği 
228 Aylıklar 
229 Temsil ödeneği 
230 Hizmetliler ücreti 
231 Geçici hizmetliler ücreti 
232 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman

ların ücretleri 
233 Geçici tazminat 

C^ 234 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek ço-
w cufe zammı 3 117 576 
«2 235 4598 sayılı K a n u n gereğ ince veri lecek 
2 doğum yardımı 399 628 

236 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek 
g lölüm yardımı 82 500 
^ 237 Ataşeler 'temsil ödeneği — 

238 3779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 1059 sayılı 
Kanunun 5 nci maddeleri gereğince ge
dikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 2 500 

239 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve tazminatlar 885 157 

240 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 83 940 

241 1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğince 
•denizaltı ve dalgıç ödeneği 215 000 

242 Kırtasiye Sİ 790 
243 Tersim gereçleri 11 450 
244 'Döşeme, demirbaş 116 350 
245 Basılı kâğıt ve def terler 124 800 

Bakanlığı 

Sarfiyat 
Lira 

3 983 
91 637 711 

64 522 
3 180 417 

5 246 

300 756 
473 623 

2 986 974 

507 208 

79 975 

ıK. 

64 
23 
81 
22 
70 

59 
30 

95 

3010 sayıl 
nun gere 
verilen a 

Lira 

1 900 

866 356 52 

76 853 21 

191 056 24 
86 087 88 
11 330 62 

115 699 50 
123 022 75 



F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 

246 Öteberi giderleri 159 650 
247 Posta ve telgraf ücretleri 1 671 997 
248 Telefon ve başka haberleşme ücret ve 

(giderleri 117 400 
249 Kira karşılığı 294 931 
250 Bakanlık otomobili giderleri 1 950 
251 (Sürekli -görev yolluğu 454 800 
252 Geçici görev yolluğu 500 300 
253 Müfettişler yolluğu 34 000 
254 Yabancı memleketlere gönderilecekler 

yolluğu 128 390 
255 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manların yolluk ve başka gerekli gider
leri 

256 Taymat 51 857 822 50 
257 2852 sayılı Kanunla verilecek yemek 

karşılığı 
258 Yem 
259 Muytabiye 
260 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
261 'Giyecek 12 835 387 50 
262 Teçhizat 
263 Harb gereçleri ve teçhizat ve tahkimat 

karşılık ve giderleri 
264 Uçak fabrikaları işçi ücreti 
265 Denize ait harb gereçleri, teçhizat, çeşitli 

gereçler ve devriçark 7 261 462 44 
266 Askerî fabrikalar genel giderleri 
267 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
268 Tedavi giderleri 

84 350 
51 857 822 

100 000 
6 742 601 
103 001 

5 432 000 
12 835 387 
1 881 910 

17 350 181 
1 560 000 

7 261 462 
9 717 281 
342 800 
25 000 

3010 sayılı 
nun gereğ 

Sarfiyat yerilen av 
Lira K. Lira 

155 515 
1 589 163 

113 438 
286 523 
1 949 

423 270 
465 225 
25 409 

94 
60 

92 
24 
54 
97 
47 
18 

116 423 67 

43 229 
51 396 514 

96 923 
6 588 100 
101 528 

5 338 360 
12 747 498 
1 819 608 

12 568 621 
1 554 779 

7 091 460 
9 424 058 
340 490 
23 588 

08 
41 

37 
27 
74 
16 
57 
87 

88 
23 

43 
21 
55 
11 

2 858 647 

155 109 



F. Tahsisatın nev'i 

269 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi gi
derleri ve yollukları 

270 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
271 (Hayvan satmalma ve tazmini 
272 'Gaz ve gazden korunma giderleri 
273 Taşıma giderleri 
274 Taşıtlar satmalma karşılığı 
275 Motorlu vasıtalar giderleri 
276 Yapı ve onarma işleri 
277 Hava. meydanları ile yolları ve depoları 

yapımı 
278 Okullar giderleri 
279 Basımevi genel giderleri 
280 Pasif koruma giderleri 
281 2441 sayılı Kanun gereğince Tekel Genel 

Müdürlüğüne ödenecek eşya, malzeme 
(taksiti 

282 Manevra giderleri 
283 Staj ve tahsil giderleri 
284 Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme 

ve muayene giderleri 
285 Askerlik Müzesi giderleri 
286 Yazı, tercüme ve yayın, kitap, dergi ve 

abone karşılığı • 15 000 
287 Sınırlama Komisyonu giderleri -— 
288 Sanık olarak askerî mdhkemelene gönderi

leceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gön
derileceklerin giderleri 17 501 

289 4511 sayılı Kanun gereğince verilecek ik
ramiyeler 26 500 

Tahsisat 
Lira 

4 400 
66 100 
10 000 
•67 002 

2 023 417 
2 000 

7 737 580 
2 187 617 

474 750 
202 000 
6 285 
1 501 

515 
150 000 
391 140 

17 150 
26 500 

Sarfiyat 
Lira 

987 
60 487 
2 149 
15 651 

2 764 516 
2 000 

6 391 292 
1 978 582 

469 935 
201 187 
6 272 
1 000 

515 
143 470 
326 725 

14 000 
26 500 

13 640 

K. 

24 
87 
99 
06 
31 

63 
51 

72 
32 
34 

73 
89 

52 

96 

3010 sayılı 
nun gereği 
verilen ava 

Lira 

114 106 

** * I 

12 408 19 

24 996 55 



3010 sayı 
nun gere 

Tahsisat Sarfiyat verilen a 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira 

290 3575 saydı Kanun gereğince Askerî Fab
rikalar Emekli ve Yardım Sandığı kese-
meği karşılığı 175 000 175 000 

291 4644, 4805, 4806, 4807 sayılı kanunlar ge- * 
reğince verilecek emekli keseneği 

292 Tersane giderleri 
293 Spor giderleri 
294 Oeçen yıl borçları 
295 Eski yıllar (borçları 
296 8395 sayılı Kanun karşılığı 

5 370 490 
1 000 850 

3 
188 961 
531 583 

1 

242 821 769 
74 728 

5 326 
287 983 445 

44 
-30 

96 

5 103 441 
999 928 

171 938 
528 246 

232 559 294 
74 728 

5 326 
252 671 003 

27 
55 

24 
54 

30 

96 
76 

3 127 86 

29 394 6 

m Toplam 242 821769 44 232 559 294 3 127 86 
*3 özel Süvari birlikleri ihtiyaçları karşılığı 
" » 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve es-
M k i seneler bütçe mahsul) atı 
co » Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri 

Genel toplam 530 885 269 70 485 310 353 02 32 522 48 
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içişleri Bakanlığı 

F. 

297 
298 
299 
300 
301 
302 

303 
304 
305 
306 

307 
308 
309 
310 
311 
312 

313 

314 
315 

316 
316 A 
317 

318 

319 

320 
321 

322 
323 
324 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Genel müfettişlikler yönetim giderleri 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
2850 sayılı Kanun gereğince köy ve ma
hallelerde yapılacak askerlik yoklamasın
da bulunan nüfus memurları yollukları 
Nüfus işleri 
özel idareler bütçelerini inceliyen tem
silciler ücreti 
Devir yollukları 
Seçim giderleri 
Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kurs
ları ve işçileri meslek kursu 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
emekli keseneği karşılığı 
Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve der
gi karşılığı, yönetim dergisi giderleri, 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin tertip 
ve teklif giderleri 
Kongre, staj ve öğretim giderleri 
Brüksel'de Milletlerarası îdari İlimler 
Enstitüsüne katılma payı 
Yabancı uzmanlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
13 869 705 

910 686 
49 000 
82 000 

1 332 000 
112 420 
433 100 
73 000 

648 526 
87 600 
45 000 
30 100 

476 500 
15 000 

42 800 

40 000 
55 000 

1 680 
612 200 
205 000 

101 000 

707 844 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 319 60 
13 625 195 52 

888 353 66 
31 825 18 
77 482 16 

1 250 486 52 
108 345 92 
419 174 39 
72 899 57 

524 265 
71 543 
39 601 
28 835 

395 241 
14 350 

69 

84 
76 
37 
59 

19 442 06 

32 743 63 
49 680 40 

1 680 
580 548 62 
196 469 27 

59 603 37 

684 934 59 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

0 40 
244 509 48 
22 332 34 
17 174 82 
4 517 84 

81 513 48 
4 074 0S 
18 9L'5 61 

100 43 

124 260 
16 0J7 
5 398 
1 264 

81 258 
649 

.'il 

16 
24 
63 
41 

23 357 94 

7 256 37 
5 319 60 

51 651 38 

8 530 73 

41 395 63 

22 909 41 

32 500 
49 471 

1 000 
2 

50 000 
61 100 

32 307 
44 530 

850 

47 394 
49 903 

48 
67 

86 

67 
57 

192 
4 940 

149 
2 

2 605 
11 196 

52 
33 

14 

33 
43 

X S. Sayısı : 153 ) 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

325 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek 
avans 12 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

7 025 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

4 975 

Toplam 20 146 554 19 340 034 96 806 519 04 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

F. Tahsisatın nev'i 

326 Aylıklar 
327 Hizmetliler ücreti 
328 Geçici hizmetliler ücreti 
329 Geçici tazminat 
330 4178 ve 4598 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 

331 1475 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek tazminat 

332 Merkez büro giderleri 
333 îller büro giderleri 
334 Basılı kâğıt ve defterler 
335 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 
336 Kira karşılığı 
337 Taşıt giderleri 
338 Yolluklar 
339 Giyecekler 
340 Tedavi giderleri 
341 Teknik giderler 
342 Giyecek ve teçhizat 
343 Gözetim altında bulunan

larla hudut dışına çıkarı
lacakların gönderme, iaşe 
giderleri, iskân mmtakası-
nı terkedenlerden geldik-
leri yerlere geri gönderile
ceklerin ve bunlara memur 
edilenlerin gerekli gider
leri 

344 Onarma işleri 
345 Süvari polis hayvanları ve 

polis köpekleri 

Tahsisat 
Lira K. 

21 920 519 
296 871 

35 781 
285 000 

1 957 400 

2 500 
32 000 

238 250 
25 000 

478 724 
135 000 
100 000 
260 000 
12 000 
35 000 
72 000 

1 085 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

21 745 449 22 
275 307 62 

27 993 93 
287 763 57 

2 045 635 42 

800 
30 951 53 

223 592 67 
24 904 52 

343 385 
122 774 
90 503 

225 659 
11 988 
25 668 
70 740 

059 624 

32 
19 
04 
76 
68 
81 
59 
95 

Yolk edilecek Tahsisat 
tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

175 069 78 
21 563 38 
7 787 07 

1 700 
1 048 47 
14 657 33 

95 48 

135 338 
12 225 
9 496 
34 340 

11 
9 331 
1 259 
25 375 

68 
81 
96 
24 
32 
19 
41 
05 

34 000 
215 000 

80 001 

22 889 
203 972 

73 371 

10 
26 

2i' 

11 110 
11 027 

6 629 

90 
74 

78 

2 763 57 

88 236 42 
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F. 

346 

347 

348 
349 
350 
351 

352 

353 
354 

355 

356 
357 

Tahsisatın nev*i 

4367 sayılı Kanun gere
ğince verilecek er tayin 
karşılığı 
4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Haber alma giderleri 
Polis dergisi giderleri 
Yabancı uzmanlar 
Uluslararası kurumlara 
katılma giderleri 
Kongre, staj, tahsil gider
leri 
Polis okulları giderleri 
Prevantoryum ve sanator
yum giderleri 
3201 sayılı Kanunun 86 
ncı maddesi gereğince ve
rilecek para mükâfatı 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

Tahsisalt 
Lira K. 

2 652 000 

1 069 770 
203 500 

7 300 
15 000 

2 500 

28 250 
312 383 

82 000 
9 

10 000 
8 500 

37 700 

Sarfiyat 
Lîra 

2 638 027 

1 039 808 
203 500 

7 081 
— 

2 500 

27 683 
309 853 

58 175 

5 455 
8 121 

34 883 

K. 

70 

52 

07 

03 
58 

99 

08 
38 

Tolk edilecek 
tahsisat 
Lira 

13 972 

29 961 
— 

218 
15 000 

— 

566 
2 529 

23 824 

4 545 
378 

2 816 

K 

30 

48 

93 

97 
42 

01 

92 
62 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

Toplam 31 728 949 31 248 065 75 571 882 24 90 998 9J 

Jandarma Gendi Komutanlığı 

F. 

358. 
359 
360 
361 

362 
363 
364 
365 

366 
367 
368 
369 

Tahsisatın nev'i 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklıar 
Giyecekler 

Tahsisat 
Lira K. 

11 966 860 
303 600 
58 000 

n R ^ ^ v - •. • 
744 990 

5 850 
90 000 
30 000 

380 593 
135 000 
10 500 

405 000 
30 300 

Sarfiyat 
Lira 

11 226 070 
206 927 
54 647 

736 438 
5 511 

87 652 
29 861 

340 232 
108 824 

9 451 
340 183 
19 443 

K. 

04 
02 
25 

67 
51 
16 
30 

42 
71 
87 
22 
77 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

740 789 96 
96 672 98 
3 352 75 

8 551 33 
338 49 

2 347 84 
138 70 

40 360 58 
26 175 29 

1 048 13 
64 816 78 
10 856 23 
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Yok edilecek 

F. 

370 
371 
372 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 

381 

382 
383 
384 
385 
386 

Tahsisatın nev'i 

Muayyenat 
Askerî gereçler 
Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve 
giderleri 
Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri 
Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Hayvan satmalma ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
Onarma işleri 
Okullar genel giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Kurumlar ve komisyonlar genel gider
leri 
Basımevi giderleri 
İkramiye ve tazminat 
Spor giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

14 546 032 
4 336 000 

688 000 
108 800 

6 000 
20 000 

644 542 
60 000 

960 000 
115 000 

523 548 

17 500 
3 400 

42' 990 
3 325 

44 927 
14 843 

36 295 600 

Sarfiyat 
Lira 

14 056 781 
4 298 139 

643 068 
102 346 

5 523 
18 655 

594 154 
57 956 

923 077 
110 838 

473 605 

17 248 
3 202 

27 005 
3 234 

42 660 
13 345 

34 556 087 

K. 

96 
38 

10 
04 
51 

05 
12 
99 
59 

61 

36 
18 
58 
54 
84 
98 

77 

tahsisat 
Lira 

489 250 
37 860 

44 931 
6 453 

476 
1 345 

50 387 
2 043 

36 922 
4 161 

49 942 

251 
197 

15 984 
90 

2 266 
1 497 

1 739 512 

K. 

04 
62 

90 
96 
49 

95 
88 
01 
41 

39 

64 
82 
42 
46 
16 
02 

23 

Dışişleri Bakanlığı 

F. 

387 
388 
389 
A. 
389 
390 
391 

392 
393 

394 
395 
396 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 

Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
Elçilik ve konsolosluklar 
giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Para taşıma giderleri 
Kira karşılığı 

Tahsisat 
Lira K. 

5 321 
6 999 540 
1 178 260 

14 520 
52 211 

37 800 
35 600 

1 289 376 
6 000 
1 678 
1 200 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
6 983 162 
1 110 761 

11 596 
47 250 

33 020 
33 121 

1 131 892 
5 802 
1 678 
1 152 

60 
14 
,18 

23 
56 

22 

28 
46 

tahsisat 
Lira 

1 
16 377 
67 498 

2 923 
4 960 

4 780 
2 478 

157 483 
197 

t 
48 

K. 

40 
86 
82 

77 
44 

— 
78 

72 
54 

-*-

Yolk edilecek Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

397 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 501 137 464 162 38 36 974 62 

398 Taşıt giderleri [ 20 800 19 864 36 935 64 
399 Yolluklar 364 000 256 955 44 107 044 56 
400 Giyecekler 
401 4598 sayılı Kanun gere- 10 000 9 988 50 11 50 

ğince yapılacak 'tedavi gi
derleri ve yollukları 14 000 1 874 61 12 125 39 

402 Kongre, konferans ve ko
misyonlar genel güderleri 345 000 223 472 85 121 527 15 

403 Hakem mahkeme ve he
yetleriyle uzlaşma komis
yonları giderleri 1 1 

404 Yabancı konuklarla elçi
lerin ağırlama giderleri 520 273 501 548 51 18 724 49 

405 Fahri konsolosluklar ke
seneği 

406 Himaye giderleri 
407 Telif, tercüme, yazı, ya

yım ve abone ücret ve gi
derleri 

408 Basımevi gederleri 
409 Uluslararası müess'eseler 

ve Uluslar Derneğine ka
tılma payı 813 560 818 867 20 5 307 20 

410 4644 ve 4805 sayılı ka
nunlar ıgereğinee ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı 120 230 102 815 25 17 414 75 

411 Yaşıyan diller kursu her 
2 840 2 064 97 775 03 

14 

3 000 
19 500 

10 500 
2 500 

984 
18 735 

9 302 
2 155 

54 
06 

31 
85 

2 015 
764 

1 197 
344 

46 
94 

69 
15 

412 
413 
A. 
413 

türlü giderleri 
Geçen yıl 'borçları 
Eski yıllar 'borçları 

Kızılhaç Derneğine yar
dım 

Toplam 

2 840 
162 624 
56 600 

75 000 

12 663 071 

2 064 
186 328 
32 036 

69 873 

12 085 785 

97 
14 
17 

57 

38 

775 

24 563 

5 126 

606 296 

03 

83 

43 

96 

23 704 

29 011 34 
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F. 

414 
415 
416 
417 
418 

419 
420 

421 
422 
423 
424 

425 
426 
427 
428 
429 

430 
431 
432 
433 

434 
435 
436 
437 

438 

439 

440 
441 
442 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ücret, 
yolluk ve başka giderleri 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
ÎUer büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Komisyonlar ücretleri 
Vergi tahsil giderleri 
Hazine işleri 
Elçilikler Maliye müşavir
likleri 
Millî mülkler işleri 
Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gi
derler 
3887 sayılı Kanun gereğin
ce satınalmacak taşıtlar 
karşılığı 
Damga basımevi giderleri 
Okul ve kur* genel giderleri 
Kanunlan gereğince özel 
idarelere yapılacak ödeme
ler 

Maliye Bakanlığı 

Tahsisat 
Lira 

5 320 
26 209 024 
2 604 894 

205 000 

15 000 
308 592 

2 402 760 
117 000 
799 500 
537 000 

1 301 031 
105 000 

14 500 
999 522 

32 000 

100 000 
91 984 

228 000 
41 500 

83 900 
330 798 

2 716 797 

330 500 

8 281 252 

75 703 

# v - *• -
1 599 416 

243 500 
294 000 

2 748 743 

( S . 

K. 

89 

90 

34 
20 

18 

58 

02 

Sarfiyal 
Lira 

5 319 
25 332 281 

2 256 670 
159 760 

13 007 
286 790 

2 232 414 
114 188 
726 487 
534 254 

1 218 271 
80 880 
13 980 

849 582 
25 318 

78 103 
63 522 

199 892 
16 783 

76 557 
318 245 

2 317 514 

245 879 

8 281 252 

66 374 

1 581 884 
212 294 
293 519 

2 722 838 
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t 
K. 

60 
68 
28 
52 

86 
92 

03 
29 

84 

06 
98 
40 
75 
01 

50 
91 
70 

38 
44 
87 

53 

18 

32 

79 
97 
51 

Yoik edilecek; 
tahsisat 
Lira 

0 
876 742 
348 223 
45 239 

1 992 
21 801 

170 345 
2 811 

73 013 
2 745 

82 759 
24 112 

519 
149 940 

K. 

40 
32 
72 
48 

14 
08 

97 
71 

16 

94 
02 
60 
14 

6 681 99 

21 897 
28 462 
28 107 
24 716 

7 342 
12 552 

398 282 

84 620 

9 329 

17 531 
Sİ 205 

40 
09 
30 

62 
90 
33 

47 

26 

21 
03 

480 49 

25 637 02 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

A. 
442 îlce teşkili giderleri — 
443 4644 ve 4805 sayılı kanun

lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 1 342 566 1 180 190 97 162 375 03 

444 Kaldırılan toprak Mahsul
leri Vergisi cibayet gider
leri 40 000 39 173 88 826 12 

445 Staj için yabancı memle
ketlere gönderilecek Mali
ye müfettişlerinin yolluk 
ve ödenekleri 161 000 143 241 15 17 758 85 

446 Malî kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin toplama ve 
düzenlenmesi giderleri 8 500 '5 175 3 325 

447 Yazı ve tercüme ücretleri, 
kitap ve dergi karşılığı ve 
Maliye dergisi giderleri 42 000 39 024 90 2 975 10 

448 Atlı tahsildarlara verile
cek hayvan ve yem kar
şılığı 247 160 235 145 60 12 014 40 

449 Kanun gereğince ticaret 
okulunda okutturulacak 
öğrenciler genel giderleri 1 — 1 

450 1351 sayılı Kanun gere
ğince imar müdürlüğüne 

451 DüsÜTiülmiven giderler 241 000 225 337 Vi 15 662 82 
736 900 
241 000 
13 714 

736 900 
225 337 Vi 

— 

— 
15 662 
13 714 452 İhtiyat ödeneği 

453 Ford sözleşmesi gereğince 
ödenecek prim karşılığı 

454 3827 savılı Kanun gere
ğince teslim alman taşıtla
rın bakım ve giderleri 

455 Temsil giderleri 
456 Geçen yıl borçları 
457 Eski yıllar borçları 
458 Devlet Havayolları Genel 

Müdürlüğüne 
459 Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğüne 360 000 360 000 
460 Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğüne 770 000 770 000 
461 Vakıflar Genel Müdürlü

ğüne 2 200 000 2 200 000 
462 Ankara Üniversitesine 5 000 000 5 000 000 
463 tstanbul Üniver&t^ine 10 622 500 10 622 500 

13 500 
2 500 

328 926 
228 721 

10 465 000 

57 
52 

13 002 
2 459 

293 149 
217 337 

10 465 000 

12 
77 
82 
55 

497 
40 

35 776 
11 383 

88 
23 
75 
97 
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Yolk edilecek Tahsisat 

Tahsisait Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
P. Tahsisatın ney'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

464 istanbul Teknik Üniver
sitesine 3 555 369 3 555 369 

465 Hastaneler yiyecek gider
lerine yardım 250 000 249 999 24 0 76 

466 Mezarlık için Ankara Be
lediyesine 100 000 100 000 882 68 

467 Şehir yolları için Ankara 
Belediyesine 125 000 125 000 

468 özel idareler ve belediye
lere yardım 35 926 108 35 926 990 68 

469 Yardım Sevenler Derne
ğine 10 000 10 000 

470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 

A 
477 
B 
477 

C 
477 

478 
479 

480 
481 
482 
483 
484 
485 

486 

487 

Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşafakaya 
Türk Eğitim Derneğine 
Yeşilay Derneğine 
Balıklı Rum Hastanesine 
Manisa 'da Moris Şinasi 
Hastanesine 

Balât Musevi Hastanesine 

Yedikule Türk Ermeni 
Hastanesine 

Kayseri Veremle Savaşma 
Derneğine 
Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
yardımlar 
Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Tiftik Derneğine 
Ağaç Koruma Derneğine 
Yarış ve Islah Komisyo
nuna 
Millî Ekonomi ve Tasar
ruf Derneğine 
Bâzı milletlerarası der
neklere 

10 000 
650 000 

5 000 
120 000 

50 000 
10 000 
15 000 

5 000 

15 000 

30 000 

25 000 
2 450 000 

109 000 
80 500 
13 000 
5 000 

12 500 
10 000 

16 500 

4 500 

30 000 

10 000 
650 000 

5 000 
120 000 
50 000 
10 000 
15 000 

5 000 

15 000 

30 000 

25 000 
2 450 000 

109 000 
80 500 
13 000 
5 000 

12 500 
10 000 

16 500 

4 500 

30 000 
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Yoik edilecek Tahsisat 

Tahsisaıt Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira E . 

487 A Menkul Kıymetler ve 
Kambino Borsasına 15 000 15 000 

488 3867 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak ödenekler 1 609 000 1 152 612 24 456 387 76 

489 Sermayesine mahsuben 
Devlet Tarım işletmeleri 
kurumuna 2 000 000 2 000 000 

490 Sermayesine mahsuben 
Tarımsal Donatım Kuru
muna 1 500 000 1 500 000 

491 Ereğli Kömür Şirketinin 
satmalma taksitlerine kar
şılık olmak üzere Etiban-
ka 1 450 000 1 421 746 32 28 253 68 

492 Ziraat Bankasına ödene
cek ihtiyat sermaye karşı
lığı 500 000 500 000 

493 Sermayesine mahsulben 
Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına 10 000 000 10 000 000 

494 Sermayesine mahsuben 
Etibanka 2 000 000 2 000 000 

495 Sermayesine mahsuben 
Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne 1 000 000 1 000 000 

496 Genel Bütçeye alınacak 
özel hastaneler giderleri — — 

Ö.B. 5015 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak ödemeler 17 389 140 54 17 389 140 54 

» 4626 sayılı Kanun gere
ğince Ankara memur ev
leri 1 100 000 1 100 000 

» 2794 sayılı Kanun gere
ğince Amortisman Sandı
ğı sermayesine eklenen 466 731 77 466 731 77 

» 2794 sayılı Kanun gere
ğince Amortisman Sandı
ğı giderleri 8 140 787 8 140 787 

» Tekel Genel Müdürlüğü 
mütedavil sermayesine ek
lenen 561 170 46 561 170 46 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek 
tahsisat 

Tahsisai 
dışı sarfiyat 

Lira K. Lira K. 

Ö.B. 2510 sayılı Kanunun 25 
nei maddesi gereğince es
ki yıllar mahsubatı 

Toplam 
Nâzım giderler 

GENEL TOPLAM 

800 800 

177 010067 97 173752118 59 3 258 832 06 
5731292 50 5 036 471 25 694 821 25 

182741360 47 178 788589 84 3 953 653 31 
• • -= = = 694 821 25 

1948 yılma devir 3 258 832 06 

882 68 

882 68 

Devlet borçları 

F. 

500 

Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

2094 sayılı Kanun gereğince yapılan istik
razın faiz ve itfa karşılıklariyle komisyon, 
sigorta ve başka her türlü giderleri 1 135 000 

501 2463, 2614 sayılı kanunlar gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle 
komisyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri * 2 854 000 

502 3322 sayılı Kanun gergince çıkarılan tah
villerin faiz ve itfa bedelleriyle komisyon, 
sigorta ve başka her türlü giderleri 785 000 

503 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince ya
pılan istikrazların faiz ve itfa karşılıkla
riyle komisyon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 5 633 300 

504 4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istik
razların faiz ve itfa karşılıklariyle komüs-
yon, sigorta ve başka her türlü giderleri 12 800 000 

504A. 4938 sayılı Kanun gereğince yapılan istik
razın faiz ve itfa karşılıklariyle komüs-
yon, sigorta ve başka her türlü giderleri 6 235 000 

505 Genel mahsup kanunu gereğince verile
cek tahvillerin 1932 - 1947 yılları faiz ve 
itfa karşılıklariyle, nakden verilecek tah
vil kesenekleri komüsyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 80 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

1 131 955 72 

2 853 049 82 

783 415 81 

5 518 149 15 

12 794 425 96 

6 222 012 52 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

3 044 28 

950 18 

1 584 19 

15 150 85 

5 574 04 

18 987 48 

64 459 22 15 540 73 
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Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

11 255 755 

6 030 704 
500 000 
94 680 

11 255 402 

6 030 617 
194 747 
94 679 

54 

39 
05 

352 

87 
305 252 

0 

46 

61 
95 

506 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sa
yılı Kanunlar gereğince nakden ödenecek 
borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 50 000 14 810 29 35 189 71 

507 Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 
1715 sayılı Kanun ve ekleriyle diğer Ka
nunların belirttiği kerteler içinde çıkar
tılan Hazine Bonolarından doğan borçla
rın faiz ve itfa karşılıkları 300 633 428 97 300 635 422 27 6 70 

508 4649 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
büyük su işleri bonolarının amortisman
ları 2 000 000 2 000 000 

509 4604 sayılı Kanunun birinci geçici mad
desi gereğince yapılacak ödemeler karşılığı 2 019 000 2 019 000 

510 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler karşılığı 1 100 000 1 100 000 

511 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yapılan ödemeler 

512 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılan ödemeler 

513 Hükme bağlı borçlar 
514 Ceza evleri inşaat kredisi faizleri 
515 1943 yılı Bütçe Kanununun 26 ncı mad

desi gereğince çıkarılan bonoların itfa 
karşılıklariyle faizleri 1 113 587 1 113 506 89 80 11 

516 3022 sayılı Kanun gereğince Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetine verilecek tak
sit 5 184 5 182 82 1 18 

517 2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan 
kredi taksiti 1 652 500 1 650 234 75 2 265 25 

518 3526, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğin
ce temin olunan kredi ve istikrazlar 39 228 954 39 084 554 67 144 399 33 

519 Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık; 
ödemeler 83 349 80 771 04 2 577 96 

520 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödemeleri 51 826 093 45 51 826 093 45 
521 özel kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
522 4178 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince ya

pılacak zamlar ve yardımlar 2 250 000 1 807 706 62 442 293 38 
523 551 sayılı Kânun gereğince harb malûl

lerine verilecek arazi karşılığı 50 000 27 383 36 22 616 65 
524 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge

reğince verilecek emekli ikramiyesi . 1 600 000 1 575 362 10 24 637 90 
Ö.B. 4796 sayılı Kanun gereğince (mübadil iş

leri giderleri) karşılığı 48 369 03 48 369 03 
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F. 

Ö.B. 

Tahsisatın nev'i 

5072 sayılı Kanun gereğince ihraç edile
cek '% 6 faizli Hazine tahvillerinin her 
türlü giderleri 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 
çıkarılan d'enıiryolu istikrazı 6 ncı ter
tip tahvillerinin her türlü giderleri 
4938 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
kalkınma istikrazı 1 nci tertip tahville
rinin her türlü giderleri 
4938 sayılı Kanunla çıkarılan kalkınma 
istikrazı tahvillerinin 2 nci tertibinin 
her türlü giderleri 
4938 sayılı Kanunla çıkarılan kalkınma 
istikrazı tahvillerinin 3 ncü tertip her 
türlü giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

3 103 09 

46 121 34 

132 804 31 

25 064 94 

6 112 11 

Sarfiyat 
Lira K. 

3 103 09 

46 121 34 

132 804 31 

25 064 94 

6 112 11 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

Toplam 451277110 24 450 242 517 25 1034 592 99 

Millî Eğitim Bakanlığı 

F. 

525 
526 
527 
528 
529 

530 
531 

532 
533 
534 
535 

536 
537 
538 
539 

Tahsisatın nev'i 

Balkan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Kanunları gereğince verile-
cek ücretler ve tazminatlar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
34 710 743 
6 722 431 

288 107 

4 454 332 
295 272 

2 208 998 
52 300 
70 760 
10 500 

420 345 
155 000 

8 250 
470 048 

9 000 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
33 957 959 
6 573 509 

154 177 

3 888 244 
295 740 

2 052 222 
46 804 
65 638 
8 808 

323 829 
128 449 

8 032 
413 138 

8 705 

K. 

60 
31 
09 
14 

20 
11 

58 
46 
10 
8Q 

53 
23 
46 
19 
97 

tahsisat 
Lira 

0 
752 783 
184 921 
133 929 

566 087 

156 775 
5 495 
5 121 
1 691 

96 515 
26 550 

217 
56 909 

294 

K. 

40 
69 
91 
86 

80 

42 
54 
90 
14 

47 
77 
54 
81 
03 

Yök edilecek Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

468 11 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

540 4598 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak tedavi gider
leri ve yollukları 43 500 27 556 94 15 933 06 

541 İnceleme, Kitaplıklar, Der
leme ve yayın giderleri 756 318 718 371 58 37 946 42 

542 özel idare bütçelerini ince-
liyacek Eğitim temsilcisi 
ücreti 840 840 

543 Yüksek oikullar genel gider- 1 231 369 1 213 601 61 17 767 39 
leri 

544 Lise, ortaokullarla öğret
men okulları ve eğitim ens
titüleri genel giderleri 1 339 600 . 1 310 823 57 28 776 43 

545 Yatılı, yarım yatılı ve gün
düzlü meslek okullariyle ak
şam okulları ve kursları ge
nel giderleri 5 486 890 18 5 414 824 63 72 065 55 

546 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek köy okulla
riyle enstitüleri ve köy 
eğitmenleri ücret ve gider
leri 

547 Güzel Sanallar Akademisi 
genel giderleri 

548 Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik Orkestrası genel gi
derleri 

549 istanbul Kandilli Rasatha
nesi genel giderleri 

550 Prevantoryum ve sanator
yum genel giderleri 

551 Kitaplıklar genel gider
leri 

552 Müzeler ve anıtlar genel 
ıgid erleri 

553 Yabancı memleketlere 
gönderilecek 'öğrencilerin 
tahsil ve yol paraları 

554 Yabancı memleketlerdeki 
öğrenci müfettişliği gi
derleri 

555 Orta öğretim öğretmenle
r i kursları ile memleket 
içinde yapacakları dllmî in
celemeler genel giderleri 38 000 25 021 46 12 978 54 

727 500 

96 662 

20 000 

103 750 

200 000 

65 120 

563 900 

983 635 

74 926 

14 646 991 

84 359 

12 135 

103 733 

199 675 

61 183 

549 973 

630 162 

22 722 

86 

35 

31 

14 

66 

16 

27 

20 

63 

1 080 508 

12 302 

7 864 

16 

324 

3 936 

13 926 

353 472 

82 202 

14 

65 

69 

86 

44 

84 

73 

80 

37 
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F. Tahsisatın neVi 

556 Gezici sinema satmalma 
ve -karşılığı ile başka gi
derler. 

557 Üniversite ve yüksek o-
kulların mutaç öğrencile
ri için giyim eşyası gider
leri 

558 Resim ve heykel sergile
rinin açılış giderlerine 
yardım ile mükâfat ve 
satmalmacak ©serler kar
şılığı 

559 [Birleşmiş Milletler Eği
tim, Bilim ve Kültür Ku
rumuna katılma payı ile 
Milletlerarası her türlü 
eğitim, bilim ve kültür 
münasebetlerinin gerek
tirdiği giderlerle yolluk
ları 

560 Uluslararası Meslekî öğ
retim Derneğine katılma 
payı 

561 Okul kitaplıklarına alına
cak kilfcap ve dergi karşı
lıkları ve bunlara ilişkin 
giderler 

562 Okul müzeleri giderleri 
563 Yabancı uzmanlar ücret 

ve giderleri 
564 Kamp giderleri 
565 Devletin üzerine aldığı gi

derler 
566 Liseler, orta ve öğretmen 

'okulları ve eğitim ensti
tüleri tesisat giderleri 

567 izmir Fuarında açılacak 
eğitim paviyonunun bü
tün giderleri 

568 Kamulaştırma ve satmal
ma karşılık ve giderleri 

569 Staj için yabancı memle
ketlere 'gönderileceklerin 
aylıkları tutarı, öğrenci 
ödeneğinden az olanlara 
4489 sayılı Kanun gere-

— 42 — 

Tahsisalt Sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

1 0 

80 000 74 937 80 

5 700 5 322 95 

426 400 393 208 84 

380 0 

7 458 7 186 
1 492 255 30 

689 593 293 323 02 
22 000 18 667 63 

954 150 943 849 88 

214 795 211 932 88 

9 500 9 278 06 
370 745 364 408 74 
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Ydk edÜecek Tahsisat 
tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

1 

5 062 20 

377 • 05 

33 191 16 

380 

272 
1 236 70 

396 269 98 
3 332 37 

10 300 12 

2 862 12 

221 94 

6 336 26 



- 4 â -

F. 

570 

571 
572 
573 
574 

575 

576 

577 

578 

579 

A. 
579 

580 
A. 
580 

Tahsisatın n e v i 

ğince verilecek fark ile 
haşlka giderler 
4644 ve 4805 sayılı ka
nunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı 
Geçen yıl borçi'arı 
Eski yıllar borçları 
İllere yardım 
Makine ve kurma gereç
leriyle yapı genişletme, 
taşıma ve yeniden kurma 
işlerinde kullanılmak üze-
üzere Eğitim Basımevi 
döner sermayesine yardım 
2133 sayılı Kanun gere
ğince Devlet kitapları dö
ner sermayesine yardım 
Prevantoryum ve sana
toryum pansiyonuna yar
dım 
Yalbancı memleketlerdeki 
Türk özel okullarına yar
dım 
3803, 4274 ve 4357 sayılı 
kanunlara göre kurulan 
sandıklara yardım 
özel okullardaki Türk di
li ve Türkçe kültür ders
leri öğretmenleri aylık
ları için yardım 

2005 sayılı Kanuna göre 
yönetilen okul pansiyon
larına yardım 
Çeşitli hizmetler 

Devlet Tiyatro ve Opera 

Tahsisalt 
Lira K. 

19 499 

.p** e v ü - f . -

1 870 418 
114 435 89 
59 950 

7 927 625 

75 000 

250 000 

60 000 

5 000 

525 375 

89 758 

162 000 
9 478 184 97 

Sarfiyat 
Lira K. 

9 197 83 

^ • - . . . . . . . . . 

1 664 910 22 
96 198 87 
49 045 03 

7 884 205 49 

75 000 

250 000 

60 000 

525 375 

84 932 

159 160 43 
9 360 262 41 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

10 301 

205 507 
18 237 
10 904 
43 419 

5 000 

4 826 

2 839 
117 922 

K. 

17 

78 
02 
'97 
51 

57 
56 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

--

• ' • ? 

% i 

binası yapma, esaslı de
ğiştirme ve her çeşit üc
ret ve giderleri (harcama 
şekli Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir) 1 750 000 1 750 000 
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F . Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek Tahsisat 
tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

öz.B 2005 sayılı Kanun gere
ğince pansiyonlar % 12 
leri 

» Pansiyonlar 

480 524 40 480 524 40 

102 263 399 44 97 723 747 88 
3 941 370 96 3 293 893 57 

Bayındırlık Bakanlığı 

4 540 119 67 
647 477 39 

Toplam 106204 770 40 101017 641 45 5 187 597 06 
1948 yılına devir 647 477 39 

4 540 119 67 

468 11 

468 11 

F. 

582 
583 
584 
585 
586 
587 

583 
589 
590 
591 

592 
593 

594 
595 
596 

597 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
îller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili gider
leri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak tedavi gider
leri ve yollukları 
Ankara gençlik parkı gider
leri 

Tahsisat 
Lira K. 

5 465 
5 592 585 

295 560 
1 539 886 

106 557 

247 400 
61 000 
47 000 
10 000 

125 555 
15 466 

• 
4 900 

128 500 
14 000 

16 600 

324 130 

Sarfiyat 
Lira 

5 465 
5 063 065 

278 051 
1 346 359 

94 455 

196 188 
57 590 
40 549 
9 831 

70 822 
13 591 

4 584 
89 792 
13 322 

7 414 

320 588 

K. 

87 
33 
25 
63 

99 
58 
97 
86 

79 
63 

31 
32 
60 

81 

48 

3010 sayılı Ka
nun gereğince 
verilen avans 

Lira 

529 519 
17 508 

193 016 
12 101 

51 211 
3 409 
6 450 

168 

54 732 
1 874 

316 
38 707 

177 

9 185 

3 541 

K. 

13 
67 
75 
37 

01 
42 
03 
14 

21 
37 

69 
68 
40 

19 

52 

Yok edilecek 
ödenekler 
Lira K. 
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3010 sayılı Ka
nun gereğince Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat verilen avans ödenekler 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

598 Zelzele bölgelerinde yapıla
cak resmî binalar yapma 
ve her türlü giderleri (Gi
der şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir). 1 900 000 1 900 000 

599 Fen aletleri ve gereçleri 
karşılıkları 5 300 4 206 16 1 093 84 

600 Telif, tercüme, baskı, yayım 
giderleri, kitap, dergi kar
şılıkları ve filim giderleri 40 000 37 437 47 2 562 53 

601 Uluslar arası kurum ve der
neklere katılma payı 100 100 76 869 47 

602 Yabancı uzman, mühendis ve 
tercümanları. 262 134 185 264 53 

603 Staj için yabancı memleket
lere gönderilecelk memurla
rın yolluk ve başka gider
leri 1 0 1 

604 özel idare bütçelerini ince-
liyecek Bayındırlık temsil
cisi ücreti 

605 Kurs giderleri 
606 4644 ve 4805 sayılı kanun

lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

607 Geçen yıllar borçları 
608 Eski yıllar borçlan 
609 Mühendisler ve mimarlar 

birliiıkleriyle Teknik Okulu
nu Bitirenler Birliğine yar
dım 3 000 8 000 

610 Halkın yapacağı su işerine 
yardım 35 000 34 988 72 11 28 

A. 
610 Zelzele ve sair âfet bölgele

rine yardım (gider şekli 
Balkanlar Kurulunca belir
til ir). 1 825 000 1 825 000 

611 Demiryollar ve limanlar 21579 971 96 20 483 060 55 698 787 48 398 123 93 
612 Yapı ve imar işleri yanma, 

kamulaştırma ve esaslı 
onarma giderleri 15 169 045 55 14 151 211 21 366 025 651 809 34 

840 
20 000 

309 542 
253 191 
137 081 

29 
09 

840 
19 592 

221 186 
247 944 
136 211 

07 

39 
49 
06 

407 

88 355j 
5 246 
870 

93 

61 
80 
03 
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3010 sayılı Ka
nun gereğince Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat verilen avans ödenekler 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

4 538' 686 
12 771 694 
'13 589 605 

44 2 924 326 
12 569 827 

78 13 296 556 

44 
06 
54 

1 Ö01 780 06 
145 348 09 

112 609 
56 518 
293 049 

94 
86 
24 

A. 
612 Büyük Millet Meclisi bina 

sı ve eklentileri yapı, tesis 
ve kamulaştırma ve her tür
lü giderleri 

613 'Yollar ve köprüler 
614 Su işleri 
615 Ankara lâğımlarımın yap

ma giderleri 1 450 000 1 446 850 89 3 149 Tl 
61# Atatürk Anıtı yapma ve 

(her türlü giderleri 472 138 452 801 53 19 336 47 
617 IGenel müfettişlikler bölge

lerinde yaptırılacak yollar 
ve imar işleri her türlü gi
derleri 1 600 006 1 594 380 36 5 625 64 

618 Ankara Tıp ve Fen fakül-
ıteleri yapımına ilişkin her 
ıtürlü giderler 700 000 646 193 75 53 806 20 

ö . B. 4670 sayılı Kanun gereğin^ 
«e mevcut ve yeniden ya
pılacak radyo istasyonları 
yapma ve onarma ve her 
türlü giderleri karşılığı 
•olarak Basın ve Yayın Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin 
117 nci bölümünden aktar
ma 1 877 285 23 1 704 032 62 171 684 1 568 61 

» IGenel Muhasebe Kanunu
nun 55 nci maddesi gere
ğince Gaziante'b hava mey
danı kamulaştırma ve dü
zeltme giderleri 4 425 4 425 

» 'Geneıl Muhasebe Kanunu
nun 55 nci maddesi gere
ğince Gerger Bucağı Hü-
'kümet konağı yapımı 893 17 893 17 

» (Genel Muhasebe Kanunu
nun 55 nci maddesi gere^ 
ğince Taraksu Hükümet 
Ikonağı yapımı 842 99 842 99 

»> (izmit ve Koncadere •mın-
takasinda yapılacak mayın 
iskeleleri yapım masrafları 

» 2300 sayılı Kanun gereğin
ce verilen tahsisat 1« && 13 289 69 3 ?65 31 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 
Sarfiyalt 

Lira K. 

ö. B. 2519 sayılı Kanun gereğin
ce İstanbul Adliye binası 
yapını giderleri 269 987 269 987 

Toplam 87 366 929 50 81 787 135 11 
Nâzım giderler 

» 3487 sayılı Kanun gereğin-
-ce mahsubat 

» #010 sayılı Kanun gereğin
ce geçen ve eski seneler 
mahsubatı ve inşaatı 

» 1525 sayılı Kanun gereğin
ce şose ve köprüler inşaa
tına yardım 

21 138 71 21 138 71 

2 722 546 75 2 722 546 75 

4 541 610 04 4 541 610 04 

3010 sayılı Ka
nun gereğince Yok edilecek 
verilen avans ödenekler 

Lira K. l i ra K. 

2 883 594 63 2696199 76 

Genel toplam 94 652 225 89 072 430 61 2 883 594 63 2 696199 76 

Ekonomi Bakanlığı 

p . 

619 
620 
621 
622 
623 
624 

625 
626 
627 
628 

629 
630 
631 
632 
633 

634 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
yapılacak zam ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

gereğince 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve 
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
tedavi giderleri ve yollukları 

gider-

yapılacak 

Teşviki Sanayi Kanunu gereğince prim 
karşılığı 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
1 462 431 

220 000 
24 000 
78 750 

66 000 
36 000 
11 500 
10 000 

46 922 
8 250 
7 000 

118 501 
10 000 

10 000 

1 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
1 177 880 

200 188 
14 970 
45 119 

40 045 
32 921 
9 080 
7 617 

40 965 
8 001 
6 617 

77 089 
9 700 

3 935 

K. 

60 
23 
92 
33 
80 

55 
20 
33 

67 
21 
35 
93 
33 

44 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

0 
284 550 

19 811 
9 029 

33 630 

25 955 
3 078 
2 419 
2 382 

5 956 
248 
382 

41 411 
299 

6 064 

1 

K. 

40 
77 
08 
67 
20 

45 
80 
67 

33 
79 
65 
07 
67 

56 
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F. Tahsisatın nev'i 

635 Sanat modelleri satmalmması, dağıtılması 
giderleri 

636 Kongreler ve Uluslararası kurumlara ka
tılma giderleri 

637 Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocak
ları ve başka madenlerin ruhsat tezkeresi 
ve imtiyaz sahiplerine 2818 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin A. B. C. Bentleri 
gereğince verilecek tazminat ile aynı 
maddelerdeki tesisat karşılığı olarak ruh
sat tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine ve
rilecek tazminat 

638 Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
639 Yabancı uzmanlar; tercümanlar ve me

murları ücreti 
640 Temsil giderleri 
641 Onarma giderleri 
642 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
643 Geçen yıl borçları 
644 Eski yıllar borçları 
645 Kurumlara yardım 
642 A. Milletlerarası kurul ve derneklere katıl

ma payı 

Tahsisat 
Lira K. 

54 750 

10 002 

Sarfiyat 
Lira K. 

51 377 97 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

3 372 03 

10 002 

Toplam 

6 000 
10 000 

175 000 
2 000 
2 500 

85 296 
5 000 
2 500 

6 250 000 

25 000 

8 742 723 

9 859 

2 473 

59 405 
4 404 
1 432 

6 250 000 

24 514 

8 082 921 

38 

85 

29 
62 
88 

75 

63 

6 000 
140 

175 000 
2 000 

26 

25 890 
595 

1 067 

485 

659 801 

62 

15 

71 
38 
12 

25 

37 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

F. 

646 
647 
648 
649 
650 
651 

652 
653 
654 
655 

656 
657 
658 
659 
660 

661 

662 
663 

664 
665 

666 

667 

668 
669 
670 
671 

672 

673 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
ziam ve yardımlar 
Merkez Ibüro -giderleri. 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşit giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Bulaşıcı ve salgın hasta
lıklarla savaş 
Trahomla savaş 
Zührevi hastalıklarla sa
vaş 
Sitma ille savaş 
Hastaneler, sağlık ve sos
yal yardım kurumları 
Okullar, kurumlar, yurt
lar 
Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Kurulu ve 
Hıfzıssıhha Okulu 
iskân dşleri 
Onarma işleri 
Millî Türk Tıp Kongresi 
Zehirli ve boğucu gazlar
dan korunma gereçleri sa
tmalına karşılığı 
Sağlık propagandası ve 
yayın işleri 
Sağlık memurları ve »ağ
lık koruyucularının hay
van yemi karşılığı 

Tahsisalt 
Lira 

5 320 
15 222 753 

5 505 478 
138 168 
141 435 

858 136 
62 000 

144 773 
30 000 

239 926 
37 226 
5 500 

446 525 
9 000 

11 752 

1 497 123 
329 826 

277 517 
3 485 907 

8 458 299 

1 838 195 

576 798 
1 133 339 

113 861 
1 

t 
'57 500 

394 896 

K. 

20 
47 

76 

94 

'92 
14 

44 

14 

89 
41 

51 

01 

89 

32 
82 

76 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
13 311 552 
4 870 267 

76 922 
112 449 

763 325 
55 608 

131 630 
28 008 

211 844 
31 810 

5 412 
309 444 

7 236 

9 574 

1 277 851 
299 468 

229 088 
3 27,8 081 

8 387 863 

1 605 802 

563 095 
861 901 
106 144 

0 

49 600 

181 869 

K. 

84 
05 
78 
86 
90 

37 
59 
58 
52 

60 
95 
40 
87 
36 

91 

21 
66 

76 
77 

58 

92 

43 
04 
36 

81 

06 

Yok edilecek Tahsisat 
tahsisat 
Lira 

0 
1 911 201 

635 210 
61 245 
28 985 

94 «11 
6 391 

13 143 
1 991 

28 082 
15 415 

87 
137 080 

1 763 

2 177 

219 247 
30 357 

48 428 
207 613 

70 647 

232 392 

13 702 
271 438 

7 717 
1 

1 

7 899 

213 027 

dışı sarfiyat 
K. Lira K. 

16 
15 
69 
14 
10 

39 
41 
36 
48 

32 
19 
60 
57 
64 

23 „ 

68 
75 

24 
24 

93 

97 

57 
28 
46 

19 

70 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
P. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

674 4489 sayılı Kanun gere
ğince staj için yabancı 
memleketlere gönderile
ceklerin aylıkları tutarı 
öğrenci ödeneğimden az 
alanlara verilecek fark ile 
başka giderleri 53 178 96 14 071 84 39 107 12 

675 Yabancı uzmanlar 81 192 44 247 18 36 944 82 
676 Yüksek Sağlık Şûrası üye

ler huzur ücreti 12 500 9 200 3 300 
677 özel idare bütçelerini in-

celiyecek temsilci ücreti 840 840 
678 Hükümet tabipleri için 

alınacalk tıp aletleri ve 
gereç karşılığı 2 000 2 143 72 143 72 

679 4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

680 Ziyafet giderleri 
681 Geçen yıl borçlan 
682 Eski yıllar borçlan 
683 özel 'kurumlara ve dernek

lerle kişilere yardım 15 000 14 826 50 173 50 
684 Çok çocuklu analara yar

dım 250 000 242 906 25 7 093 75 
685 Sağlık memurları ve sağlık 

koruyucularının hayvan 
avansı 

686 1437 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek avanslar 16 000 200 15 800 

994 276 
5 000 

131 182 
255 195 

30 

05 
19 

769 510 
2 650 

122 838 
236 114 

65 
39 
54 
64 

224 765 
2 349 
8 368 
19 080 

66 
61 
51 
55 

10 000 420 9 530 

Toplam 42 847 628 12 38 231 146 89 4 616 624 95 143 72 
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Tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira 

687 
688 
689 
690 
691 
692 

693 
694 
695 
696 

697 
698 
699 
700 
701 

702 
703 
704 

705 

706 
707 
708 
709 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
•Hizmetliler ücreti 
'Geçici hizmetliler ücreti 
ıGeçici tazminat 
*4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince. 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller 'büro giderleri 
(Basılı îkâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanuni gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Taşıma giderleri 
Gümrük idareleri giderleri 
ıGümrü'k ambarlarında kaybolan eşya taz
minatı 
Genel Muhasebe Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren giderler 
Yapı ve onarma işleri 
Kurs giderleri 
Tartı aletleri alım ve onarma giderleri 
Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve 
tercüme ücretleri 

5 '320 
3 998 700 

150 960 
12 319 
53 736 

277 000 
57 852 

121 978 
34 000 

142 361 
29 000 
12 500 

220 690 
45 000 

32 878 
9 996 

38 421 

300 

532 532 
30 974 
20 531 

3 000 

14 500 

ekel Bakanlığı 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 319 60 
3 958 195 95 
146 683 16 
10 811 43 
51 227 60 

3010 sayılı K 
nun gereğin 
verilen ava 

Lira 

252 063 39 
52 871 92 
109 700 12 
33 663 20 

130 792 45 
25 035 04 
I İÜ I K h 

181 056 57 
44 806 28 

20 282 51 
6 205 66 
24 080 26 

0 

520 193 
27 960 
18 690 

11 
11 
91 

995 27 

14 050 51 



F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 

6 200 

213 694 
2; 500 
5 625 
2 737 

5 734 647 
557 663 
12 740 
27 000 

710 iStaj giderleri 
711 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

verilecek emekli keseneği karşılığı 
712 Temsil giderleri 
713 Geçen yıl 'borçlan 
714 Eski yıllar borçları 
715 Aylıklar 
716 Hizmetliler ücreti 
717 Geçici hizmetliler ücreti 
718 Geçici tazminat 

çc 719 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
cc yapılacak zamlar ve yardımlar 578 182 
«^ 720 3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara ve-
~ irilecek para mükâfatı 
(_ı 721' (Büro g ider le r i 
w 722 (Basılı kâğıt ve defterler 

723 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 

724 Kira karşılığı 
725 Yolluklar 
726 4598 saynlı Kanun gereğince yapılacak 

•tedavi giderleri ve yollukları 
727 Muayyenat 
728 Süel gereçleri 
729 Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
730 Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 
731 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
732 Hayvan satın alma ve tazmini 
733 'Taşıma giderleri 
734 Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıta

ları giderleri 1 368 996 

1 400 
49 000 
12 000 

11 992 
75 000 
153 500 

12 078 
747» 564 
805 000 
224 183 
'30 000 
3 400 
8 000 

176 500 

3010 eayılı K 
nun gereğinc 

Sarfiyat verilen avan 
Lira K. Lira 

0 

203 514 
, 1 410 

5 585 
2 409 

5 704 444 
541 459 
12 645 
26 292 

14 
30 
09 
88 
75 
86 
47 
24 

569 675 48 

1 400 
47 307 
11 997 

11 473 
58 570 
139 911 

8 561 
751 234 
801 257 
215 309 
29 821 
3 137 
6 990 

168 465 

84 

64 
22 
87 

86 
52 
74 
23 
28 
67 

21 

1 286 307 01 59 000 



F. 

735 
736 
737 
738 

739 

740 

741 

742 
743 
744 
745 

Tahsisatın nev'i 

Haberalnua giderleri 
Yapı ve onarma giderleri 
Kurs giderleri 
Vazife esnasında ölen subay, er, memur 
v« hizmetlilerin teçjhiz ve tekfin ve kabir 
yapma giderleri 
1615 sayılı Kanun gereğince verilecek 
yemeklik karşılığı 
3944 sayılı Kanun gereğince verilecek 
hayvan yem karşılığı 
4644, 4805, 4806, 4807 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emeıkli keseneği ıkarşı-
lığı 
Mahkeme genel giderleri 
iSigoırta ve analık primi karşılığı 
ıGeçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 sayılı K 
nun gereğinc 
verilen avans 

Lira K 

50 000 
100 000 
43 500 

1 060 

21 100 

36 594 

299 937 
20 000 
3 038 
29 933 
15 331 

50 000 
97 005 
42 '583 

922 

20 960 

33 886 

282 476 
18 538 

— 
29 882 
14 429 

44 
46 

78 

48 

84 

09 
30 

45 
38 

Toplam 19 284 742 71 18 847 043 90 59 000 



- 6 4 -

F. 

746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 

753 
754 
755 
756 

757 
758 
759 
760 
761 

762. 
763 

764 

765 
766 

767 
768 

Tarım Bakanlığı 

-

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Tarımsal savaş işleri 
Tarla tarımı, ıslah, deneme, üretme, te
mizleme ve tecrübe işleri 
Bahçe tarımı işleri, bağcılık; meyvacı-
lık, sebezcilik, süs nebatları ve çay 
Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, 
üretme ve imal işleri 
Pamuk işleri 
Tohum temizleme evleri 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
10 747 821 
2 950 785 

100 550 
5 000 

142 470 

526 600 
58 100 
79 668 
16 400 

173 998 
65 000 
27 000 

228 254 22 
9 440 

18 500 
1 295 105 

406 829 

832 755 
81 175 

102 500 
113 442 
188 629 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
10 026 728 
2 796 326 

40 795 
1 590 

140 960 

514 774 
55 284 
74 400 
16 391 

161 316 
52 390 
26 538 

192 815 
9 380 

12 322 
1 248 140 

400 006 

821 392 
80 462 

89 027 
104 278 
167 862 

K. 

60 
54 
85 
82 
77 
99 

04 
02 
75 
30 

52 
32 
07 
79 
86 

54 
47 

41 

01 
34 

39 
04 
03 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

0 
'721 092 
154 458 
59 754 
3 409 
1 509 

11 825 
2 815 
5 267 

8 

12 681 
12 609 

461 
35 438 

59 

6 177 
46 964 

6 822 

11 362 
712 

13 472 
9 163 

20 776 

K. 

40 
46 
15 
18 
23 
01 

96 
98 
25 
70 

48 
68 
93 
43 
14 

46 
53 

59 

99 
66 ' 

61 
96 
97 

769 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastane
ler, bakteriyoloji evi ve serum kurumla
rı ve lâboratuvar kurma ve yönetim işle
ri giderleri 

770 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
giderleri 

771 Merinos işleri giderleri 
772 Okullar ve kurslar genel giderleri 
773 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezi

ci mahkemeler genel giderleri 
774 Toprak Kanunu gereğince yapılacak ka

mulaştırma işleri giderleri 
775 Yazı, tercüme, yayın, filim, etüd ve pro

paganda işleri giderleri 
776 Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 

962 290 

625 228 
61 000 

893 154 

421 334 

476 078 

69 534 
903 506 

80 

09 

910 720 

620 393 
58 238 

2 819 854 

413 735 

450 570 

64 984 
868 071 

09 

30 
92 
90 

12 

69 
09 

51 569 

4 834 
2 761 

73 299 

7 598 

25 508 

4 549 
35 435 

91 

70 
08 
90 

88 

31 

( S. Sayısı : 153) 



— 00 — 
Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

1 
17 000 
14 350 

0 
15 255 
1 372 11 

1 
1 745 
12 977 

777 1682 sayılı Kanun gereğince Ziraat Ban
kasına öcftnecek zarar karşılığı — — 

778 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağ
lık memurlarına verilecek hayvan yem 
karşılığı 28 000 22 398 10 5 601 90 

779 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri 97 500 72 546 07 24 953 93 
780 3437 sayılı Tütün Tekel Kanununda uy

gulama giderleri 250 0 250 
781 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun uy

gulama giderleri 250 100 150 
782 Yabancı uzmanlar ve tercümanlar 18 648 10 468 27 8 179 73 
783 tç ve dış kongreler ve teknik toplantılar 

genel giderleri 10 000 9 381 97 618 03 
784 Tarım, sergi ve meşherleri ve müsabaka

ları genel giderleri 
785 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
786 Uluslararası kurumlara katılma payı 
787 özel idare bütçelerini inceliyecek Tarım 

Bakanlığı temsilcisi ücreti 840 840 
788 Staj için yabancı memleketlere gönderile^ 

çeklerin yolluk ve başka gerekli giderleri 
ve aylıkları tutarı, öğrenci ödemeğinden 
az olanlara verilecek fark 119 528 

789 Küçük su ve gezici artezyen işleri 17 500 
790 Köy teknik merkezleri kamulaştırma karşı

lığı ve giderleri 17 000 
791 4481 sayılı Kanun gereğince satın alınacak 

makine, aletler, ilâç ve gereç satmalma gi
derleri . — 

792 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 

793 Geçen yıl borçları 
794 Eski yıllar borçları 
795 Haralara yardım 
796 Sermayeler 
797 Krediler 
798 Tesisler 
Ö.B. 4668 sayılı Kanun gereğince Yüksek Ta

rım Enstitüsü paralı, yatılı talebelerinin 
irat ve masrafları 

69 967 48 
15 024 50 

4 434 47 

49 560 
2 475 

12 565 

52 
50 

53 

662 325 
48 961 
21 990 
000 000 
414 000 
26 500 
738 721 

246 156 

89 

50 

561 821 
46 223 
20 183 

1 000 000 
414 000 
7 110 

1 588 015 

152 013 

23 
97 
51 

73 

28 

100 503 
2 737 
1 806 

— 
— 

19 390 
150 705 

94 143 

77 
92 
49 

27 

22 

Toplam 29 086 987 50 27 256 219 27 1 880 768 23 

1948 yılına devir 94 143 22 

1 736 625 01 
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Ulaştırma Bakanlığı 

F. Tahsisatın nev'i 

799 Bakan ödeneği 
800 Aylıklar 
801 Ücretler 
802 Geçici hizmetliler ücreti 
803 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
804 Geceleri vazife gören liman memurları 

ücreti 
805 Geçici tazminat 
806 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
807 Merkez büro giderleri 
808 İller büro giderleri 
809 Basılı kâğıt ve defterler 
810 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
811 Kira karşılığı 
812 Taşıt giderleri 
813 Yolluklar 
814 Giyecekler 
815 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te-

. davi giderleri ve yollukları 
816 Liman ve kıyı hizmetleri 
817 Liman idarelerinin deniz taşıtları giderleri 
818 Yüksek Denizcilik: Okulu giderleri 
819 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her 

türlü yaptırma satmalma ve işletme gider
leriyle sigorta ücretleri için Devlet Deniz
yolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğüne 

820 Resim, fen aletleri ve malzemeleri ve fo
toğraf, makine ve malzemesi satınalma ve 
onarma giderleri 

821 Yayım ve propaganda giderleri 
822 Ziyafet giderleri 
823 Yabancı uzman, tercümen ve memurlar 
824 Onarma işleri 
825 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
826 Geçen yıl borçları 
827 Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
1 488 034 
315 280 
17 500 
1 200 

15 000 
38 000 

69 501 
26 700 
35 500 
15 122 
77 125 
12 250 
11 100 
57 000 
42 000 

5 400 
113 251 
49 000 
456 000 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
1 277 567 
287 953 
11 521 

90 

12 449 
30 840 

54 250 
23 673 
23 738 
9 987 
58 923 
9 875 
10 597 
44 717 
27 479 

1 758 
76 310 
41 093 
455 994 

K. 

60 
39 
54 
01 

50 
96 

58-
21 
57 
58 
39 
41 
46 
24 

21 
51 
18 
02 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

• 
0 

210 466 
27 326 
5 978 
1 110 

2 550 
7 159 

15 251 
32 026 
11 761 
5 134 
18 201 
2 374 
502 

12 282 
14 520 

3 641 
36 940 
7 906 

5 

K. 

40 
61 
46 
99 

50 
04 

42 
79 
43 
42 
61 
59 
54 
76 

79 
49 
82 
98 

400 000 400 000 

2 500 
8 025 
1 500 
30 000 
3 000 

88 527 
6 700 
6 500 

3 397 035 

1 319 
5 405 
1 144 

— 
968 

68 276 
6 556 
6 008 

2 953 819 

60 
16 

65 

25 
25 
88 

15 

1 180 
2 619 
356 

30 000 
2 031 

20 250 
143 
491 

443 215 

40 
84 

35 

75 
75 
12 

85 
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F. 

828 
829 
830 
831 
832 
833 

834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 

843 
844 
845 

846 
847 

848 
849 
850 
851 
852 

853 

Ticaret 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Sergi ve kongreler giderleri 
Temsil giderleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı için makine, 
aletler, edevat ve ecza satma'lma ve onarma 
giderleri 
Ticaret ateşelikleri giderleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 
Yapı, yayım ve propaganda giderleri 
Uluslararası kurumlara katılma payı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
2834 sayılı Kanuna göre kurulu kurumla
rın yönetim giderlerine yardım 
İzmir Fuarına yardım 

Toplam 

57 — 
Bakanlığı 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
2 329 667 

277 140 
1 

66 912 

64 575 
27 200 
19 000 
6 000 

75 824 
47 793 
6 750 

119 519 
12 400 

9 939 
5 500 
3 000 

10 000 
217 958 

99 990 
36 000 
5 859 

30 186 
9 124 

10 000 
25 000 

3 520 657 

Sarfiyat 
Lira 

5 257 
1 995 040 

249 955 
— 

51 226 

48 720 
. 26 818 

15 863 
5 039 

72 692 
42 073 
6 510 

97 795 
9-639 

3 512 
1 737 
1 190 

9 441 
101 749 

82 599 
35 131 
3 905 

28 417 
9 119 

10 000 
25 000 

2 939 039 

K. 

99 
34 
96 

67 

03 
57. 
12 
24 
80 
73 
02 
78 
83 

04 
08 
60 

83 
54 

59 
93 
94 
66 
37 

66 

Yofc edilecen. 
tahsisat 
Lira 

62 
334 626 
27 184 

1 
15 685 

15 854 
381 

3 136 
360 

3 131 
5 719 

239 
21 723 
2 760 

6 426 
3 762 
1 809 

558 
116 208 

17 390 
868 

1 953 
1 768 

4 

— 

581 617 

K. 

01 
66 
04 

33 

97 
43 
88 
76 
20 
27 
98 
22 
17 

96 
92 
40 

17 
46 

41 
07 
06 
34 
63 

34 
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Çalışma Bakanlığı 

F. Tahsisatın nev'i 

854 Bakan ödeneği 
855 Aylıklar 
856 Hizmetliler ücreti 
857 Geçici hizmetliler ücreti 
858 Geçici tazminat 
859 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ya

pılacak zamlar ve yardımlar 
860 Merkez büro giderleri 
861 iller büro giderleri 
862 Basılı kâğıt ve defterler 
863 Posta, telgraf ve telefon üeret ve giderleri 
864 Kira karşılığı 
865 Taşıt giderleri 
866 Yolluklar 
867 Giyecekler 
868 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
869 Kongre^ konferans ve uluslararası kurum

lara katılma giderleri 
870 Kurs giderleri 
871 Basın, yaym, tercüme, telif, kitap dergi 

ve propaganda giderleri 
872 3008 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin 

uygulama giderleri 
873 Yabancı uzmanlar, tercümanlar ve memur

lar ücreti 
874 Temsil giderleri 
875 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
875 A Milletlerarası * kurul ve derneklere katıl

ma payı 
875 B istanbul'da toplanacak Milletlerarası Ça

lışma Konferansına katılma payı 
876 Geçen yıl borçları 
877 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 

(A) fıkrası gereğince iş ve işçi Bulma Ku
rumuna yapılacak yardım 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
807 884 
126 295 

1 
21 835 

33 950 
34 995 
36 993 
17 000 
20 948 
38 319 

8 000 
113 546 

* 10 000 

3 000 

44 122 
1 

47 962 

141 

54 040 
3 000 

43 855 

137 000 

42 500 
8 166 

405 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 319 60 
749 106 67 
123 191 

0 
17 151 

27 891 
28 435 
27 243 

9 436 
19 170 
35 742 

7 849 
77 014 

8 634 

74 

87 
67 
36 
51 
02 
08 
51 
65 
55 

1 324 19 

37 352 80 

42 701 82 

111 20 

53 488 52 

1 741 30 

35 619 65 

136 607 33 

38 864 25 
7 450 91 

405 000 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

0 40 
58 777 33 
3 103 26 

1 
4 684 

6 058 
6 559 
9 749 
7 563 
1 777 
2 576 
150 

36 531 
1 365 

13 
33 
64 
49 
98 
92 
49 
35 
45 

1 675 81 

6 769 20 
1 

5 260 18 

29 80 

551 48 

1 258 70 

8 236 35 

392 67 

3 635 75 
715 09 

Toplam 2 063 873 1 896 448 20 167 424 80 
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B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

Kazanç Vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve karneleri 
Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden 
Hizmet erbabından 
Hayvanlar Vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal Vergisi 
Maden resimleri 
Gümrük vergileri 
Gümrük Resmi 
Ardiye ücret ve 3023 sayılı Kanunla istanbul ve 
tzmir Liman idarelerinden alınacak maktu ücret 
Muamele Vergisi 
ithalât Muamele Vergisi 
imalât Muamele Vergisi 
Banka, Bankerler ve Sigorta Şirketleri Muamele 
Vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve Glikoz istihlâk Vergisi 
Elektrik ve Havagazı istihlâk Vergisi 
Ham Petrol ve Ondan Çıkarılan Maddelerin is
tihlâk Vergisi 
Kahveden alman istihlâk Vergisi 
Su ve Kara Av vergileri 
Nakliyat Vergisi 
Sefineler Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları 
harçları 
ihtira beratları harçları 
Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 
Tütün, tuz, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler ve ro-
velver, fişek ve patlayıcı maddeler, kibrit ve 
çakmak 
Oyun kâğıdı 
Devlet orman gelirleri , 

Muhammenat 
Lira 

3 000 000 
100 000 000 
54 000 000 

22 000 000 
5 400 000 
1 400 000 
1 400 000 

80 000 000 

250 000 

60 000 000 
118 000 000 

10 000 000 

7 100 000 
4 500 000 

4 800 000 
19 750 000 
1 450 000 

13 000 000 
120 000 

.21 000 000 
6 000 000 
3» 650 000 

600 000 
1 500 000 

30 000 

15 000 
13 000 

100 000 

54 086 000 
100 000, 
250 000 

Tahsilat 
Lira K. 

3 367 543 49 
105 796 648 99 
58 547 068 66 

25 054 604 34 
6 015 261 98 
2 265 610 93 
1 942 949 91 

113 231 398 37 

219 233 11 

115 595 901 
119 778 740 

7 797 
21 893 
1 781 
14 176 

142 
27 761 
8 739 
4 818 
1 887 
1 796 

56 229 503 
188 335 
200 000 

37 
92 

15 534 033 67 

11 544 824 30 
5 378 682 90 

289 28 
963 48 
118 05 
191 96 
472 37 
561 06 
661 02 
633 28 
507 24 
256 39 

27 364 60 

16 858 20 
15 140 50 
83 990 60 

05 
70 
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F. M. Varidatın nev'i 

21 

22 

2?, 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 

44 
45 
46 

Gayrimenkul kiraları ve ecrimisilleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış gelirleri 
Menkul mallar satış geliri 
Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış geliri 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış gelirleri 
Borçlanma taksitleri 
Devlet Demiryollar ve Limanları 
Poata, Telgraf ve Telefon 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri gelirleri 
Resmî okullar gelirleri jj^*%.«> v? *- v - :""... ... ' 
Sulama idareleri gelirleri 
Radyo geliri 
Diğer kurumlar 
Millî Piyango geliri 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 
Fenerler geliri mukabili alman 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 
Sözleşmesi gereğince Musul Petrollerinden alman 
Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
Faiz 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli kâğıtlar 
Muayyen giderler karşılığı gelirler 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet 
Merkez Bankasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
Teberruat 
Eski alacaklar 
Tâvizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 
Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 
Çeşitli gelirler 
İktisadi Buhran Vergisi 
Hizmet erbabından 
Sair kazanç erbabından 
Muvazene Vergisi 
Nâzım gelirler 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar gereğince gümrük
lerde kullanılan bâzı kâğıtlara yapıştırılan Sa
vunma Pulu gelirleri 

Muhammenat 
Lira 

800 000 
50 000 

2 000 000 
2 000 000 
900 000 
500 000 

100 000 
80 000 
70 000 
100 000 

1 700 000 
500 000 

(i 580 000 

30 000 
400 000 

2 250 000 

400 000 
500 000 

300 000 

125 000 
75 000 

200 000 
35 000 000 

J 300 000 
4 250 000 
8 000 000 

79 000 000 
9 500 000 
63 500 000 

Tahsilat 
Lira 

928 243 
105 087 

6 839 245 
4 915 706 
1 068 585 
673 934 

306 302 
78 899 
23 726 
206 740 

1 817 728 
494 629 

7 229 472 

165 316 
510 192 

2 452 932 

4 976 947 
1 062 '803 

335 775 

125 000 
61 884 
477 438 

195 734 
29 405 410 

1 441 533 
5 881 123 
14 930 112 

89 251 103 
9 425 320 
70 760 056 

K. 

83 
02 

80 
84 
39 
38 

92 
91 
75 
02 
14 
08 
06 

77 

37 

50 
67 

95 

23 
02 

06 
02 

75 
71 
78 

72 
28 
57 

200 000 308 920 61 

( S. Sayısı : 153 ) 



Muhammenat 
Lira 

85 287 000 

3 500 000 
3 500 000 
4 000 000 
40 650 000 

30 371 000 

40 000 000 

Tahsilat 
Lira 

85 757 876 

3 134 429 
4 081 576 
6 835 832 
44 503 940 

46 464 395 

40 000 000 

K. 

90 

37 
95 
87 
06 

97 
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F. M. Varidatın nev'i 

47 Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 
48 Posta, telgraf müesseseleriyle telefon abone be

dellerinden alman Savunma Vergisi 
49 Binalardan alman Savunma Vergisi 
50 Tayyare Resmi 
51 Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
52 4385 sayılı Kanun gereğince şekerden alınan ek 

İstihlâk Vergisi 
•53 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle onanan 

658 sayılı Koordinasyon Kurulu kararı gereğince 
ithal mallarından alınacak prim 
özel ve nâzım gelirler : 
2300, 3276 sayılı kanunlar gereğince Hükümete 
ait binaların satışından elde edilen paralardan 
irat kaydolunan 269 987 
Amortisman Sandığınca elde edilen hasılat olup 
2794 sayılı Kanun gereğince tahsil kaydolunan 13 935 933 08 
4524 sayılı Kanun gereğince gelir fazlası olarak 
Tekel İdaresince mütedavil sermayeye ilâve edi
len miktar olup tahsilat kaydolunan 561 170 46 
2794 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı 
sermayesine eklenen paralar karşılığı irat kaydo
lunan 466 731 77 
3777, 3327, 2550 sayılı kanunlar gereğince kaçak
çılıktan mütehassıl mebaliğden ayrılan 12 265 15 
4644 sayılı Kanun gereğince Devlet Kâğıt ve Ba
sım Genel Müdürlüğü memurlarının aylıkları 
karşılığı olarak tahsil edilen 419 997 
2005 sayılı Kanun gereğince pansiyon % 12 leri 
olarak elde edilen paralardan gider karşılığı ola
rak tahsil edilen 480 524 40 
1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köprüler in
şaatına yardım karşılığı olarak tahsil kaydolunan 4 541 610 04 
2871 sayılı Kanun geerğince özel idarelerden 
vergi farkı olarak tahsil edilen 1 548 474 02 
2519 sayılı Kanun geerğince İstanbul Adalet Sa
rayı inşası karşılığı tahsilat kaydedilen 460 805 34 
2548 sayılı Kanun gereğince ceza evleri ve mah
keme binaları inşası karşılığı olarak tahsil edilen 340 405 03 
4796 sayılı Kanun gereğince mübadil cari hesabı 
bakiyesi olarak Hazinece elde edilen paralardan 
Ödenecek mübadil bonoları ve yaptırılacak verem 
hastanesi inşası karşılığı olarak irat edilen 48 369 03 
4987 sayılı Kanun gereğince Amerika'daki P. T. 
T. öğrencileri masrafları karşılığı irat kaydolu
nan 240 000 
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Muluuumenat Tahsilat 

Varidatın nev'i Lira Lira K. 

4987 sayılı Kanun gereğince yüksek mühendis 
okulu ile teknik okulunda okutturulacak öğrenci 
giderleri karşılığı tahsil edilen 
4963 sayılı Kanun gereğince Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü hesabına okutturulacak öğren
ci giderleri karşılığı tahsil edilen 
5015 sayılı Kanun gereğince tedavüle çıkarılan 
madenî paralar hasılatı 
4985 sayılı Kanun gereğince Devlet Denizyolları 
hesabına okutturulacak öğrenci giderleri karşılığı 
tahsil edilen 
1947 yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesi ge
reğince yapılan tahsilat 
3398 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
Devlet Demiryolları hesabına hariçten inşaat 
malzemesi Gümrük Resmi mahsubatı 
İstikrazlar : 
Demiryolları 6 ııcı tertip istikraz hasılatı 
Millî Kalkınma 1 nci tertip istikraz hasılatı 

Millî Kalkınma 2 nci tertip istikraz hasılatı 
Millî Kalkınma 3 ncü tertip istikraz hasılatı 

Genel toplam 
Nâzım gelirler 
İl payı 
Belediye payı 
Darülaceze ,fakir ve muhtaçlara yardım payı 
Asker ailelerine yardım payı 
Pansiyon % 88 leri 
4668 sayılı Kanun gereğince Yüksek Tarım Ens
titüsü pansiyon geliri 
Ziraat Bankası iane payı 
Millî Eğitim payı 

79 703 

12 000 

16 239 911 

100 000 

279 633 428 

21 137 

150 000 
400 000 

38 000 000 
38 000 000 

1 615 024 564 

1 083 820 
3 466 518 
290 488 
888 482 

3 941 370 

246 156 
1 424 
558 

021 232 000 9 918 819 

04 

58 

97 

71 

61 

41 
12 
86 
46 
96 

50 
11 
54 

96 Nâzım gelirler toplamı 

Genel toplam 1 624 943 384 57 
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S. SAYISI : 154 
1948 Bütçe yık Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Mukasebat Reisliği tezkeresi ile 1948 yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni maz

batası (3/400, 1/1) 

1948 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi C3/400) 

T. C. 
Sayı§tay Başkanlığı 26. XI. 1952 
Sayı : 347048/2143 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Genel muvazeneye dâhil dairelerin 1948 Bütçe yılı Kesinhesaplarma ait Uygunluk Bildiriminin ili
şik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

. Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarkan 

GENEL UYGUNLUK BlLDÎRÎMÎ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak ilgili bakanlıklarca tan
zim edilip birer nüshası Sayıştaya gönderilen 1948 Malî yılı Kesinhesapları Sayıştayca incelenip 
yargılanmış olan muhasip hesapları ve Hazine genel hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk dere
cesi ve ayrılık sebepleri bunlara bağlı cetvellerde gösterilmiş ve işbu genel uygunluk bildirimi
ne esas teşkil eden muhasip hesaplarının yargılanması neticelendirilerek ödetilmesi gereken 
paralar ayrıca hükme bağlanmıştır. 

2. Hazine genel hesabında 774 393 lira 36 kuruş ödenek üstü sarfiyat gösterilerek bunun 
için Kesinhesap kanunu tasarısının 3 ncü maddesiyle mütemmim ödenek istenilmektedir. Bun
dan'678 lira 62 kuruşu Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 182 nci giyecekler bölümünde olup 
bu paranın 181 nci bölümün 2 nci geçici görev yolluğu tertibine taallûk etmesi hasebiyle bu 
tertipten mahsubu gerekirken Ankara Saymanlık Müdürlüğünce sehven 182 nci giyecekler bölü
münden mahsup edilmiş olmasından ödenek üstü sarfiyat mahiyetini almış olduğu anlaşılmış ise 
de Sayıştayca taallûk ettiği tertipten mahsup edilmiş olduğundan bu miktar için mütemmim 
ödenek verilmesine mahal görülmemiştir. 

309 749 lira 50 kuruşu; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 246 nci Doğum yardımı bölü
münde olup bu yardımın muhasipliklerce tediye emri aranılmaksızm ödenmesine 4598 sayılı Ka
nunla mesağ verilmiş olmasından dolayı bu miktar için mütemmim ödenek verilmesi uygun bu
lunmuştur. 

# 3 366 lira 96 kuruşu; Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 437 nci geçen yıl borçları bölümüne ta
allûk etmekte olup Sayıştayca bu bölümde 2 466 lira 96 kuruş ödenek üstü sarfiyat tesbit edil
miştir. Aradaki 900 liralık farkın; hizmetin 1948 malî yılı içinde yapılmış ve bu itibarla duyun
la bir alâkası bulunmamış olduğu halde bu miktar masrafın dairesince sehven 437 nci geçen yıl 
borçları tertibinden mahsubu cihetine gidilmiş ve fakat Sayıştayca hizmetin taallûk eylediği 412 
nci bölümün 2 nci hizmetliler ücreti tertibinden mahsup edilmiş olmasından ileri geldiği anla-
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şılmakla bu miktar için mütemmim ödenek verilmesine mahal görülmemiş ve geri kalan 2 466 
lira 96 kuruş ödenek üstü sarfiyatın; 1948 malî yılı Bütçesinin 12 nci maddesi hükmüne tevfi
kan yapılması gereken formalitenin yerine getirilmemiş olmasından münbais bulunduğu cihetle 
İm miktar için mütemmim ödenek verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin 441 nci bölümünün 1 nci hizmetliler ücreti maddesinden bölüm 
itibariyle 14 246 lira 23 kuruş ve 446 nci (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar) bölümünün 1 nci çocuk zammı ve 3 ncü doğum yardımı maddelerinden keza 
bölüm itibariyle 168 371 lira 48 kuruş olmak üzere ceman 182 617 lira 71 kuruş ödenek üstü 
sarfiyat gösterilmiştir. Bundan 441 nci bölümün 1 nci hizmetliler ücreti maddesine taallûk eden 
14 246 lira 23 kuruşun bütçe ile bu bölüme mevzu ödenekten 100 000 liranın 5262 sayılı Ka
nunla tenzili cihetine gidilmiş ise de işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce sarf edilmiş bu
lunan 14 247 lira 43 kuruşun göz önünde bulundurulmaksızın kanun hükmünün yerine getiril
miş olması dolayısiyle ödenek üstü sarfiyat mahiyetini almış olduğu ve ancak bundan 1 lira 20 
kuruşu sözü edilen bölümün diğer maddesinde mevcut ödenek bakiyesinden mahsubedildiği cihet
le ödenek üstü safiyat miktarının 14 246 lira 23 kuruşa tenezzül ettiği anlaşılmıştır. Sözü edi
len 14 246 lira 23 kuruş için mütemmim ödenek verilip verilmemesi Meclisi Âlinin yüksek tak
dirine bırakılmıştır. 

446 nci bölümün 1 ve 3 ncü maddelerinden yapılan ödenek üstü sarfiyata gelince bu bölümün 
1 nci çocuk zammı maddesinden 141 705 lira 89 kuruş ve 3 ncü doğum yardımı maddesinden 
39 600 lira olmak üzere ceman 181 405 lira 89 kuruş ödenek üstü sarfiyat yapılmış olup bundan 
12 934 lira 41 kuruşu bu bölümün diğer maddelerinde mevcut ödenek bakiyesinden nıahsubedil-
diği cihetle ödenek üstü sarfiyat miktarının 168 371 lira 48 kuruşa tenezzül eylediği görülmüş
tür. Ancak Sayıştay kaydına göre bu bölümde ödenek üstü sarfiyat 7 770 lira noksaniyle 160 601 
lira 48 kuruştan ibaret bulunmuş olup arada fark görünen ve Hatay Saymanlık Müdürlüğünce 
sarfolunan 7 770 liranın dairesince 1949 Malî Yılı Bütçesinin 484 ncü bölümünün (A) işaretli 
geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları tertibinden sonradan mevkufa! müzekkeresi gönderilmek 
suretiyle karşılanmış olması hasebiyle Sayıştayca 1949 Malî Yılı Bütçesinden mahsubedilmek üze
re 1948 Yılı Bütçesinden çıkarılmasından ileri gelmiştir. Bu itibarla doğum yardımı tertibine ta
allûk eden 39 600 liranın muhasipliklerce tediye emri aranılmaksızm ödenmesine 4598 sayılı 
Kanunla mezuniyet verilmiş ve çocuk zammı tertibinden sarfolunan 121 001 lira 48 kuruşun ka
nuni bir istihkaka taallûk etmekte bulunmuş olması hasebiyle ceman 160 601 lira 48 kuruş için 
mütemmim ödenek verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

248 873 lira 32 kuruşu; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 565 nci (4178 ve 4598 .sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar) bölümünün 3 ncü doğum yardımiyle 4 ncü ölüm 
yardımı maddelerinden bölüm itibariyle ödenek üstü yapılan sarfiyat olup bu yardımların muha-
sipliklerce tediye emri aranılmaksızm ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mesağ verilmiş olmasın
dan dolayı bu miktarın mütemmim ödenekle karşılanması yerinde bulunmuştur. 

29 377 lira 25 kuruşu, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesine taallûk etmekte olup bundan 
19 196 lira 44 kuruşu, 760 nci aylıklar bölümünde, 4 885 lira 50 kuruşu 765 nci (4178 ve 4598 
sayılı kanunlar geerğince yapılacak zamlar ve yardımlar) bölümünün 3 ncü doğum yardımı mad
desinde ve 5 295 lira 31 kuruşu da 770 nci (4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayın be
deli) bölümündedir. 

Bölüm itibariyle ödenek üstü sarfedilmiş bulı nan bu miktardan 760 nci bölüme taallûk eden 
19 196 lira 44 kuruş ile 770 nci bölümden sarfohman 5 295 lira 31 kuruş ilgililer namına tazmin 
hükmedilmiş ve 565 nci bölüme ait 4 885 lira 50 kuruşun; 4598 sayılı Kanunla tediye emri ara
nılmaksızm ödenmesine mesağ verilen bir masrafa ait bulunması dolayısiyle bu yüzden muhasip
lere mesuliyet tevcihi cihetine gidilmemiştir. 760 ve 765 nci bölümlerden sarfolunan ceman 24 081 
lira 94 kuruşun kanuni bir istihkaka taallûk etmekte bulunması hasebiyle bu miktar için mütem
mim ödenek verilmesi uygun bulunmuş ise de 770 nci bölümden yapılan 5 295 lira 31 kuruşluk sar
fiyat için mütemmim ödenek verilmesine mahal görülmemiştir. 
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3. 1947 Malî yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi münasebetiyle de arzolunduğu 
üzere Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerine mevzu ödenek
lerin Hazinece aynen ve toptan bütçeye masraf kaydı suretiyle Meclisi Âli emrine tediye kılın
maktadır. Meclisi Âli muhasebesince tanzim ve ilgili komisyonca tetkik ve tasdik buyurulmuş 
olan bu bütçelere ait 1948 Malî yılı Kesinhesap cetvellerine nazaran Hazineden toptan alınıp sarf-
edilmediği anlaşılan ceman 475 864 lira 24 kuruşun Hazinece istirdat muamelesi yapılmamıştır. 

4. 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 55 nci maddesi gereğince kesinhesaplara bağlanmak üzere 
Maliye Bakanlığından gönderilen Sayıştay ilâmlarının infazı derecesini gösterir cetvellere yalnız 
1948 yılı zarfında sâdır olan ilâmların infaz derecesi gösterilerek daha evvelki senelere ait ilâmlar 
hakkında bir malûmat dercedilmemiş olduğu görülmüştür. Sayıştay Kanununun sözü edilen mad
desi bu hususta mutlak olup evvelki seneler ilâmları hakkında da bu cetvellere gereken malûma
tın derci gerekli bulunmuştur. 

5. Muhasebei Umumiye Kanununun 103 ncü maddesinin son fıkrasında; her vekâlet kendi büt
çesine ait kesinhesaba tahsisatın istimali ve hizmetin ifası hakkında ayrıca bir izahname rapteder. 
Denildiği halde şimdiye kadar bu kanuni lâzimeye riayet edilmediği anlaşılmıştır. 

6. Hesapların taallûk eylediği cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiy
le Hazine genel hesabiyle kesinhesap kanun tasarısında gösterilen rakamların kabule şayan bu 
lunduğunu arz eyleriz. 26 XI . 195'2 

Sayıştay Başkam 
Mümtaz Tarkan 

• D. : 4 Başkanı 
F. Işık 

Üye 
Rgtp Ögel 

Üye 
A. R. Savcı 

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. t. ErenU 

Üye 
K. Arıçay 

Üye 
R. Uçkun 

Üye V. 
R. örencik 

D. : 2 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
N. Başak 

Üye 
F. Aktulga 

Üye 
A. R. Toksöz 

Savcı 
E. Arkun 

D. : 3 Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
A. Â. Hemen 

Üye 
P. Beşkardeş 

İmzada bulunamadı 

Üye V. 
H. Tuğrul 

• , 

1948 yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası (1/1) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . TV - 1950 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-163-6.1667 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . IV . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Kesinhesap kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle bir
likte sunuluduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
§. Oünaltay 
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1948 YILI KESÎNHESAP KANUNU GEREKÇESİ 

Genel Muhasebe Kanununun 101 nci maddesine göre hazırlanan-1948 yılı Hazine Genel Hesabı 
Anayasa ve Genel Muhasebe kanunlariyle belli edilen süreden üç ay önce Büyük Millet Meclisine ve 
Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1948 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap kanunu tasarısı ile buna bağlı olan 
cetvellerde görüleceği üzere 1948 yılı Bütçesinden (1 427 147 104) lira (82) kuruş ödnmiştir. özel 
kanunlar gereğince yapılan ödemeler ve nâzım j»*iderler buna dâhildir. 

Geçen yıllardan devredilen artıklarla birlikte bu yıl içinde (1 595 913 922) lira (83) kuruş gelir 
tahakkuk ettirilmiş ve bunun (1 494 685 359) lira (10) kuruşu tahsil olunmuştur. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1948 yılı sonunda öde
nek toplamı (1 486 495 927) lira (44) kuruşa yükselmiştir. 

Bu yıl için Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Gümrük ve Tekel bakanlıklariyle Diya
net işleri Başkanlığınca (774 393) lira (36) kuruş miktarında ödenek üstü harcama yapılmış ve bu 
harcamaların mahiyeti itibariyle karşılığının tamamlayıcı ödenek olarak kabulü Yüksek Meclisin tas
vibine arz olunmuştur. 

(1 486 495 927) lira (44) kuruş miktarındaki ödeneğe, ödenek üstü harcanan (774 393) lira (36) 
kuruşun katılmasından ve bir yıl içinde yapılan bütçe harcamalariyle 3010 sayılı Kanun gereğince 
verilen avansların, ödenek ve tahsilat kaydedilmek üzere 1949 yılma devredilen nâzım gelirlerin dü
şülmesinden sonra ödenek artığı olarak kalmış olan (53 892 264) lira (97) kuruşun yokedilmesi gerek
mektedir. # 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1948 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

1948* yılı Hazine genel hesabına ait açıklamalar 

1948 Bütçe yılı Hazine genel hesabının sonuçları aşağıda mukayeseli bir şekilde gösterilmiştir. 

I - Genel gelir 

1. Gelirler tahakkukatı : 1948 yılı tahakkukatiyle eski yıllardan devreden ve yıl içinde eski 
yıllara ait olmak üzere tahakkuk ettirilen gelirler toplamı aşağıda gösterilmiştir: (Müfredatı 
3 numaralı tablodadır) 

Bu yıl DEıSİki yıllar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe gelirleri tahakkukatı 1 159 253 087 36 165 704 731 ,11' 1 324 957 818 47 
özel kanunlar gereğince vukubu-
lan tahakkuka! (Müfredatı 4 nu
maralı tablodadır) 68 036 866 19 — '68 036 866 19 
istikrazlar hasılatı 175 883 166 34 — 175 883 166 34 

Toplam 1 40'3 173 110 89 165 704 731 11 1 568 877 851 00 
Nâzım gelirler tahakkukatı (Ma
hallî idareler payları ve pansiyon 
gelirleri) 27 013 798 64 22 273 ,19 27 036 071 83 

Toplam 1 430 186 918 53 165 727 004 30 1 595 913 922 83 

2. Gelirler tahsilatı : 1948 yılı tahsilâtiyle eski yıllara ait olmak üzere bu yıl içinde yapı
lan tahsilat toplamı aşağıda gösterilmiştir: 
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Bu yıl OEMd yülaır »Toplam 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe gelirlerinden yapılan tah
silat 1147 533 935 04 76 247 140 76 1223 781075 80 
özel kanunlar 'gereğince vukubu-
lan tahsilat (Müfredatı 4 numa
ralı ta'blodadır) ' 68 036 866 19 — 68 036 866 19 
istikrazlar hasılatı 175 883 166 34 — 175 883 166 34 

Toplam 1 391 453 967 57 76 247 140 76 1 467 701 108 33 
Nâzım gelirler tahsilatı (Mahallî 
idareler payları ve pansiyon ge
lirleri) 26 963 884 58 20 366 19 26 984 250 77 

Toplam 1 418 417 852 15 76 267 506 95 1 494 685 359 10 

3. Artıklar : 1948 yılındaki tahakkııkat ile eski yıllardan devredilen artıklardan bu yıl içinde 
tahsil edilemiyerek 1949 yılma aktarılan miktar (101 228 563) lira (73) kuruştur. 

Bu artıkların bir kısmının tahsiline devam edilmekte ve bir kısmı ise eski yıllaıda tahakkuk 
etmiş olan ve fevkalâde aobepler dolaymyle- talısil kabiliyetini kaybetmiş bulunan paraları teşkil 
etmekte ve bugünkü hükümler dairesinde kayıtlardan çıkarılması işi güdülmektedir. 

II - Genel gider 
1. ödenekler : 1948 gider bütçesine (1 243 556 197) lira ödenek konuJmuş ve (2) numaralı 

kesinhesap cetvelinde gösterildiği üzere bu miktar yıl sonunda aşağıda gösterildiği veçhila 
(1 486 495 927) lira (44) kuruşa yükselmiştir. 

Lira K. 

Bütçe ile konulan ödenek [*] 1 243 556 l î g 00 
Yılı içinde eklenen ödenek (Müfredatı 2 numaralı tablodadır) 122 661 953 00 
Yılı içinde eklenen olağanüstü ödenek (Müfredatı 2 numaralı tablodadır) 4 793 000 00 
Yılı içinde Genel Muhasebe 'Kanununun 48 nci madesi gereğjnce eklenen ödenek 
(Müfredatı 2 ve 5 numaralı tablolardadır) *- 7 339 136 24 
Yılı içinde özel kanunlar gereğince eklenen ödenek (Müfredatı 4 numaralı tab
lodadır 81 161 390 43 

Toplam 1 459 511 676 67 
Yılı içinde aktarma suretiyle eklenen (Müfredatı 2 numaralı tablodadır) 110 879 578 50 

Toplam 1 570 391 255 17 
Yılı içinde aktarma suretiyle düşülen (Müfredatı 2 numaralı tablodadır) 110 879 578 50 

Kalan 1 459 511 676 67 
Nâzım gelirler tahsilatı olup ödenek kaydedilen (Müfredatı 3 numaralı tabloda
dır) 26 984 250 77 

1948 sonundaki ödenek miktarı 1 486 495 927 44 

;['*] 1948 yılı Bütçe Kanununa nazaran 5 000 lira fazlalık, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 5 nci kı
sım toplamının bütçede yanlış yapılmış olmasından ileri gelmektedir. 
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2. Bütçe giderleri : 1948 yılında bütçeye gider yazılan paraların toplamiyle özel kanunlar gere

ğince yapılan ödeme ve mahsuplar ve nâzım giderlerden yapılan ödemelr aşağıda gösterilmiştir. 
(Müfredatı 2 numaralı tablodadır) 

Bu miktara Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Gümrük ve Tekel bakanlıklariyle Di
yanet işleri Başkanlığınca bölüm itibariyle yapılan (774 393) lira (36) kuruş ödenek üstü harcama 
dâhil bulunmaktadır. 

Bütçe emanetine 
Nakden ödenen alınan Toplam 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Bütçe giderleri 1 258 243 654 '30 62 405 344 «6 1 320 648 999 16 
özel kanunlar gereğince yapılan 
ödemeler ve mahsuplar (Müfre
datı 4 numaralı tablodadır) 80 ,180 621 31 »62 011 89 81 142 533 20 

Toplam 1 338 424 175 61 63 ı367 356 75 1 401 79)1 532 36 
Nâzım giderler (Mahallî idareler 
payları ve okul pansiyonları gi
derleri) 25 355 572 46 —. 25 355 572 46 

Toplam 1 363 779 748 07 63 367 356 75 1 427 147 104 82 

3. 3010 sayılı Kanun gereğince yapılan avans ödemeleri : (3010) sayılı Kanun gereğince ertesi 
yıllarda mahsubu yapılmak üzere özel kanunlarla kabul edilen işler için 1948 yılında (4 602 27U) 
lira (70) kuruş avans verilmiş ve karşılığı ödenek mevkuf tutulmuştur. 

4. Yokedilmesi gereken ödenekler : ödenek artığı olarak yokedilmesi gereken miktar aşağıda 
gösterildiği üzere (53 892 264) lira (97) kuruştan ibarettir. 

\5 Lira K. 

Ödenek toplamı (II - 1 nci maddedeki ödenekler)' 1 486 495 927 44 
Bütçe giderleri toplamı (II - 2 nci maddedeki ödemeler) 1 427 147 104 82 

Kalan 59 348 822 62 
3010 sayılı Kanun gereğince verilen avanslar karşılığı (II - 3) 4 602 272 70 

Ödenek artığı 54 746 549 92 
ödenek üstü harcamalar olup tamamlayıcı ödenekle karşılanması teklif oluınm 
(H - 2) 774 393 36 

Toplanı 55 520 943 28 
Tahsilat ve ödenek kaydedilmek üzere 1949 yılma devredilen (Mahallî ida
re payları ve pansiyon % 88 leri) 1 628 678 31 

Yok edilmesi gereken ödenek 53 892 264 97 
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III - Genel tahsilat ve giderler mukayesesi 

Yukarda «1 - 2» nci fıkrasında gösterildiği üzere tahsilat toplamı olan (1 494 685 359) lira 
(10) kuruştan tahsilat ve ödenek kaydedilmek üzere 1949 yılma devreden (1 628 678) lira (31) 
kuruşun tenzilinden sonra kalan (1 493 056 680) lira (79) kuruş ve «II - 2» nci fıkrasında yazılı 
ödemelerin toplamı da (1 427 147 104) lira (82) kuruş olmasına göre 1948 Yılı Kesinhesabı 
(65 909 575) lira (97) kuruş tahsilat fazlasiyle kapanmıştır. 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 

18 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

1948 Malî Yılı Hesabı Katisi hakkında Başvekâletin 21 . IV . 1950 tarih ve 71/163/6/1667 
numaralı tezkeresiyle teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı Muhasebattan gönderilen Mutaba
kat Beyannamesi komisyonumuza havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş 
bulunduğu anlaşılan Hazine hesabı umumisi ve Mutabakat Beyannamesi, Divanı Muhasebat ve Ma
liye Vekâleti temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Umumi Mutabakat Beyannamesi 
I - Divanı Muhasebat tarafından tanzim edilmiş olan Umumi Mutabakat Beyannamesinin 1 nci 

fıkrasında 1948 Malî Yılı Vekil Hesabı Katileri Divanı Muhasebatça tetkik edilmiş, muhakeme
leri yapılmış olan muhasip idare hesaplariyle ve Hazine hesabı umumisiyle karşılaştırılarak uy
gunluk derecesi ve ayrılık sebepleri ilişik cetvellerde gösterilmiş olduğu beyan edilmiştir. 

Buna nazaran yapılan tetkikatta : 
A) Tahsisatlar : 
1948 Yılı Bütçesiyle kabul edilen 1 243 556 197 liranın Mutabakat Beyannamesinde yazılı rakam

lara uygun olduğu görülmüştür. 
Munzam ve fevkalâde tahsisatlar 
Umumi Mutabakat Beyannamesinde munzam ve fevkalâde tahsisat olarak gösterilen 

(Nâzım dâhil) 241 134 243 lira (40) kuruşa 1947 yılından devren gelen 3 091 331 lira 50 
kuruşun ilâvesiyle tutarı bulunan 244 225 579 lira 90 kuruştan 1949 yılına devri icabeden (Na
zım dâhil) 2 914 257 lira 77 kuruşun tenzili halinde geriye 241 311 025 lira 13 kuruş ka-
makta ve bütçe ile kabul edilen 1 243 556 197 lira ile birlikte tutarı olan 1 484 867 249 lira 13 
kuruş tahsisat Hazine hesabı umumisiyle Mutabakat Beyannamesinde aynen yazılı bulunmakla 
encümenimizce de bu miktar tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

B) Tahsisat harici sarfiyat : 
1948 yılı Hezine hesabı umumisinde yazılı tahsisat miktarına nazaran 774 393 lira 36 kuruş 

tahsisat harici sarfiyat gösterilerek Hesaba Katî kanun lâyihasiyle bu miktar için tamamlayıcı 
tahsisat istenilmekte ise de Divanı Muhasebatça 9 348 lira 62 kuruş noksaniyle 765 044 lira 74 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bu farktan 678 lira 62 kuruşu Diyanet İşleri Bütçesini, 7 770 
lirası Maliye Bütçesini ve 900 lirası da Dışişleri Bütçesini alâkadar etmektedir. 

Diyanet işleri Dairesine ait 678 lira 62 kuruşluk masraf Divanı Muhasebatça yapılan tetki
katta 181 nci faslın 2 nci (geçici görev) yolluğu tertibine taallûk ettiği halde Ankara Muhasebe 
Müdürlüğünce sehven 182 nci (Giyecekler) faslından mahsup edilmiş olduğu halde Divanı Mu
hasebatça alâkalı fasla nakledilmek suretiyle mahsup edilmesinden; Maliye Vekâletine ait ve Ha-
tay Muhasebe Müdürlüğünce 1948 yılı zarfında geçen yıl borçları tertibinden ödenen ve tahsisat 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No : 3/400, 1/1 
Karar No : 9 
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harici kalan 7 770 liranın da 1949 yılında 484 ncü faslın, (A) işaretli (geçen ve eski yıllar karşı
lıksız barçları) tertibinden verilen mevkuf at müzekkeı esine müsteniden mahsubu icra edilmiş 
olmasına binaen Divanı Muhasebatça 1943 yılı masrafından çıkarılmış bulunmasından; Dışişleri 
Vekâletince (Geçen yıl borçları) tertibinden tahsisat harici sarfiyat olarak vekil Hesabı Katisinde 
gösterilen 3 366 lira 96 kuruştan 900 lirasına ait hizmet 1948 malî yılı zarfında ifa edilmiş olma
sı hasebiyle taallûk ettiği 412 nci faslın 2 nci (hizmetliler ücreti) maddesinden mahsubu lâ-
zımgeldiği halde dairesince sehven (geçen yıl borçları) tertibinden mahsup edildiği cihetle Diva
nı Muhasebatça taallûk ettiği fasla maledilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve geriye ka
lan 765 044 lira 74 kuruşu hangi dairelere ait olduğu aşağıda gösterilmiştir. 

Lira K. Dairesi 

309 479 50 

2 466 96 Dışişleri 

Millî Savunma 246 nci (4598 sayılı Kanun gereğince verilecek doğum yardımı) 
V. faslından olup bu yardımın muhasipliklerce tediye emri aranıl-

maksızın ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mesağ verilmiş olma
sından bu miktarın tahsisat haricinde sarf edilmiş olduğu; 
437 nci (geçen yıl borçları) faslına taallûk etmekte olup Divanı 
Muhasebatça bu fasılda 2 466 lira 96 kuruş tahsisat harici sarfi
yat tesbit edilmiştir». Aradaki 900 liralık farkın hizmetin 1948 
malî yılı içinde yapılmış ve bu itibarla düyunla bir alâkası bu
lunmamış olduğu halde bu miktar masrafın dairesince sehven 
437 nci (geçen yıl borçları) tertibinden mahsubu cihetine gidil
miş ve fakat Divanı Muhasebatça hizmetin taallûk ettiği 412 nci 
faslın 2 nci (hizmetliler ücreti) tertibinden mahsup edilmiş olma
sından ileri geldiği anlaşılmakla bu miktar için tamamlayıcı tah
sisat verilmesine mahal görülmemiş ve geri kalan 2 466 lira 96 
kuruş tahsisat harici sarfiyatın 1948 yılı Bütçesinin 12 nci mad
desi hükmüne tevfikan yapılması gereken formalitenin yerine 
getirilmemiş olması; 

14 246 23 Maliye Vekâleti 441 nci faslın 1 nci (hizmetliler ücreti) maddesine bütçe ile mev
zu tahsisattan 100 000 liranın 5262 sayılı Kanunla tenzili cihe
tine gidilmişse de; işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
sarfedilmiş bulunan 14 247 lira 43 kuruşun göz önünde bulundu
rulmaksızın kanun hükmünün yerine getirilmiş olması dolayısiy-
le tahsisat harici sarfiyat mahiyetini aldığı ve ancak bundan 
1 lira 20 kuruşu sözü edilen faslın diğer maddesinde mevcut 
tahsisat bakiyesinden mahsup edildiği cihetle tahsisat harici sar
fiyat miktarının 14 246 lira 23 kuruşa tenezzül ettiği; 

160 601 48 Maliye Vekâleti 446 nci faslın 1 nci ve 3 ncü maddelerinden tahsisat harici sar-
fedilen 181 405 lira 89 kuruştan 12 934 lira 41 kuruşu bu faslın 
diğer maddelerinde mevcut tahsisat bakiyesinden mahsup edildi
ği cihetle tahsisat harici sarfiyat miktarı 168 371 lira 48 kuruşa 
tenezzül etmektedir. Ancak Divanı Muhasebat kaydına göre bu 
fasılda tahsisat harici sarfiyat 7 770 lira noksaniyle 160 601 lira 
48 kuruştan ibarettir. Arada fark görülen ve Hatay Muhasebe 
Müdürlüğünce sarfolunan 7 770 liranın dairesince 1949 malî yılı 
Bütçesinin 484 ncü faslının (A) işaretli geçen ve eski yıllar kar
şılıksız borçları tertibinden sonradan mevkufat müzekkeresi gön
derilmek suretiyle karşılanmış olması hasebiyle Divanı Muhase-
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Lira K. Dairesi 

batça 1949 malî yılı Bütçesinden mahsup edilmek üzere 1948 yılı 
Bütçesinden çıkarılmasından ileri gelmiş ve Doğum yardımı ter
tibine taallûk eden 39 600 liranın muhasipliklerce tediye emri 
aranılmaksızm ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mezuniyet veril
miş, Çocuk zammı tertibinden sarfolunan 121 001 lira 48 kuru
şun da kanuni bir istihkaka taallûk etmekte bulunması; 

248 873 32 Millî Eğitim V. 565 nci (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar) faslının 3 ncü doğum yardımı ile, 4 ncü ölüm yar
dımı maddelerinden fasıl itibariyle tahsisat harici yapılan sarfiyat 
olup bu yardımların muhasipliklerce tediye emri aranılmaksızm 
ödenmesine 4598 sayılı Kanunla mesağ verilmiş olması; 

4 885 50 Gümrük Tekel V.765 nci fasla ait olup 4598 sayılı Kanunla tediye emri aranılmak
sızm ödenmesine mesağ verilen bir masrafa ait bulunması; 

19 196 44 » » * 760 nci aylıklar faslına ait olup alâkalı muhasiplikler namına taz
min hükmedildiği; 

5 295 31 » » » 770 nci (4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayın bedeli) 
faslına ait olup sahipleri namına tazmin hükmedildiği; 

765 044 75 Yekûn 

Yukarda yazılı sebeplerle tahsisat haricinde sarfolunan 765 044 lira 74 kuruştan mühim bir 
kısmı kanunların bahşettiği cevaza binaen tahsisat olup olmadığı araştınlmaksızm muhasiplerce 
yapılan sarfiyattan ileri geldiği; 

Dışişleri Vekâletine ait 2 466 lira 96 kuruşun tahsisat harici kalması Bütçe Kanununun 12 nci 
maddesi mucibince geçen yıl borçları'tertibine konulan tahsisat kâfi gelmediği takdirde Maliye 
Vekâletinin muvafakatiyle diğer fasıllardan bu fasla tahsisat nakli lâzımgelirken tahakkuk eden 
masraf tediye edildiği halde bu fasla ait formalitenin ikmal edilmemiş olmasından ileri geldiği ve 
bu sebeple alâkalı muhasibe zimmet hükmedilmemiş olduğu; 

Gümrük ve Tekel Vekâleti bütçesine taallûk eden sarfiyattan 5 295 lira 31 kuruşu 770 nci 
(4367 sayılı Kanun gereğince erlere verilecek tayın bedeli) faslına ait olup bu fasıldan 1947 
senesinde de bir miktar tahsisat harici sarfiyat vâki olmuş kanunen verilmesi lâzımgelen bir is
tihkak mukabili olması hasebiyle tamamlayıcı tahsisat verilmesi esası kabul edilmiş olmakla 
bu ser,e için de vâki olan aynı mahiyetteki sarfiyat ile yine aynı dairenin 760 nci (aylıklar) 
faslından vâki olan tediyat dahi kanuni bir istihkaka taallûk etmekte olması hasebiyle işbu tedi-
yatta muhasiplerin bir gûna sun'u taksirleri de olmadığı anlaşılmakla sözü edilen 765 044 lira 
74 kuruş için tamamlayıcı tahsisat verilmesi esası kabul edilmiştir. 
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C) Sarfiyat : 

Adi bütçe sarfiyatı : 1 320 159 267 73 
Fevkalâde sarfiyat : 
Özel kanunlar sarfiyatı. 81 142 533 20 

Yekûn 1 401 301 800 93 
Nâzım sarfiyat : 25 355 572 46 

Yekûn 1 426 657 373 39 
3010 S. Kanunla verilen avans. 4 602 272 70 

Umumi yekûn 1 431 259 646 09 

Yapılan sarfiyat miktarı Mutabakat Beyannamesinde 1 426 857 373 lira 39 kuruş olduğu halde 
Hazine hesabi umumisinde 489 731 lira 43 kuruş fazlasiyle 1 427 147 104 lira 82 kuruştur. 

Mutabakat Beyannamesinde yazılı sarfiyat miktarları muhasip idare hesapları üzerinde Divanı 
Muhasebatça vesikalara dayanılarak yapılan tetkikat ve muhakemeleri sonunda tesbit edilmiş ol
duğu cihetle komisyonumuzca Mutabakat Beyannamesinde yazılı miktar sarfiyat olarak kabul 
edilmiş ve ilişik cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

Mutabakat Beyannamesinin 3 ncü fıkrasında Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur ve Diva
nı Muhasebat daireleri masrafları ile Hazine hesabı umumisinde yazılı sarfiyat arasında hâsıl 
olan farkların 1952 senesinden itibaren giderilmiş olduğu 1947 senesi umumi muvazeneye ait en
cümen mazbatasında zikredilmiş olmakla burada tekrarına lüzum, görülmemiştir. 

Mutabakat Beyannamesinin 5 nci fıkrasında Muhasebei Umumiye Kanununun 1.03 ııeü mad
desinin son fıkrasında her vekâlet kendi bütçesine ait Hesabı Katiye tahsisatın istimali ve hizme
tin ifası hakkında ayrıca bir izahname rapteder denildiği halde şimdiye kadar bu lâzimiye ria
yet edilmediği yazılı bulunmaktadır. 

Maliye temsilcisinden alman izahatta : Yeniden kaleme alman Muhasebei Umumiye Kanu
nunda bu hususa ehemmiyet verilmiş bir sene içerisinde yapılan faaliyet derecesini gösterir cet
vellerin hesabı katilere eklenmesi lüzumuna dair hükümler konulmak suretiyle bu hususun tahtı 
temine alınmış olduğu bildirilmiş olmakla badema, bu hususa riayet olunması temenni olunur. 

D) İmha edilen tahsisat : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve sarfiyata göre imhası lâzımgelen tahsisat 61 124 403 

lira 51 kuruştur. Bundan 2 914 527 lira 77 kuruşun gelecek yıla devir, 4 602 272 lira 70 kuru
şun da. 3010 sayılı Kanun gereğince verilen avans olup tahsisatından mevkuf tutulması icabet-
tiğinden bu miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan 53 607 603 lira 04 kuruşa tahsisat haricinde 
sarf edilen 765 044 lira 74 kuruşun ilâvesiyle artan 54 372 647 lira 78 kuruşunun imhası icabet-
mis ve ilişik cetveller bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

II - Varidat : 
A) Tahakkuka!. : 

Âdi bütçe tahakkukatı 1 324 955 329,57 
Özel kanunlara ait tahakkuka t 68 036 866,19 
İstikrazlara ait tahakkuka! 175 883 166,34 

Yekûn 1 668 875 362,10 
Nâzım gelirlere ait tahakku
ka! 27 036 071,83 

Umumi yekûn 1. 595 911 433,93 
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Mutabakat Beyannamesinde tahakkukat miktarı 1 595 911 433 lira 93 kuruş olduğu halde 

Hazine hesabı umumisinde 2 488 lira 90 kuruş fazlasiyle 1 595 913 922 lira 83 kuruş olarak 
yazılıdır. Bu fazlalık saymanlıklara irsal ât hesabına matlup kaydı lâzımgelen bu miktar meblâ
ğın muhasiplerce sehven bütçe gelirleri hesabına matlup kaydından ileri geldiği anlaşılmakla 
Divanı Muhasebatça varidat tahakkukatı olarak tesbit olunan* 1 595 911 433 lira 93 kuruş esas 
ittihaz edilmiştir. 

B) Tahsilat : 

Âdi bütçe varidat tahsilatı 
Özel kanunlar tahsilatı 
İstikrazlar » 

Yekûn 
Nâzını gelirlere ait tahsilat : 

1 223 778 586 90 
68 036 866 19 
175 883 166 34 

1 467 698 619 43 
26 984 250 77 

1 494 682 870 20 

Mutabakat Beyannamesinde : Gelir tahsilatı 1 494 682 870 lira 20 kuruş olduğu halde Hazine 
hesabı umumisinde 2 488 lira 90 kuruş fazlasiyle 1 494 685 359 lira 10 kuruştur. 

Bu fazlalık sebebi tahakkukat kısmında izah edilmiştir. Divanı Muhasebatça tesbit olunan 
1 494 682 870 lira 20 kuruş gelir tahsilatı esas ittihaz edilerek ilişik cetveller ona göre tanzim edil
miştir. 

Nâzım gelirden senesi içinde sarfedilmiyerek ertesi yıla devri ieabeden 1 628 678 lira 31 kuruş 
hariç olmak üzere âdi bütçe ve özel kanunlarla 1948 senesinde yapılan tahsilatın miktarı 1 291 815 453 
lira 09 kuruştan ibarettir. îşbu tahsilata karşılık olarak yapılan sarfiyat miktarı da 1 401 301 800. 
lira 93 kuruş olduğuna göre 109 486 347 lira 84 kuruşluk bir açık hâsıl olmakta ise de sözü edilen 
bu açık bu sene içerisinde yapılan 175 883 166 lira 34 kuruşluk istikrazlarla karşılanmış ve binnetiee 
66 396 818 lira 50 kuruşluk tahsilat fazlası kalmıştır. 

1947 senesi Muvazenei Umumiye Hesabı Katî kanun lâyihasının eneümenimizce tetkik ve mür 
zakeresî neticesinde hazırlanmış bulunan mazbatada arz olunan zaruret bu sene için de varit bu
lunduğundan işbu kanun lâyihasının da öncelik ve ivedilikle müzakere ve kabul olunması te
menniye şayan görülmüştür. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen tahsisat, sarfiyat ve varidat miktarlarına göre 
değişik olarak tanzim edilen karnin lâyihası B. M. M. nin yüksek tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Sayıştay Ko. Reisi 
Siird 

Ş. Türkdoğan 

Niğde 
8. Dellaloğlu 

Sözcü 
Aydın 

§. Hasırcı 

Kâtip 
Mardin 

A. Boyar 

- Samsun 
H. Alışan 

Antalya * Malatya 
İV. Ş. Nabel M. Kulu 

Seyhan 
Y. Ziya Eker , 

îmzada bulunamadı 

Muş 
ff. Dayı 

Tokad 
H. Koyutürk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1948 yılı Kesirıhesap Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 1948 yılının genel giderleri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 320 648 999) lira (16) kuruşu âdi, (81142 533) 
lira (20) kuruşu özel kanunlar, (25 355 572) 
lira (46) kuruşu nâzım giderlere ait olmak üze
re (1 427 147 104) lira (82) kuruştur. 

MADDE 2. — Aynı yılın genel gelirleri ili
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 223 781 075) lira (80) kuruşu bütçe tahmin
lerine dâhil olan, (68 036 866) lira (19) kuru
şu özel kanunlarda gösterilen gelirlerden, 
(175 883 166) lira (34) kuruşu kanunları gere
ğince yapılan istikrazlardan ve (26 984 250) lira 
(77) kuruşu da nâzım gelirlerden olmak üzere 
(1 494 685 359) lira (10) kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içinde Millî Savunma, 
Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Gümrük ve Te
kel Bakanlıklariyle Diyanet işleri Başkanlığın
ca bölüm itibariyle ödenek üstü harcanan 
(774 393) lira (36) kuruş tamamlayıcı ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mahallî hisselerle pansiyon
lar gelirinin % 88 ine ait olup nâzım hesapta 
tedvir edilmekte olan ve tahsilat miktarları 

* ödenek addolunan paralardan 1948 bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (1 628 678) lira (31) ku
ruş gelir ve ödenek kaydedilmek üzere 1949 
bütçe yılma devredilmiştir. 

* 

MADDE 5. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen (4 602 272) lira (70) kuruş 
ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

| DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTIRIŞI 

I 1948 Bütçe yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası 

MADDE 1. — 1948 Bütçe yılı umumi sarfi
yatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 320 159 267) lira (73) kuruşu âdi, (81142 533) 
lira (20) kuruşu özel kanunlara ve (25 355 572) 
lira (46) kuruşu nâzım sarfiyata ait olmak üzere 
(1 426 657 373) lira (39) kuruştur. 

MADDE 2. — 1948 Bütçe yılı umumi tahsi
latı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 223 778 586) lira (90) kuruşu âdi, (68 036 866) 
lira (19) kuruşu özel kanunlara, (175 883 166) 
lira (34) kuruşu istikrazlar hasılatı ve 
(26 984 250) lira (77) kuruşu da nâdım gelir
lere ait olmak üzere (1 494 682 870) lira (20) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Nâzım varidatla sarfiyat ara
sında fark olan (1 628 678) lira (31) kuruş 
varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1949 
yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — 2 nci maddede gösterildiği 
üzere bu sene zarfında istikrazlar hasılatından 
elde edilerek gelir kaydolunan (175 883 166) 
lira (34) kuruştan (109 486 347) lira (84) 
kuruşu 1, 2 ve 3 ncü maddelerdeki normal ge
lirlerle sarfiyat arasındaki açığın kapatılma
sında kullanılmış ve bakiyesi olan (66 396 818) 
lira (50) kuruşu da tahsilat fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDE 5. — 1948 Bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sarfedilen ve (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (765 044) 
lira 74 kuruş tamamlayıcı tahsisat olarak ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (4 602 272) lira 
(70) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 
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MADDE 6. — ödenekten 1948 Mtçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) vetvelinde göste
rilen (53 892 264) lira (97) kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakara 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakam 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Bu kanunu Maliye Bakam 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakam 
E. Erişirgil 

Maliye Bakam 
İ. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

Di. M. E. 

MADDE 7. — Tahsisattan 1948 yılı içinde 
sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen (54 372 647) lira (78) 
kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 8. 
muteberdir. 

— Bu kanun neşrj tarihinden 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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1 
2 
3 
4 

"5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
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Büyük Millet Meclisi 

Tahsisatın nev'i 

ödenekler 
Geçici tazminat ve denetçi ücreti 
Yolluklar 
Aylıklar 
ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek emekli keseneği 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

12 A. Kira karşılığı 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

Başkan ve başkan vekilleri otomobil gi
derleri 
Millî Saraylar 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Eanun geergince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Basımevi işletme giderleri 
Kitaplık giderleri 
Uluslararası parlâmentolar grupu gider
leri 
Bahçe giderleri 
Başkanlık tören ve ağırlama ve inceleme 
gezisi yolluğu giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
4367 sayılı Kanun gereğince kolluk me
murlarına verilecek er tayını karşılığı 
Yapı ve onarma giderleri 
Tesisler ve demirbaş 
Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her 
çeşit giderleri 
Yabancı bahçe uzmanı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

6 495 258 
558 801 

1 434 001 
617 100 
489 160 
540 000 

33 528 

32 240 

144 257 
136 900 

2 500 
24 943 

7 200 

11 000 
267 000 

•6 000 
25 000 

2 ,500 
66 970 

6 000 

/ 4 200 
12 000 

7 500 
40 670 

8 400 
39 000 

8 000 

69 830 
5 000 
1 280 

501 

10 610 739 

Sarfiyat 
Lira 

6 488 504 
555 808 

1 430 994 
555 494 
458 059 

31 987 
29 411 

30 661 

130 101 
109 115 

1 086 
21 661 

2 115 

10 750 
249 283 

2 510 
23 413 

1 805 
58 849 

5 704 

4 089 
9 277 

16 
33 626 

8 250 
18 537 

1 070 

16 473 
5 000 
1 215 

10 294 876 

K. 

45 
88 
80 
10 
92 
62 
24 

14 

67 
04 
77 
70 

97 
63 
26 
12 

92 
23 
33 

68 
42 

75 
65 

17 
94 

14 

45 

99 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

•6 753 
2 992 
3 006 

61 605 
31 100 
22 012 

4 116 

1 ,578 

14 156 
27 784 

1 413 
3 281 
5 084 

249 
17 716 
3 489 
1 586 

694 
8 120 

295 

110 
2 722 

7 483 
7 043 

150 
20 462 

6 929 

53 356 

64 
501 

315 862 

K. 

55 
12 
20 
90 
08 
38 
70 

36 

00 
33 
96 
23 
30 

03 
37 
74 
88 

08 
77 
67 

32 
5? 

2^ 
35 

83 
06 

86 

55 

01 
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31 
32 
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Cumhurbaşkanlığı 

Tahsisatın nev'i 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı 
Aylıklar 

32 A. Temsil ödeneği 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

Yaverler ve başdoktor ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805, sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Genel giderler, memur ve hizmetliler bes
leme giderleri 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

186 568 
122 401 

3 000 
15 327 

214 500 
7 980 
7 600 

6 120 

500 000 

1 063 496 

Sarfiyat 
Lira 

186 567 
110 986 

3 000 
14 276 

143 254 
6 696 
2 910 

4 312 

456 929 

928 932 

K. 

04 

40 
93 
18 

50 

83 

88 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

1 
11 414 

1 050 
71 245 

1 283 
4 690 

1 807 

43 070 

134 563 

K. 

96 

60 
07 
82 

50 

17 

12 

Sayıştay Başkanlığı 

40 
41 
42 
43 
44 

45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince. 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Başkanlık otomobil giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Kitap ve dergi giderleri 
Onarma 
Kurs giderleri 

Borçlar 

Toplam 

1 577 001 
59 580 

3 000 
95 808 

54 300 

81 829 
44 000 
18 000 
13 481 

5 500 
7 000 
9 250 

5 000 
2 750 
6 500 
3 600 
7 501 

1 994 100 

1 489 448 
56 812 
3 000 

89 911 

48 260 

73 793 
43 745 
18 000 
10 221 

5 386 
4 214 
9 247 

2 850 
2 343 
6 498 
3 226 
5 287 

1 872 248 

10 
83 

17 

75 
80 

03 
83 
34 
79 

06 
80 
95 
89 
55 

89 

87 552 
2 767 

5 896 

6 040 

8 035 
254 

3 259 
113 

2 785 
2 

2 149 
406 

1 
373 

2 213 

121 851 

90 
17 

83 

25 
20 

97 
17 
66 
21 

94 
20 
05 
11 
45 

11 
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Başbakanlık 

Tahsisatın nev'i 

57 Başbakan ödeneği 
58 Devlet Bakanları ödeneği 
59 Aylıklar 
60 Hizmetliler ücreti • 
61 Geçici hizmetliler ücreti 
62 Temsil ödeneği 
63 Geçici tazminat 
64 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

zamlar ve yardımlar 
65 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
66 Merkez büro giderleri 
67 İller büro giderleri 
68 Basılı kâğıt ve defterler 
69 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi

derleri 
70 Taşıt giderleri 
71 Başka taşıtlar 
72 Yolluklar 
73 Giyecekler 
74 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
75 Besımevi giderleri 
76 örtülü ödenek " 
77 Milletlerarası kongrelere ve toplantılara 

katılma giderleri 
78 Konuk ağırlama giderleri 
79 Türlü belge saklaklarmın ayırma ve bir

leştirilmesi genel giderleri 
80 İnönü Armağanı genel giderleri 
81 Geçen yıl borçları 
82 Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

9 272 
8 460 

364 901 
131 380 

37 000 
3 000 

15 764 

22 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

9 271 
8 447 

361 420 
130 256 
35 198 

2 850 
15 111 

56 
74 
47 
35 
42 
93 
52 

11 445 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

0 44 
12 26 

3 480 53 
1 123 65 
1 801 58 

149 07 
652 48 

10 555 

22 464 
11 941 
2 650 
1 800 

31 974 
14 000 
8 203 
3 515 
8 500 

3 580 
278 645 

2 000 000 

216 004 
50 000 

4 000 

38 
4 857 

3 253 948 

22 212 
11 102 
2 501 
1 041 

27 514 
13 020 
7 779 
2 538 
8 153 

702 
275 149 

2 000 000 

178 198 
18 721 

3 934 

36 
4 587 

3 151 197 

75 
39 
38 
94 

46 
11 
51 
19 
70 

89 
51 

13 
22 

74 

61 
92 

44 

251 
838 
148 
758 

4 459 
979 
423 
976 
346 

2 877 
3 495 

37 805 
31 278 

65 

1 
269 

102 750 

25 
61 
62 
06 

54 
89 
49 
81 
30 

11 
49 

87 
78 

26 

39 
08 

56 
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Danıştay Başkanlığı 

Tahsisatın nev'i 

85 Aylıklar 
86 Hizmetliler ücreti 
87 Temsil ödeneği 
88 Geçici tazminat 
89 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak 

zamlar ve yardımlar 
90 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
91 Merkez büro giderleri 
92 Basılı kâğıt ve defterler 
93 Pos+a, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
94 Başkanlık otomobili giderleri 
95 Yolluklar 
96 Giyecekler 
97 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
98 Yayın giderleri 
99 Geçen yıl borçları 

100 Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

700 021 
30 300 
3 000 

43 073 

17 290 

50 

50 

» Yok edilecek 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

17 
21 

699 673 
28 825 

3 000 
42 937 80 

16 275 

348 
1 474 

1 015 

33 
79 

135 70 

33 815 
11 770 
1 430 

12 569 
3 000 
1 000 
3 800 

1 435 
3 825 

19 
2 

866 351 

63 

37 

33 575 
11 531 
1 429 

9 212 
862 
640 

3 483 

503 
3 813 

18 
0 

855 781 

32 . 
64 
42 

58 
05 
32 
21 

65 
64 
05 

06 

240 
238 
0 

S 356 
2 137 
359 
316 

931 
11 
1 
2 

10 569 

31 
36 
58 

42 
95 
68 
79 

35 
36 
32 

94 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

101 Aylıklar 
102 Hizmetliler ücreti 
103 Geçici hizmetliler ücreti 
104 Geçici tazminat 
105 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

zamlar ve yardımlar 
106 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Î07 Büro giderleri 
108 Basılı kâğıt ve defterler 
109 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
110 Kira karşılığı 
111 Taşıt giderleri 
112 Yolluklar 
113 Giyecekler 
114 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 

820 626 
696 420 
18 900 
32 312 

800 597 
678 329 
17 791 
31 526 

64 

88 
88 

20 028 
18 091 
1 108 
785 

36 

12 
12 

33 800 22 875 10 925 

55 300 
30 000 
1 360 
71 000 
50 750 
20 600 
70 575 
15 000 

3 000 

52 562 
26 893 
1 302 
55 940 
47 749 
17 786 
55 316 
14 137 

417 

45 
78 
56 
31 
31 
52 
94 
68. 

70 

2 737 
3 106 
57 

15 059 
3 000 
2 813 
15 258 

862 

2 582 

55 
22 
44 
69 
69 
48 
06 
32 

30 
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Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

115 Yayın, turizm ve propaganda gi<L 424 651 242 447 03 182 202 97 
116 Ajans ödeneği ve ajans dış muha*. i 

her türlü ücret ve giderleri 670 837- 670 837 
117 Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim 

ve işletme giderleri 667 991 597 864 86 70 126 14 
118 Basın ateşelikleri ve haberler bürosu gider

leri 207 450 164 418 03 43 031 97 
119 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman

lar 2 0 2 
120 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı 

memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri 

121 Milletlerarası kurumlara katılma payı 
122 Geçen yıl borçları 
123 Eski yıllar » 
124 Çeşitli yardımlar 
125 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve 

eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiş
tirme ve düzenleme her türlü giderleri 4 208 883 2 736 634 16 1 472 248 84 

özel B. 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve es
ki yıllar mahsubatı 420 787 53 420 787 53 

1 
18 500 
177 280 
1 348 
25 000 

17 498 
176 186 
1 305 
25 000 

75 
93 
05 

1 
1 001 
1 093 

42 

25 
Ü7 
95 

Toplam 8 742 373 53 6 876 206 99 1 8<SA W 54 

istatistik Genel Müdürlüğü 

126 Aylıklar 379 351 72 375 900 72 3 450 28 
127 Hizmetliler ücreti 33 860 33 747 36 112 64 
128 Geçici hizmetliler ücreti 127 140 • 126 917 63 222 37 
129 Geçici tazminat 23 836 23 633 07 202 93 
130 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 13 350 8 905 4 445 
131 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karadığı 
132 Merkez büro giderferi 
133 İller büro giderleri 
134 Basılı kâğıt ve defterler 
135 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
136 Kira karşılığı 
137 Yolluklar 
138 Giyecekler . 
139 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 2 200 435 1 765 

20 040 
14 572 
2 941 
640 

16 192 
1 

1 822 
4 300 

18 

50 

20 453 
14 223 
2 591 
636 

14 608 

1 552 
4 251 

94 
52 
65 
46 

38 

55 
65 

486 
348 
349 
3 

1 584 
1 

269 
48 

06 
47 
53 
54 

12 

45 
35 
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F. Tahsisatın nev'i 

140 Nüfus sayımı giderleri 
141 Yayın işleri 
142 Milletlerarası kurumlara katılma payı 
143 Makine ve aksamı ve makine fişi satm

alına ve işletme giderleri 
144 Geçen yıl borçları 
145 Eski yıllar borçları 
Özel Bl. Ziraat sayımları her türlü giderleri 

Toplam 

20 

Tahsisat 
Lira 

6 860 
87 555 

1 200 

5 100 
1 

500 
5 000 

747 362 

K. 

32 

— -

Sarfiyat 
Lira 

6 857 
82 830 

1 065 

5 099 

498 
4 984 

729 192 

K. 

95 
65 

30 

07 
99 

90 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

2 05 
4 724 35 

135 

0 70 
1 
2 25 

15 01 

18 169 10 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

147 Aylıklar 
148 Hizmetliler ücreti 
149 Geçici hizmetliler 
150 Geçici tazminat 
151 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
152 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
153 Merkez büro giderleri 
154 İller büro giderleri 
155 Basılı kâğıt ve defterler 
156 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi

derleri 
157 Kira karşılığı 
158 Taşıt giderleri 
159 Yolluklar 
160 Giyecekler 
161 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 
162 Meteoroloji istasyonları kurma ve onar

ma giderleri 
163 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleş

me ve dinleme alet ve cihazları, gereçle
ri satmalma, kurma, denetleme, onarma 
ve işletme giderleri, gezici istasyonların 
işletmesi, nakil vasıtalarının işletme ve 
onarmaları ve karoserilerinin yaptırılma
ları giderleri 

164 Yayın işleri 
165 Milletlerarası kurumlara katılma payı 

908 441 
272 682 

13 440 
22 000 

55 555 

58 492 
20 600 
42 944 

6 600 

336 954 
36 000 

7 500 
22 333 
12 000 

3 900 

34 000 

74 
40 

02 

857 077 
252 751 

13 015 
21 014 

55 254 

46 990 
16 485 
38 981 

6 394 

280 013 
29 533 

5 024 
14 736 
9 938 

959 

38-801 

60 
13 
11 
59 

74 

56 
85 
76 
97 

03 
79 
24 
64 
70 

99 

05 

51 364 
19 931 

424 
985 

300 

11 501 
4 114 
3 962 

105 

56 940 
6 455 
2 475 
7 596 
2 061 

2 940 

198 

14 
27 
89 
41 

26 

44 
15 
24 
03 

97 
21 
76 
38 
30 

01 

95 

411 697 
10 000 
4 000 

405 048 
7 365 
3 584 

64 
90 
52 

6 648 
2 634 

415 

36 
10 
48 
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Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

166 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ya
bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

167 Meteoroloji Meslek Okulu giderleri, diğer 
okullardaki öğrencilerin öğrenim ve me
murlarla hizmetlilerin kurs ve staj gider
leri 

168 Geçen yıl borçlari 
169 Eski yıllar borçları 

52 000 
1 900 
1 800 

2 334 741 

84 

— 

41 459 
1 786 
297 

2 141 517 

66 
98 
90 

• 
35 

10 540 
113 

1 502 

193 223 

34 
86 
10 

65 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

171 Aylıklar 
172 Hizmetliler ücreti 
173 Geçici tazminat 
174 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ya-

pılaeak zamlar ve yardımlar 
175 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince öde

necek emekli keseneği karşılığı 
176 Merkez büro giderleri 
177 îller büro giderleri 
178 Basılı kâğıt ve defterler 
179 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
180 Kira karşılığı 
181 Yolluklar 
182 Giyecekler 
183 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 
184 Yayın işleri 
185 Geçen yıl borçları 
186 Eski yıllar borçları 

2 171 521 
175 895 
12 077 

167 940 

120 969 
4 251 
33 412 
4 000 
6 894 
19 758 
11 883 
5 000 

7 000 
50 000 
4 472 
5 030 

2 800 102 

2 064 566 
158 677 
9 652 

158 863 

103 724 
3 930 
31 059 
1 407 
4 892 
17 522 

335 
5 000 

1 921 
44 040 
4 095 
4 812 

2 622 503 

71 
79 
48 

06 

52 
34 
27 
75 
82 
59 
27 

68 
68 
49 
99 

44 

106 954 
17 217 
2 424 

9 076 

17 244 
320 

2 352 
2 592 
2 001 
2 235 
3 547 

5 078 
5 959 
376 
217 

177 598 

29 
21 
52 

94 

43 
GQ 
73 
i5 
18 
41 
73 

32 
32 
51 
01 

58 

( S. Sayısı : 154) 



F. 

187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 

194 

195 
196 
197 
198 

199 
200 
200A 
201 
202 
203 

204 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Yargıç ödeneği 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4698 sayılı kanunlar 

• — â â -
Adalet Bakanlığı 

gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Merkez büro giderleri 
tiler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi
derleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

. Başka taşıtlar 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
tedavi, giderleri ve yollukları 
Güdüm giderleri 

yapılacak 
e» 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
24 430 978 

2 582 532 
3 520 361 

0 
253 891 

1 705 670 

1 333 979 
94 900 

860 000 
600 000 

2 118 875 
106 000 
10 000 
19 720 

336 720 
89 900 

54 000 
580 035 

Sarfiyat 
Lira 

5 309 
24 171 459 
2 463 229 
3 343 957 

241 269 

1 692 463 

1 270 780 
90 651 

846 002 
599 522 

1 966 353 
91 278 

9 734 
14 105 

257 291 
87 763 

40 127 
541 170 

K. 

04 
35 
72 
46 

32 

42 

36 
77 
25 
65 

13 
41 
95 
82 
82 
25 

13 
10 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

10 
259 518 
119 302 
176 403 

12 621 

13 206 

63 198 
4 248 

13 997 
477 

152 521 
14 721 

265 
5 614 

79 428 
2 136 

13 872 
38 864 

K. 

96 
65 
28 
54 

68 

51 

64 
23 
75 
35 

87 
59 
05 
18 
18 
75 

87 
90 

1 
46 893 

2 542 750 

90 000 
85 000 

11 
0 

44 931 
2 480 816 

83 568 
65 370 

31 
02 

51 
34 

1 
1 961 

61 933 

6 431 
19 629 

80 
98 

49 
66 

205 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalış
ma saatleri dışında nöbet beklemeye 
ödevli olan yargıç, savcı ve kâtipler üc
reti 

206 Adlî tıp kurulu 
207 Ceza ve tevkif evleri 
208 Hükümlü çocuk ıslah evleri genel gider

leri 
209 Yayın işleri 
210 Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu 

genel giderleri 139 068 18 139 065 16 3 02 
211 4489 sayılı Kanuna göre staj için yaban

cı memleketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit giderleri 14 960 8 324 35 

212 Pasif Korunma ve Taiül/o vve T a'irip 
Talimatnamesine göre yapılacak hizmet
ler giderleri 1 0 

213 Geçen yıl borçları 54 347 71 52 948 97 
214 Eski yıllar borçları 47 666 44 206 01 
215 Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk

lar ıslah evleri döner sermayesi 1 100 1 100 

6 635 

1 
1 398 
3 459 

65 

74 
99 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

216 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı 
onarma işleri 55C 000 

Yok edilecek 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

533 397 31 16 602 60 

41 186 198 1 088 470 Toplam 42 274 668 
2548 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 451 902 67 451 902 67 0 

GENEL TOPLAM 42 726 570 67 41 638 100 67 1 088 470 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

217 
218 
219 
220 
221 
222 

223 

224 
225 
226 
227 

228 
229 
230 
231 

232 

233 

234 
235 

236 
z-61 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yargıç ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar, yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Kadastro, Tapu yazma heyetleri gider
leri 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ya
bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çeşit giderleri 
Kurs ve mektep giderleri 
Hukuk ve meslek eserleri satmalma, bas
kı ve başka giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar torçları 

209 046 
282 440 
104 097 
27 000 
30 800 

390 500 

231 861 
13 650 

109 500 
58 100 

33 693 
29 000 

176 100 
6 000 

9 000 

272 030 

2 
214 565 

15 000 
3 000 

10 155 

4 095 762 76 
272 133 
102 464 
20 419 
30 334 

55 
46 
18 
90 

334*016 38 

4 960 13 

113 283 24 
10 306 45 

1 632 54 
6 580 82 

455 10 

56 483 62 

215 278 
13 101 
106 620 
57 117 

31 658 
24 109 
156 460 
5 409 

69 
61 
41 
70 

27 
02 
51 
88* 

16 582 
548 

2 879 
982 

2 034 
4 830 
19 639 
• 590 

31 
39 
59 
30 

73 
98 
49 
12 

4 039 87 

261 720 

0 
213 530 

14 916 
2 949 
9 353 

05 

67 

46 
68 
51 

10 309 

2 
1 034 

83 
50 
801 

95 

33 

24 
32 
49 

Toplam 6 225 539 5 972 388 12 253 150 88 
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Millî Sa 

Tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira 

238 Bakan ödeneği 5 320 
239 Aylıklar 123 504183 
240 Temsil ödeneği 129 000 
241 Hizmetliler ücreti 8 819 172 
242 ıGeçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, De

niz, As. Fafo., Harita) 29 715 
243 Yaibancı uzman ve hizmetlilerle tercü-

ımanların ücretleri 1 911 778 
Ş 244 lOeçici tazminat 9 9,12 985 
02 245 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek ço-
^ cuk zammı 3 690 024 
^ 246 4-598 sayıılı Kanun gereğince verilecek do-
M ğu.m yardımı 656 575 
** 247 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek 

.ölüm yardımı ı 117 050 
248 4178 sayılı Kanun gereğince verilecek ya-

ikaeak zammı 360 194 
249 '3779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 1059 sa

yılı Kanunun 5 nci maddeleri gereğince 
gedikli ve etfbaışlara verilecek ikramiye 
ve mükâfat 18 000 

250 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek zamlar ve tazminatlar 2 209 500 

251 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 172 835 

252 1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğince 
denizaltı ve dalgıç ödeneği 250 000 

253 Kırtasiye 161 465 
254 Tersim gereçleri 17 500 

Bakanlığı 

'Sarfiyat 
Lira K. 

3010 sayılı 
nun gereği 
verilen ava 

Lira 

5 278 94 
120 934 639 38 
, 97 392 09 
6 849 112 55 

5 762 44 

455 276 40 

902 645 83 

3 528 854 72 

%6 054 50 

105 900 

330 058 52 

3 300 

2 148 799 07 

141 132 89 

193 113 77 
156 595 56 
14 341 84 



F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K 

yi 
uı 
3 
{£ 

M 

S 
"*•••• 

255 
256 
257 
258 
259 

260 
261 
262 
263 
264 
265 

266 

267 
268 

269 
270 
271 
272 
273 
274 

275 
276 

277 

Döşeme ve demirbaş 
Basılı kâğıt ve defterler 
öteberi giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve gi 
derleri 
Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 
(Sürekli görev yolluğu 
G-eiçci görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluğu (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 
Harita) 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman
ların yolluk ve başka gerekli giderleri 
ITayınıat 
2852 sayılı Kanunla verilecek yemek kar
şılığı 
Yem 
OMuytabiye 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
[Giyecekler 
'Teçhizat 
Harb gereçleri, »teçhizat ve tahkimat kar-
ışılık ve giderleri 
Uçak fabrikaları işçi ücreti 
Denize ait harb gereçleri, teçhizat, çeşitli 
gereçler ve devriçark 
Askerî fabrikalar ıgenel 'giderleri 

200 817 
240 418 
599 845 

1 613 781 

317 645 
627 705 

4 000 
2 031 414 
1 169 896 

100 000 

729 817 

998 000 
86 250 342 

145 000 
15 739 641 
1 080 000 

10 061 139 
29 301 792 
5 182 662 

16 706 553 
3 600 000 

11 798 941 
15 525 750 

Sarfiyat 
Lira 

198 750 
234 093 
572 613 

1 380 888 

294 006 
585 612 

3 600 
1 840 146 
1 138 106 

76 331 

620 300 

464 446 
85 662 557 

1119 563 
15 522 363 
1 065 420 
9 814 024 

29 221 803 
4 893 263 

14 553 610 
3 599 347 

11 637 644 
14 699 889 

K. 

17 
41 
61 
11 

03 
55 

91 
89 
-56 

65 

53 
98 

84 
65 
57 
18 
32 
38 

61 
09 

23 
87 

3010 sayılı K 
nun gereğin 
verilen ava 

Lira 

28 150 

25 582 



Tahsisat 
F . Tahsisatın nev'i Lira 

278 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. F a b , Harita) 1 199 400 

279 Tedavi giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. 
Fab., Harita) 75 000 

280 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi gider
leri ve yollukları (Kara, Hava, Deniz, As, 
Fab., Harita) • 5 000 

281 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 150 000 

282 Hayvan sa'tınalma ve tazmini (Kara, Ha-
ç>2 va, Deniz, As. Fab,, Harita) 
32 283 Gaz ve gazeten korunma giderleri 
^ 284 Taş:«ıa giderleri 
& 285 Taşıtlar satınalma karşılığı (Harita) 
M 286 Motorlu vasıtalar giderleri 
rf* 287 Yapı ve onarma işleri 

288 Hava meydanlariyle yolları ve depoları 
yapımı 

289 Okullar giderleri 
290 'Basımevi giderleri 
291 Pasif korunma giderleri 
292 2441 sayılı Kanun gereğince Tekel Genel 

Müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzeme 
tf.ksiti 

293 Manevra giderleri 
294 Staj ve tahsil giderleri (Kara, Hava, De

niz, As. Fab., Harita) 1 027 200 
295 Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme 

Ye muayene giderleri 200 000 
296 Askerlik müzeleri giderleri 38 500 

5 

5 
4 

1 

9 775 
69 002 
085 99.8 
35 000 
967 249 
573 905 

431 281 
225 000 
14 000 

3 

9 300 
623 380 

3010 sayılı K 
nun gereğinc 

Sarfiyat verilen avan 
Lira K. Lira K 

1 193 836 21 

71 097 76 

4 599 06 

117 630 15 

376 82 
47 988 51 

4 854 680 59 
35 000 

5 699 599 79 
4 045 218 61 

1 393 026 88 
223 715 57 
11 827 84 

0 

9 300 

601 171 73 

840 730 59 

20 612 65 
36 676 17 



Tahsisat 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. 

297 Yazı, tercüme ve yayın kitap, dergi ve 
abone karşılıkları 95 930 

298 Sınırlama komisyonu giderleri 1 
299 Sanıık olarak askerî mahkemelere gönde

rileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak 
gönderileceklerin giderleri 27 369 

300 4511 sayılı Kanun gereğince verilecek 
ikramiyeler (Kara, Hava, Deniz, As Fab., 
Harita) 74 400 

301 3575 sayılı Kanun gereğince As. Fab, 
Emekli ve Yardım Sandığı keseneği kar
şılığı 623 380 

302 4644, 4805, 4806, 4807 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

303 Tersaneler giderleri 
304 sSpor 'giderleri 
305 Uluslararası konkuripiklere iştirak gider

leri 
306 Uluslararası kurumlara katılma giderleri 
307 İltica edenler giderleri 
308 Esir edilenler giderleri (Kara) 
309 Geçen yıl borçları 
310 Eski yıllar borçları 

ö\ F. 5249 ve 5285 sayılı kanunlarla verilen 
»olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri 

» 3010 sayılı kanunla verilen 231231590 62 

6 242 198 
1 480 991 

18 001 

120 000 
6 600 
48 000 
3 280 

669 310 
521 733 

127 500 000 
231 231 590 

Toplam 504 892 284 62 

3010 sayılı Ka
nun gereğince 

Sarfiyat verilen avans 
Lira K. Lira K. 

90 226 
0 

12 324 

64 951 

604 693 

5 803 813 
1 478 330 

14 496 

106 842 
530 

46 999 
0 

621 162 
473 459 

124 677 751 
231 590 

488 470905 

27 

36 

22 

77 

21 
36 
85 

68 
93 

95 
15 

46 
62 

40 53 732 24 
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îçişleri Bakanlığı 

F. Tahsisatın nev'i 

315 Bakan ödeneği 
316 Aylıklar 
317 Hizmetliler ücre*.. 
318 Geçici hizmetliler ücreti 
319 Temsil ödeneği 
320 Geçici tazminat 
321 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
322 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
323 özel idareler bütçelerini ineeliyeceklere 

verilecek ücretler 
324 Merkez büro giderleri 
325 iller büro giderleri 
326 Basılı kâğıt ve defterler 
327 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
328 Kira karşılığı 
329 Genel müfettişlikler giderleri 
330 Taşıt giderleri 
331 Yolluklar 
332 Giyecekler 
333 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
334 2850 sayılı Kanun gereğince köy ve ma

hallelerde yapılacak askerlik yoklama
sında bulunan nüfus memurları yollukları 

335 Nüfus işleri 
336 Devir yollukları 
337 Seçim giderleri 
338 Yayın giderleri 
339 4489 sayılı Kanuna göre staj için ya

bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

340 Milletlerarası kurumlara katılma payı 
341 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manları 
342 Dumlupınar'da Zafer Bayramı törteni 

genel giderleri 
343 Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kurs

ları ve içişleri mesılek kursu 
344 Geçen yıl borçları 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
13 607 450 

847 200 
37 000 
657 300 
82 200 

1 342 000 

728 470 

1 680 
91 920 
386 300 
56 600 
602 526 
100 000 

1 
7 101 

383 762 
24 000 

35 S00 

40 
82 
675 
700 
32 

000 
000 
200 
000 
500 

39 430 
1 000 

0 

10 000 

101 
67 

000 
628 

Sarfiyat 
Lira K. 

5 319 
13 393 648 

821 068 
29 158 
645 136 
77 833 

1 680 
86 552 
380 929 
56 279 
444 650 
81 009 

0 
5 450 

326 300 
23 838 

60 
56 

44 
55 
44 

1 246 373 08 

696 T61 48 

14 
77 
14 
80 
69 

38 
61 

16 865 91 

36 389 97 
69 623 16 
618 280 29 
662 083 13 
32 261 42 

24 855 58 

850 87 

0 

7 166 28 

86 534 75 
66 868 25 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

0 
213 801 
26 132 
7 841 
12 183 
4 366 

5 367 
.5 370 
320 

157 875 
18 990 

1 
1 850 
57 461 

161 

40 
44 

56 
45 
56 

95 626 92 

31 708 52 

86 
23 
85 
20 
ol 

62 
39 
12 

18 934 09 

3 610 03 
12 376 84 
56 919 71 
37 916 87 

238 58 

14 474 42 

149 13 

0 

2 833 72 

14 465 25 
759 75 

( S. Sayısı : 154) 
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F. Tahsisatın nev'i 

345 Eski yıllar borçları 
346 1437 sayılı Kanuna göre veril ecek avans 

Toplam 

Tahsisat 
Lira 

56 100 
12 000 

20 813 488 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

28 239 
7 350 

19 979 359 

K. 

15 

32 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

27 860 85 
4 650 

834 128 63 

m Emniyet Genel Müdürlüğü 

347 Aylıklar 
348 Hizmetliler ücreti 
349 Geçici hizmetliler ücreti 
350 Geçici tazminat 
351 4178 ve 4598 sayılı kanunlar geereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
352 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek 

er tayın karşılığı 
353 1475 sayılı Kanun gereğince verilecek 

tazminat 
354 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
355 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ge

reğince verilecek para mükâfatı 
356 Merkez büro giderleri 
357 îller büro giderleri 
358 Basılı kâğıt ve defterler 
359 Posta, Telgraf ve Telefon ücret «ve gi

derleri 
360 Kira karşılığı 
361 Taşıt giderleri 
362 Yolluklar 
363 Giyecekler 
364 Tedavi giderleri 
365 Teknik giderleri 
366 Giyecek ve teçhizat 
3*67 Gözetim altında bulunanlarla hudut dışı

na çıkarılacakların veya memleket içinde 
yer değiştirmeye mecbur edilecek yaban
cıların gönderme, ia^e giderleri ile bun
lara memur edilenlerin gerekli giderleri 

368 Haber alma giderleri 
369 Süvari polis hayvanları ve polis köpekleri 
370 Yayın giderleri 
371 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman

ları 
372 Milletlerarası kurumlara katılma payı 

22 860 800 
282 871 
29 281 
290 000 

2 227 400 

2 701 000 

2 500 

1 174 770 

15 000 
29 100 
235 000 
20 000 

433 724 
130 000 
110 000 
187 801 
12 000 
67 000 
176 360 

1 .035 000 

22 677 025 
265 136 
16 565 
284 824 

2 192 781 

2 638 366 

120 

1 134 780 

6 685 
27 250 
229 384 
15 991 

298 841 
128 502 
101 774 
159 119 
11 705 
57 652 
141 624 

1 014 892 

19 
33 

47 

96 

44 

11 

20 
56 
09 
99 

32 
42 
10 
27 
51 
17 
72 
87 

183 774 
17 734 
12 716 
5 175 

34 618 

62 633 

2 380 

39 989 

8 314 
1 849 
6 615 
4 008 

139 882 
1 497 
8 225 
28 681 

294 
9 347 
34 735 
20 107 

81 
67 

53 

04 

56 

89 

80 
44 
91 
01 

68 
58 
90 
73 
49 
83 
28 
13 

34 000 
203 500 
80 001 
6 800 

15 000 
7 140 

12 019 
203 500 
78 199 
6 318 

0 
7 140 

85 

83 
55 

21 980 

1 801 
481 

15 000 

15 

17 
45 
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F. 

373 

374 
375 
376 
377 
378 

Tahsisatın nev'i 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yaban
cı memleketlere gönderileceklerin yolluk
ları ile başka her çeşit giderleri 
Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 
Onarma 
Okullar, kurslar ve öğrenci giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Toplam 

Tahsisat 
Lira 

5 000 
33 000 

200 000 
355 382 
10 000 
47 700 

33 022 130 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

18 125 
183 228 
348 620 
9 393 
32 153 

32 301 721 

K. 

56 
61 
97 
15 
52 

76 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

5 000 
14 874 44 
16 773 39 
6 761 03 
606 85 

15 546 48 

720 408 24 

Jandarma Genel Komutanlığı 

380 Aylıklar 
381 Hizmetliler ücreti 
382 Temsil ödeneği 
383 Geçici tazminat 
384 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ya

pılacak zamlar ve yardımlar 
385 4644, 4805, 4806, 4807 sayılı kanunlar ge

reğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
386 İkramiye ve tazminat 
387 Merkez büro giderleri 
388 İller büro giderleri 
389 Basılı kâğıt ve defterler 
390 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
391 'Kira karşılığı 
392 Taşıt giderleri 
393 Yolluklar 
394 Giyecekler 
395 Muayyenat 
396 Askerî gereçler 
397 Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve gi

derleri • 
398 Sağlık gereçleri ve tedavi giderleri 
399 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
400 Hayvan satmalma ve tavizi 
401 Taşıma giderleri 
402 Taşıt giderleri 
403 Okullar genel giderleri 
404 Kurumlar ve komisyonlar genel gider

leri 
405 Basımevi giderleri 

12 788 997 11 351 907 71 1 437 089 29 
310 740 
2 100 
59 600 

852 990 

595 017 
37 990 
7 850 

134 000 
76 400 
324 593 
.145 000 

9 500 
432 270 
30 300 

16 245 670 
4 698 000 

572 000 
148 800 
6 000 
25 340 
616 542 
100 000 
115 000 

20 800 
3 400 

208 699 
2 100 
59 375 

794 466 

496 259 
23 844 
7 675 

132 802 
76 170 
298 596 
122 566 
7 474 

382 670 
19 695 

15 711 775 
4 596 018 

552 340 
128 717 
5 347 
25 093 
583 113 
96 366 
111 115 

20 602 
2 882 

78 

23 

07 

24 
43 
72 
39 
95 
32 
40 
49 
71 
83 
07 
05 

78 

66 
80 
76 
45 
80 

41 
24 

102 040 

224 

58 523 

98 757 
14 145 

174 
1 197 
229 

25 996 
22 433 
2 025 
49 599 
10 604 
533 894 
101 981 

19 659 
20 083 

652 
246 

33 428 
3 633 
3 884 

197 
517 

22 

77 

93 

76 
57 
28 
61 
05 
68 
60 
51 
29 
17 
93 
95 

22 

34 
20 
24 
55 
20 

59 
76 
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406 
407 
408 
409 

Tahsisatın nev'i 

Spor giderleri 
Onarma işleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Toplam 

Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

3 325 
795 000 

83 215 
21 100 

39 261 539 
• 

3 323 
750 900 

81 781 
18 206 

36 671 890 

12 
47 
71 
82 

41 

1 
44 099 

1 433 
2 893 

2 589 648 

88 
53 
29 
18 

59 

Dışişderi Bakanlığı 

Yok edilecek Tahsisat 
'•at 
K. p . 

410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 

417 

418 
419 
420 
421 
422 

423 
424 

425 
426 
427 

428 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylılklar 
Hizmetliler "ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçicd tazminat 
4598 sayılı Kamın gere
ğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı ka
nunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı 
Merkez büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Para taşıma giderleri 
Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Taşıt giderleri 
Elçilik, daimî delegelik 
ve konsolosluklar gider
leri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Kongre, konferans ve ko
misyonlar genel giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

5 321 
7 397 240 
1 417 660 

12 000 
3 000 

52 211 

36 ,800 

120 230 
31 500 

6 000 
1 678 
1 200 

449 137 
12 000 

1 344 000 
294 000 

10 000 

13 000 

397 500 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
7 348 779 
1 344 531 

8 519 
1 762 

43 714 

30 570 

107 012 
29 378 

5 998 
0 

1 200 

416 649 
11 516 

1 095 694 
228 741 

9 908 
» 

2 098 

301 336 

K. 

60 
77 
95 
76 
79 
18 

— 

50 
89 
93 

Ol 
54 

67 
72 
85 

01 

12 

tahsisat 
Lira 

1 
48 460 
73-128 

3 480 
1 237 
8 496 

6 230 

13 217 
2 121 

1 
1 678 

32 487 
483 

248 305 
65 258 

91 

10 901 

96 163 

dışı sarf 
K. Lira 

40 
23 
05 
24 
21 
82 

— 

50 
11 
07 

99 
46 

33 
28 
15 

99 

88 
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— 32 — 
Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat • tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

429 

430 

431 

432 

433 
434 

435 
436 

437 
438 

Hakem, mahkeme ve he
yetleriyle uzlaşma komis
yonları giderleri 
Yabancı elçilerle konuk
ların ağırlanma giderleri 
Fahri konsolosluklar ke
seneği 
Telif, tercüme, yazı, ya
yım ve abone ücret ve gi
derleri 
Basımevi giderleri 
Milletlerarası kurum ve 
derneklere katılma pay] 
Himaye giderleri 
Yaşıyan diller kursu her 
türlü giderleri 
Geçen yıllar borçları 
Eslki yıllar Ib'orçları 

Toplam 

93 000 

190 000 
« 

3 000 

10-000 
3 500 

1 124 560 
30 000 

2 840 
113 500 
40 321 

13 215 198 

1 200 

162 336 

2 779 

8 750 
3 488 

1 092 200 
27 652 

115 966 
40 098 

12 447 207 

35 

80 

31 
51 

95 
15 

96 
84 

16 

91 800 

27 663 

220 

1 249 
11 

32 359 
2 347 

2 840 
0 

222 16 

770 457 

65 

20 

69 
49 

05 
.85 

80 

2 466 96 

2 466 96 

439 
440 
441 
442 
443 
444 

445 
446 

447 

448 

449 
450 
451 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tazminatı 
Geçici tazminat 
4187 ve 4598 sayrlı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımar 
4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem karşılığı 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

Maliye 

5 320 
27 098 900 

2 425 760 
180 000 

2 100 

321 000 
300 000 

2 160 000 

1 487 799 
• 

255 260 
140 164 
693 836 

1 475 000 

Bakanlığı 

5 319 
25 800 399 

2 440 006 
111 873 

'2 100 

311 353 
294 227 

2 320 601 

1 286 634 

236 195 
137 437 
677 121 

1 460 410 

60 
56 
23. 
10 

44 
25 

48 

34 

05 
93 
11 
76 

0 
1 298 500 

0 
68 126 

9 646 
5 772 

0 

201 164 

19 064 
2 726 

16 714 
14 589 

40 
44 

90 

56 
75 

66 

95 
07 
89 
24 

14 246 23 

160 601 48 
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452 

453 
454 
455 
456 
457 

458 
459 
460 
461 

462 
463 
464 
465 

466 

467 

468 
469 

470 

471 

472 
473 

474 
475 
476 

477 

Tahsisatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak tedavi giderle
ri ve yollukları 
Komisyonlar ücretleri 
Vergi tahsil giderleri 
Hazine işleri 
Elçilikler Maliye müşavir
likleri 
Millî mülkler işleri 
Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
4553 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gi
derler 
3827 sayılı Kanun gereğin
ce satınalmaeak taşıtlar 
karşılığı 
Damga Basımevi giderleri 
4489 savılı Kanun gereğin^ 
ce sta.i için yabancı mem
leketlere gönderilecek Ma
liye memurlarının yolluk ve 
başka giderleri 
Tabancı uzman ve hizmet
lilerle tercümanları 
Malî kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin, tonlama ve 
düzenlenmesi giderleri 
Tavın işleri 
1351 savılı Kanun e-ere-
Sinee imar müdürlüsüne 
Dn<tünülmiven giderler 
îhtivat ödeneni 
Ford Sözleşmesi ffere^ince 
ödenecek nrim karşılığı 
Temsil giderleri 

Tahsisat 
Lira 

1 548 357 
118 765 

w 14 000 
1 067 600 

35 000 

100 000 
104 000 
314 000 

4 103 544 

26 578 
679 459 

L 990 478 
424 450 

9 058 768 

150 000 

1 751 491 
223 500 

10 000 

15 000 

8 600 
23 500 

5 000 
100 000 

372 

1 
5 000 

K. 

53 

86 

60 
24 
46 
03 

69 

Sarfiyat 
Lira 

1 328 660 
90 184 
13 881 

913 459 
32 648 

87 660 
67 147 

250 047 
2 971 960 

20 812 
586 014 

1 750 807 
324 917 

8 996 372 

109 191 

1 723 451 
210 071 

4 390 

11 448 

2 400 
22 883 

5 000 
53 341 

0 

3 612 

K. 

12 
65 
63 
98 
65 

01 
09 
69 
26 

44 
15 
05 
99 

14 

98 

*42 
28 

65 

36 

27 

18 

59 

Yok edilecek Tahsisat 
tahsisat 
Lira 

219 697 
28 580 

118 
154 140 

2 351 

12 339 
36 852 
63 952 

1 131 584 

5 766 
93 445 

239 671 
99 532 

62 396 

40 808 

28 039 
13 428 

5 609 

3 551 

6 100 
616 

46 658 
372 

1 
1 387 

dışı sarfiyat 
K. Lira K. 

40 
35 
37 
02 
35 

99 
91 
31 
60 

16 
09 
41 
04 

55 

02 

58 
72 

35 

64 

* 
73 

82 

41 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisait Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

478 Okul ve kurs genel gider
leri 280 885 277 718 42 3 166 58 

479 Kanunları gereğince özel 
idarelere yapılacak öde
meler 1 0 1 

480 Kanun gereğince ticaret 
okulunda okutulacak öğ-
reıicilerin giderleri 1 1 

481 5098 sayılı Kanun gere-
ğıinbe istihkak sahiplerine 
ödenecek mazbata karşı
lığı 200 000 77 647 16 122 352 84 

482 3342 sayılı Kanun gere
ğince dağıtılmış tohum
luk bedelinden tahsil edi-
lemiyen zarar karşılığı 1 146 711 1 093 741 44 52 969 56 

A. 
482 3656 sayılı Kamunun 5 nci 

maddesi gereğince ödene
cek yalbancı dil ikrami
yesi 

483 Geçen yıl borçları 
484 Eski yıllar borçları 
485 Devlet Havayolları Genel 

Müdürlüğüne 
486 Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğüne 310 000 310 000 
487 Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğüne 1 034 500 1 034 500 
488 Vakıflar Genel Md. lüğüne 2 555 000 2 555 000 
489 Ankara Üniversitesdne 5 075 846 5 075 846 
490 Manbul Üniversitesine 11 923 505 11 923 505 
491 îstaribul Teknik Üniver

sitesine 3 005 369 3 005 369 
492 Hastaneler yiyecek gider

lerine yardım 450 000 450 000 
493 •Mezarlık için Ankara Be

lediyesine 100 000 100 000 
494 Şehir yollan içdn Ankara 

Belediyesine 125 000 125 000 
495 özel idareler ye belediye

lere 0 
A. 
495 özel İdareler Emekli San

dığına 150 000 150 000 

10 000 
'256 052 
183 383 

10 965 000 

18 
34 

231 398 
164 886 

10 965 000 

61 
02 

10 000 
24 653 
18 497 

57 
32 
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• • • ' ~ " Yok edilecek Tahsisat 

''""f'*~¥%Şl Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

496 Ankara Gençlik Parkı için 
Ankara Belediyesine 45 000 45 000 

A. 
496 Altındağ, Atıfbey, A'ktaş, 

Yenidoğan ve Yenihayat 
mahallerinin yol, kanali
zasyon ve sadr bayındırlık 
işlerine (harcanmak üzere 
Ankara Belediyesine 500 000 500 000 

A. 
496 Yardım Sevenler Derne

ğine 10 000 
497 Darülacezeye 10 000 
498 Kızılay Kurumuna 1 707 100 
499 Çocuk Esirgeme Kuru

muna 15 000 
500 Darüssafakaya 120 000 
501 Türk Eğitim Derneğine 

(yurtlar için) 50 000 
502 Y<*»ilav Demecine 5 000 
503 Musevi Hastanesine 15 000 
504 Balıklı Rum Hastanesine 25 000 
505 Ermeni Hastanesine 15 000 
506 Manisa'da Moris Şinasi 5 000 

Hastanesine 
507 Halkevlerine 1 950 000 
508 Türk Tarih Kurumuna 109 000 
509 Türk Dil Kurumuna 57 500 
510 Türk Hukuk Kurumuna 3 000 
511 Türk Coğrafya Kurumuna 5 000 
512 Ağaç Koruma Derneğine 10 000 
514 Yarış ve ıslâh komisyonuna 16 500 
515 Millî Ekonomi ve tasarruf 

Derneğine 4 500 4 500 
516 Bâzı milletlerarası dernek

lere 30 000 30 000 
517 Menkul kıymetler ve kam-

bivo borsalarına yardım 1 1 
518 Millî Kütüphaneye 10 000 10 000 
519 3867 sayılı Kanun gereğin

ce yapılacak ödemeler 2 051 000 1 309 048 92 741 951 08 
520 Sermayesine mahsuben 

Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumuna! 1 000 000 1 000 000 

J0 000 
10 000 
707 100 

15 000 
120 000 

50 000 
5 000 
15 000 
25 000 
15 000 
5 000 

950 000 
109 000 
57 500 
3 000 
5 000 
10 000 
16 500 
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Yok edilecek Tahsisat 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat dışı sarfiyat 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

521 Sermayesine mahsuben Tür
kiye Ziraat Donatım Ku
rumuna 1 50O 000 1 500 000 

522 Ereğli Kömür Şirketinin 
satmalına taksitlerine kar
şılık olmak üzere Etibanka 100 000 100 000 

523 Zizaat Bankasına ödenecek 
ihtiyat sermaye karşılığı 500 000 500 000 

524 Sermayesine mahsuben Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası
na 5 000 000 5 000 000 

525 Sermayesine mahsuben Eti
banka 3 000 000 3 000 000 

526 Sermayesine mahsuben Dev
let Kâğıt ve Basım Genel 
Müdürlüğüne 250 000 250 000 

527 1437 sayılı Kanun gere
ğine verilecek avans kar
şılığı 5 000 0 5 000 

öz. 4171 ve 5016 sayılı kanun
lar gereğince bankalarla 
milletlerarası para fonuna 
katılma payı 30 087 960 30 087 960 

» 5015 sayılı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 15 354 692 39 15 354 692 39 

» 2797 sayılı Kanun gereğin
ce Amortisman Sandığı ser
mayesine eklenen 2 304 535 99 2 304 535 99 

» 2510 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince eski yıl
lar mahsubatı 3 822 3 822 

Toplam 162 068370 31 157331315 39 4 911902 63' 174 847 71 
Nâzım giderleri 23 066 523 79 22 015 738 37 1 050 785 42 

GENEL TOPLAM 185134894 10 179 347 053 76 5 962 688 05 174 847 71 
1949 yılma devir 1 050 785 42 = = = = = = 

4 911 902 63 
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Devlet Borçlan 

Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

530 2094 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle ko-
müsyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri 1 135 000 1 131 508 69 3 491 31 

531 2463, 2614 sayılı kanunlar gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariy
le komüsyon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 2 850 000 2 848 976 32 1 023 68 

532 3322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
tahvillerin faiz ve itfa bedelleriyle ko-
müsyon, sigorta ve başka her türlü gider
leri 785 000 783 218 28 1 781 72 

533 4057, 4625 sayılı kanunlar gereğince ya
pılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariy
le komüsyon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 5 633 300 5 620 163 92 13 136 08 

534 4275 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle, ko
müsyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri 12 800 000 12 790 62S 04 9 371 96 

535 4938 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle, ko
müsyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri 11 280 000 11 277 361 98 2 638 02. 

536 5072 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle, ko
müsyon, sigorta ve başka her türlü gi
derleri 19 837 872 19 833 578 08 4 293 92 

536 A 5185 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle si
gorta, komüsyon ve başka her türlü gi
derleri 2 457 500 2 118 060 97 339 439 03 

537 Genel Mahsup Kanunu gereğince verile
cek tahvillerin 1932 - 1948 yılları faiz 
ve itfa karşılıklariyle nakden verilecek 
tahvil kesirleri, komüsyon, sigorta ve 
başka her türlü giderleri 61 500 61 222 37 277 63 

538 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sa
yılı kanunlar gereğince nakden ödenecek 
borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 25 000 4 891 85 20 108 15 

539 Olağanüstü ödenek karşılıklarından do
ğan borçların itfa bedelleri 
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p . Tahsisatın nev'i 

540 4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılan su 
işleri bonoları için yapılacak ödemeler 
karşılığı 

.541 4604 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler karşılığı 

542 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler karşılığı 

542 A. Olağanüstü ödenek karşılıklarından do
ğan borçlar faiz ve her türlü giderleri 

542 B. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası elin
de bulunan Bağdat demiryolları hisse se
netlerinin mubayaa bedelleri 

542 C. 4753 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
toprak tahvillerinin faiz ve itfa karşılık-
lariyle komüsyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 

543 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yapılan ödemeler 

544 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılan ödemeler 

545 Hükme bağlı borçlar 
546 Ceza evleri inşaat kredisi faizleri 
547 <jL943 yılı Bütçe Kanununun 25 nci mad

desi gereğince çıkarılan bonoların itfa 
karşılıkları ile faizleri 

548 3022 sayılı Kanun gereğince Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine verilecek 
taksit 

549 2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan 
kredi taksidi 

550 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gere
ğince temin olunan kredi ve istikrazlar 

550 A. 4882 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince te
min olunan kredi faiz ve itfa karşılıklariy-
le başka her türlü giderleri 

551 944 ve 2980 sayılı kanunlar gereğince çıka
rılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

551 A. 1933 ve 1944 Türk borcu tahvilleri 
552 Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık öde

nekleri 
553 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri 
554 4992 sayılı Kanun gereğince yapılacak ço

cuk zammı 
555 551 sayılı Kanu^gereğince malûllere veri

lecek arazi karşılığı 

Tahsisat 
Lira 

8 200 000 

510 000 

630 000 

191 700 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

8 200 000 

510 000 

630 000 

191 695 

K. 

32 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K 

4 68 

19 000 

910 120 

19 000 

4 000 

13 384 561 

8 545 580 
335 000 
90 000 

1 162 004 

5 178 

1 653 105 

39 327 626 

3 643 

13 382 197 

8 545 227 
292 344 
89 836 

1 162 003 

5 177 

1 638 588 

39 261 755 

52 

96 

82 
78 

44 

69 

14 

12 

356 

2 363 

352 
42 655 

164 

0 

0 

14 516 

65 870 

48 

04 

18 
22 

56 

31 

86 

88 

910 120 

113 487 
711 000 

104 000 
56 601 222 

2 250 000 

50 000 

113 486 
710 993 

101 007 
56 100 917 

1 794 308 

37 583 

02 
20 

42* 
37 

72 

0 
6 

2 992 
500 304 

455 691 

12 417 

93 
80 

58 
63 

28 
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F. Tahsisatın nev'i 

556 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere
ğince verilecek emekli ikramiyesi 

özel Bl. 4938 sayılı Kanunla ihraç olunan kalkın
ma istikrazı ihraç giderleri 

» » 5185 sayılı Kanunla çıkarılan istikrazın ih
raç giderleri 

» »5072 sayılı Kanunla çıkarılacak istikra
zın ihraç giderleri 

» » 4753 sayılı Kanunla ihraç olunacaak istik
razın ihraç giderleri 

» »4796 sayılı Kanun gereğince (Mübadil iş
leri) giderleri 

» » 1944 yılı sonuna kadar olağanüstü ödenek 
karşılıklarından doğan borçların itfa kar
şılıkları 

Tahsisat 
Lira K. 

1 600 000 

145 074 92 

26 420 99 

5 443 18 

1 966 42 

7 789 22 

Sarfiyat 
Lira K. 

1 327 780 

145 074 92 

26 420 99 

5 443 18 

1 966 42 

7 789 22 

21 428 213 34 21 428 213 34 

Tok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

272 220 

Toplam 214 877663 07 213112184 09 1765 478 98 

Millî Eğitim Bakanlığı 

P. 

557 
558 
559 
560 
561 

562 

563 
564 
665 

566 

567 

Tahsisatın nev'i 

Bakam ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Kanunları gereğince veri
lecek ücretler ve tazmi
natlar 
özel idare bütçelerini in-
celiyeeek eğitim temsilcd-
si ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçioi tazminat 
4173 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı ka
nunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı 
Merkez büro giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
76 281 296 
19 468 157 

441 107 

6 046 484 

840 
4 200 

355 272 

3 674 641 

3 895 136 
123 040 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

5 319 60 
75 153 043 80 
17 817 361 95 

237 127 07 

840 
4 200 

351 847 06 

3 923 514 32 

3 813 967 
106 870 

37 
52 

0 .40 
1 128 252 20 
1 650 795 05 

204 979 93 

4 645 300 23 1 401 183 77 

3 424 94 

81 178 63 
16 169 48 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

248 873 32 
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F. 

568 
569 
570 

571 
572 

573 
574 
575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

Tahsisatın ney ' i 

iller 'büro .giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posita, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili gider
leri 
Yoluklar 
'Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere^ 
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
inceleme, kitaplıklar, der
leme ve yayın giderleri 
Yüksek okullar genel gi
derleri 
Lise ve ortaokulların ge
nel giderleri 
Lise ve ortaokullar tesi
sat giderleri 
Yatılı, yarım yatılı ve 
gündüzlü meslek okulla-
riyle akşam okulları ve 
kursları genel giderleri 
3238, 3704, 3803, 4274, 
4357, 4459 ve 5129 sayılı 
kanunlar gereğince öde
necek köy okullariyle 
enstitüleri ve köy eğdt-
nıenleri giderleri 
Güzel Sanatlar Akademi
si genel giderleri 
Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik Orkestrası genel 
giderleri 
istanbul Kandilli Rasat
hanesi genel giderleri 
Kitaplıklar genel gider
leri 
Müzeler ve anıtlar genel 
giderleri 
Yabancı memleketlere 
gönderilecek öğrencilerin 
her çeşit giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

70 760 
56 400 

435 329 
217 000 

4 000 
483 560 

9 000 

88 334 

644 828 

2 096 000 

800 672 

286 945 

6 026 399 29 

rrrrr" " 

r^vjr ... ... 

12 877 412 

101 663 

20 000 

103 750 

85 120 

513:003 

782 541 

Sarfiyat 
Lira 

68 993 
54 447 

324 873 
201 213 

3 943 
436 879 

6 895 

69 812 

633 992 

2 085 608 

788 794 

282 991 

5 996 096 

12 376 910 

97 442 

19 463 

103 744 

83 855 

496 514 

720 558 

55 
47 

47 
60 

67 
83 
45 

31 

27 

47 

91 

37 

59 

27 

17 

19 

28 

02 

10 

90 

tahsisat 
Lira 

1 766 
1 952 

110 455 
15 786 

56 
46 680 

2 104 

18 521 

10 835 

10 391 

11 877 

3 953 

30 302 

500 501 

4 220 

536 

5 

1 264 

16 488 

61 982 

K. 

45 
53 

53 
40 

33 
17 
55 

69 

73 

53 

09 

63 

70 

73 

83 

81 

72 

98 

90 

10 

Yok edilecek Tahsisat 
dışı sarfiyat 
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F. Tahsisatın nev'i 

588 Yabancı memleketlerdeki 
öğrenci müfettişliği gider
leri 

589 Pravantoryum ve sanator
yum genel giderleri 

590 Yurt içinde ve dışında 
açılacak resim ve heykel 
sergilerinin her türlü gi
derleri 

591 Milleterarası kültür mü
nasebetleri genel giderleri 

592 Okul kitaplıkları genel gi
deren 

593 *Okul müzesi giderleri 
594 Yabancı uzmanlar hizmetli

ler ve tercümanlar ücret ve 
giderleri 

595 Kamp giderleri 
596 Devletin üzerine aldığı gi

derler 
597 izmir fuarında açılacak eği

tim paviyonunun bütün gi
derleri 

598 Kamulaştırma ve satmalma 
karşılık ve giderleri 

5,99 4489 sayılı Kanun gereğin
ce staj için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çe
şit giderleri 

600 Milletlerarası kurumlara ka
tılma r>avı 

601 Ortaöğretim öğretmenleri 
kursları ile memleket için
de yapacakları ilmî incele
meler genel giderleri 

602 Gezici sinema satmalma kar
şılığı ile baeka giderler 

603 Üniversite ve yüksek okulla-. 
rm öğrencileri için yapıla
cak yardımlar. 

A. 
603 Millî Flitim B?kanlıjrı hmn-

sı yangınının gerektirdiği 
giderler (bu tertipten harca
nacak paraların ilgili bö-

Tahsisat 
Lira K. 

89 925 

233 000 

5 700 
116 400 

7 458 

1 492 

705 193 
42 000 

954 150 

0 

546 195 

198 800 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek Tahsisat 
tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

491 563 35 

187 393 33 

71 808 55 18 U6 45 

232 634 93 365 07 

5 339 
111 260 

6 684 

48 

45 
91 

76 

50 

360 55 
5 139 09 

673 24 

1443 50 

5/S2 977 03 142 215 97 
36 377 72 5 622 2$ 

935 823 04 13 320 »0 

54 731 «5 

19 m 

250 400 

18 000 

2 

19 830 33 

m as? 

6 551* 44 

0 

2W 67 

44* 

11 448 56 

2 

10 601 67 
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F. 

604 
605 
606 
607 

608 

609 

610 

6G1 

612 

613 
Öz. 

» 

tahsisatın nev'i 

lümlere aktarılmasına Ba
kanlar Kurulu yetkilidir). 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
İllere 
Makine ve kurma gereçle
riyle yapı, genişletme, taşı
ma ve yeniden kurma işle
rinde kullanılmak üzere 
eğitim Basımevi döner ser
mayesine 
Prevantoryum ve sanator
yum pansiyonuna 
Yabancı memleketlerdeki 
Türk özel okullarına 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sa
yılı kanunlara göre kuru
lan sandıklara 
Türk dili ve kültür dersle
ri öğretmenlerinin aylıkla
rı için özel okullara 
Memleket içi ve dışı bilim 
ve öğretim kurumlarına 
Çeşitli hizmetler 
3010 sayılı Kanun gereğin
ce yapılan mahsubat 
Pansiyon % 12 1er 

i 

Toplam 
Paisiyon % 88 leri 

GENEL TOPLAM 

Tahsisal 
Lira 

149 465 
72 005 

10 054 950 

75 000 

60 000 

5 000 

525 375 

61 756 

10 000 

K. 

96 

7 026 614 04 

2 052 334 
274 372 

159 552 297 
3 778 371 

163 330669 

37 
27 

93 
89 

82 

Sarfiyat 
Lira 

140 220 
48 610 

10 029 020 

73 489 

60 000 

0 

525 375 

61 758 

10 000 
6 847 458 

2 052 334 
274 372 

153 951707 
3 200479 

157152186 

K. 

87 
97 
63 

06 

37 
27 

32 

32 
1949 yılına devir 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

9 245 09 
23 394 03 
25 929 37 

1 511 

— 

5 000 

— 

— 

_ . 
178 955 98 

— 

* 

5 849 463 93 
577 892 89 

6 427 356 82 
577 892 89 

\ 
5 849 463. 93 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

248 873 32 
; f = 
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Bayındırlık Bakanlığı 

P. Tahsisatın nev'i 

615 iBakan ödeneği 
616 Aylıklar 
617 Hizmetliler ücreti 
618 'Geiçci hizmetliler ücreti 
619 Temsil ödeneği 
620 Geçici tazminat 
621 4178 ve 4598 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

622 4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

623 özel idareler bütçelerini 
inceliyecekle^e verilecek 
ücretler 

624 Merkez büro giderleri 
625 «İller büro giderleri 
626 Basılı kâğıt ve defterler 
627 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 
628 Kira karşılığı 
629 Bakanlık otomobili gider

leri 
630* Yolluklar 
631 Giyecekler 
632 4598 sayılı Kanun gereğin

ce yapılacak tedavi gider
leri ve yollukları 

633 Ankara Gençlik Parkı ga
zino ve sel inşaatı giderleri 

634 Kurs giderleri 
A. 
634 Temsil giderleri 
635 Fen aletleri ve gereçleri 

karşılıkları 
636 Yayın işleri 
637 Milletlerarası -kurum ve 

derneklere katılma payı 
638 Yabancı uzman ve hizmet

lilerle tercümanları 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
5 583 222 

293 760 
2 057 806 

2 100 
106 557 

233 000 

Sarfiyat 
Lira 

5 319 
5 227 661 

272 437 
1 541 222 

1 786 
• 98 857 

208 550 

K. 

60 
36 
55 
99 
95 
19 

297 744 

840 
47 000 
43 943 
8 000 

87 000 
15 100 

4 000 
74 730 26 
14 000 

15 000 

255 000 
68 000 

4 000 

!5 300 
40 000 

100 

270 000 

233 873 

840 
46 480 
<36 768 
7 969 

65 269 
13 768 

3 691 
62 630 
13 990 

12 859 

83 941 
43 362 

3 998 

4 620 
35 177 

100 

143 968 

78 

96 
28 
01 

36 
27 

48 
84 
77 

35 

62 
34 

67 

21 
72 

.74 

3010 sayılı Ka-
nun gereğince 
verilen avans 

Lira K. 

Yok edilecek 
ödenekler 
Lira K. 

O 40 
355 560 64 
Sİ 322 45 

516 583 01 
313 05 

7 699 81 

24 450 

63 870 22 

519 04 
7 174 72 

30 99 

21 730 64 
1 331 73 

308 52 
12 099 42 

9 23 

2 140 65 

171 058 38 

24 637 66 

1 33 

679 79 
4 822 2$ 

126 031 26 
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F. 

639 

640 
641 
643 
644 

645 
646 

647 

648 

A. 
648 

649 

650 

651 

Tahsisatın nev'i 

652 

4489 sayılı Kanuna göre 
ıstaj için yabancı memle-
•ketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çe-
ışit giderleri 
•Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Halkın yapacağı su işlerine 
4623 sayılı Kanun gereğin
ce zelzele ve sair âfet gö
ren bölgelere (gider şekli 
Bakanlar Kurulunca belir
tilir) 
ıDemiryolları ve limanlar 
Yapı ve imar işleri yapma, 
ikamulaştırma ve esaslı 
onarma giderleri 
OBüyük Millet Meclisi bi
nası ve eklentileri yapı, 
tesis ve kamulaştırma her 
türlü giderleri 
4646 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak memur 
evlerd (Doğu bölgeleri 
için) 

5243 sayılı Kanun gere
ğince Erzincan'da yaptı
rılacak meskenler ve her 
türlü giderleri (Sarf şekli 
Bakanlar Kurulunca be
lirtilir.) 
Ankara Tıp Fakültesi ya
pım ve her türlü giderleri 
Atatürk Anıtı yapma ve 
her türlü giderleri 
Zelzele bölgelerinde res
mî binalar yapma ve her 
türlü giderlerd (Gider 
şekli Bakamlar Kurulun
ca belirtilir.) 
Yollar ve köprüler 

Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 sayılı Ka
nun gereğince Yok edilecek 
verilen avans ödenekler 

Lira K. Lira K. 

1 
319 352 01 
149 603 07 
200 000 

0 
301 236 73 
147 832 32 
199 800 

18 115 28 
1 770 75 
200 

2 293 935 
22 194 713 02 

? 293 935 
20 361 843 89 

10 527 330 28 8 242 239 06 

1 367 100 09 465 7G9 04 

37 961 07 2 247130 15 

4 812 202 31 2 806 955 62 1 930 880 65 74 366 04 

2 465 886 40 1 431 094 29 1 034 792 11 
n 

200 000 

385 000 

2 472 138 

200 000 

354 345 15 

2 413 088 77 

30 654 85 

59 049 23 

1 900 000 
23 896 694 41 

1 900 000 
23 682 317 43 214 376 98 
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Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 
Sarfiyat 

Lira .K. 

3010 sayılı Ka
nun gereğince 
verilen avans 

Lira K. 

Yok edilecek 
ödenekler 
Lira K. F. 

653 Sınır bölgelerinde yaptı
rılacak yollar ve imar iş
leri her türlü giderleri 
(Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir.) 396 058 50 396 058 18 0 32 396 058 50 

14 534 987 74 
396 058 18 

12 870 090 46 654 Su işleri 14 534 987 74 12 870 090 46 964 739 46 700 157 82 
655 Ankara lâğımlarının yap

ma giderleri 1 000 000 425 201 46 .190 000 384 798 54 
A. 
655 4670 sayılı Kanun gere

ğince mevcut ve yeniden 
yapılacak radyo istasyon
ları yapma ve onarma ve 
her türlü giderleri karşı
lığı olarak Basın' ve Ya
yın Grenel Müdürlüğü Büt
çesinin 125 nci bölümün
den aktarma 1 375 .804 1 125 345 37 57 859 19 192 599 44 

öz. 2519 sayılı Kanun gere
ğince istanbul Adliye bi
nası yapım giderleri 0 

Toplam 98 655 228 — 87 320 530 77 4 548 540 46 6786156 77 
öz. 1525 sayılı Kanun gere

ğince şose ve köprüler in
şaatına yardım 5 178 473 20 5 178 473 20 

» 3487 sayılı Kanun gere
ğince mahsubat 671 645 80 671 645 80 

» 3010 sayılı Kanun gere
ğince geçen ve eski sene- -
ler mahsubatı 1 761 200 08 1 761 200 08 

GENEL TOPLAM 106266 547 08 94 931849 85 4 548 540 46 6 786156 77 
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Ekonomi Bakanlığı 

Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

F. Tahsisatın nev'i ' Lira K. Lira K. Lira K. 

656 Bakan ödeneği 5 320 5 319 60 0 40 
657 Aylıklar 1 221 830 1 152 798 29 69 031 71 
658 Hizmetliler ücreti 263 120 244 552 67 18 567 33 
659 Geçici hizmetliler ücreti 0 0 0 
660 Temsil ödeneği 2 100 1 795 08 304 92 
661 Geçici tazminat 63 750 45 327 35 18 422 65 
662 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak 

zamlar ve yardımlar 53 090 44 222 34 8 867 66 
663 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

öder,ecek emekli keseneği karşılığı 72 977 60 626 20 12 350 80 
664 Mrekez büro giderleri 50 900 48 414 24 2 485 76 
665 îller büro giderleri 12 200 9 987 67 2 212 33 
666 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 6 516 95 1 483 05 
667 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi-

72 977 
50 900 
12 200 
8 000 

61 250 
10 000 
5 500 
91 401 
11 000 

derleri 61 250 32 959 41 28 290 59 
668 Kira karşılı ! 10 000 7 404 58 2 595 42 
669 Taşıt giderleri 5 500 4 422 15 1 077 85 
670 Yolluklar 91 401 69 224 18 22 176 82 
671 Giyecekler 11 000 10 482 85 517 15 
672 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 10 000 4 058 23 5 941 77 
673 Teşviki Sanayi Kanunu gereğince prim 

karşılığı 1 1 
674 Sanat modelleri satmalması ve dağıtıl

ması giderleri 
675 Su ürünleri giderleri 
676 îç kongreler 
677 Milletlerarası kurum ve derneklere ka

tılma payı 
678 Yayın işleri 
679 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manları 
680 Temsil giderleri 
681 Onarma giderleri 
682 Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocak

ları ve başka madenlerin ruhsat tezke
resi ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (A), (B), (C) 
bentleri gereğince verilecek tazminat ile 
aynı madenlerdeki tesisat karşılığı ola
rak ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahip
lerine verilecek tazminat 6 000 0 6 000 

683 Geçen yıl borçlan 6 000 5 169 24 830 76 
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9 000 
40 000 

0 

1 
13 300 

0 
2 000 
2 500 

5 301 
2 265 

0 

0 
12 265 

1 360 
1 775 

84 

61 

24 
05 

3 698 
37 735 

0 

1 
1 034 

639 
724 

16 

39 

76 
95 



*# 
Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
P. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

684 Eski yıllar borçları 2 500 0 2 500 
685 Kurumlara yardım 14 133 000 14 133 000 

Toplam 16 156 740 15 909 248 77 247 491 23 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

•686 Bakan ödeneği 5 320 5 319 60 0 40 
687 Aylıklar 15 861 284 33 14 220 097 61 1 641 186 72 
688 Ücretler 7 136 352 6 358 979 89 777 372 11 
689 Geçici hizmetliler ücreti 133 400 103 751 76 29 648 24 
690 Temsil ödeneği 2 100 1665 65 434 35 
691 Geçici tazminat 141 435 117 078 84 24 356 16 
692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar « 826 509 785 696 88 40 812 12 
693 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 1 124 970 86 859 380 78 265 590 08 
694 Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları 

hayvan yemi karşılığı 
695 Merkez büro giderleri 
696 iller büro giderleri 
697 Basılı kâğıt ve defterler 
698 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
699 Kira karşılığı 
700 Taşıt giderleri 
701 Yolluklar 
702 Giyecekler 
703 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
704 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
705 Trahomla savaş 
706 Zührevî hastalıklarla savaş 
707 Sıtma ite savaş 
708 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 

kurumları 
709 Okullar, kurumlar, yurtlar 
710 özel kanun gereğince harcanacak kim

sesiz ve metruk çocuklar genel giderleri 9 870 0 9 870 
711 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kuru

mu ve Okulu 
712 îskân işleri 
713 Orman giderleri 
714 Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri 

334 020 
58 800 
144 922 
37 070 

369 675 
39 822 
4 500 

455 237 
14 000 

25 452 
1 093 002 
433 592 
326 640 

3 232 295 

9 944 340 
1 641 616 

59 

02 
-"": ı) " ^ '. 

68 
62 
35 
62 
74 

60 
85 

194 041 
56 '646 
135 061 
35 277 

223 755 
37 888 
3 303 

326 189 
13 987 

'~ ' • 
20 143 
870 123 
352 996 
258 084 

3 060 519 

9 701 673 
1 571 100 

98 
99 
48 
47 

06 
23 
99 
65 
25 

\ 
73 
57 
75 
50 
47 

44 
25 

139 978 
2 153 
9 860 
1 792 

145 920 
1 933 
1 196 

129 047 
12 

02 
01 
52 
53 

53 
77 
01 
37 
75 

tf-r»y*>"r3r?wişjş 
5 308 

222 879 
80 595 
68 556 
171 776 

242 667 
70 516 

95 
05 
60 
12 
27 

16 
60 

882 856 
187 354 
149 805 
25 002 

28 
822 898 

1 951 356 
117 361 
23 478 

88 
72 
94 
46 

59 957 
235 997 
32 443 
l 523 

12 
56 
06 
54 
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F. Tahsisatın nev'i 

715 Milletlerarası Patoloji Kompare Kongre
si genel giderleri 

716 Yayın işleri 
717 Sağlık müzeleri 
718 özel idare bütçelerini inceliyeceklerin 

ücretleri 
719 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur 

ücreti 
720 Kodeks komisyonu genel giderleri 
721 Gıda maddeleri nizamnamesini hazırlıya-

cak komisyonun genel giderleri 
722 4489 sayılı Kanuna göre staj için ya

bancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

723 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manları 

724 Hükümet tabipleri "için alınacak tıp 
âletleri ve gereç karşılığı 

725 Temsil giderleri 
726 Geçen yıl borçları 
727 Eski yıllar borçları 
728 özel kurumlara ve derneklerle kişilere 
729 Çok çocuklu analara 
730 Sağlık memurları ve sağlık koruyucula

rının hayvan avansı 
731 1437 sayılı Kanuna göre verilecek avans

lar 

Toplam 

Tahsisat 
Lira K. 

10 000 
45 000 
32 500 

840 

10 000 
5 000 

5 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

9 884 56 
43 607 30 
30 439 97 

840 

8 400 
0 

5 000 

115 
1 392 
2 060 

0 

44 
70 
03 

1 600 00 
5 000 

0 

54 900 

82 896 

2 000 
5 000 

135 940 
61 100 
15 000 
250 000 

2 000 

500 

47 358 923 

62 

16 

20 236 

43 483 

1 506 
4 077 

130 861 
54 424 
14 719 
240 651 

180 

0 

42 836 173 

49 

72 

30 
01 
99 
74 
55 
36 

81 

34 663 

39 412 

493 
922 

5 078 
6 675 
280 

9 348 

1 820 

500 

4 522 749 

51 

28 

70 
99 
63 
26 
45 
64 

35 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

F. 

732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 

Tahsisatın nev'i 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı ka-
nunlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar 

Tahsisat 
Lira K. 

5 320 
4 110 900 
146 310 
21 305 
2 100 
53 736 

266 700 

Sarfiyat 
Lira 

5 101 
4 078 148 
141 224 
11 316 
1 795 

52 123 

260 708 

K. 

79 
82 
51 
63 
20 
03 

42 

tahsisat 
Lira 

218 
32 751 
5 085 
9 990 
304 

1 612 

5 991 

K. 

21 
18 
49 
37 
80 
97 

57 
739 

740 
741 
742 
743 

744 
745 
746 
747 
748 

749 

750 

751 

752 

753 
754 

755 
756 
757 
758 
759 
760 

761 

Yok edilecek Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

4644 ve 4805 sayılı ka
nunlar gereğince ödene
cek emekli keseneği kar
şılığı 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 

r. 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Taşıma giderleri 
Gümrük idareleri gider
leri 
Gümrük ambarlarında 
Ikaybolan eşya tazminatı 
Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci «iadesini ilgi
lendiren giderler 
Yapı ve onarma işleri 
Tarftı aletleri alım ve 
onarma giderleri 
Yayın işleri 
Temsil gederleri 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı aylıkları 
Hizmetliler ücreti 

219 379 
44 000 
132 000 
57 000 

138 296 
27 000 
8 500 

210 244 
72 346 

28 000 
10 000 

31 856 

300 

412 642 30 
31 000 

3 000 
13 900 
2 500 
19 540 
5 562 
8 043 

5 819 810 
510 948 

212 456 
41 061 
121 847 
56 537 

104 662 
23 451 
8 419 

168 177 
66 995 

22 952 
6 026 

23 326 

0 

406 917 
27 315 

786 
13 521 
2 375 
16 875 
4 881 
7 767 

5 839 006 
504 747 

52 
65 
03 
21 

40 

32 
22 
12 

13 
27 

81 

55 
58 

32 
76 
26 
86 
33 
94 

44 
40 

6 922 
2 938 
10 152 

462 

33 633 
3 459 

80 
42 066 
6 350 

5 047 
3 973 

8 529 

300 

5 724 
3 684 

2 213 
378 
124 

2 664 
680 
275 

6 200 

48 
35 
97 
79 

60 

68 
78 
88 

87 
73 

19 

75 
42 

68 
24 
74 
14 
67 
06 

19 196 44 
60 
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F. 

762 
763 
764 
765 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı ka-

Tahsisat 
Lira K. 

10 000 
1 500 
31 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

9 668 70 
498 50 

27 267 54 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

331 30 
1 001 50 
3 732 46 

Tahsisat 
dışı sarfiyat 
Lira K. 

766 

767 

768 

769 

770 

771 
772 
773 

774 
775 
776 

777 

778 
779 
780 

781 

782 

783 

784 
785 

mınlar gereğince yapıla
cak zamlar ve yardımlar 
4178, 4805, 4806 ve 4807 
sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
3779 sayılı Kanun gereğin
ce erbaşlara verilecek pa
ra mükâfatı 
(1615 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek yemeklik kar
şılığı 
3944 sayılı Kanun gereğine 
ce verilecek hayvan yem 
karşılığı 
4367 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek er tayın bedeli 
(Büro giderleri 
(Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ve başka haberleş
me ücret ve giderleri 
(Kira karşılığı 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak tedavi gider
leri ve yollukları 
iSubay, gedikli ve erlerin 
yapılacak tedavi giderleri 
ve yollukları 
Muayyenat 
Süel gereçler 
Harb gereçleri ve teçhizat 
giderleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 
'giderleri 
Veteriner ec^a ve gereçleri 
gidenleri 
Hayvan satmalımı ve taz
mini 
Taşıma giderleri 
Kara taşıtları ve deniz onu-
'hafaza vasıtaları giderleri 

581 690 

295 906 

700 

586 575 50 

289 244 75 6 661 25 

700 

4 885 50 

25 000 

30 930 

511 000 
41 762 
15 500 

12 000 
79 575 
142 031 

15 989 

28 000 
889 900 
892 910 

198 000 

'35 000 

3 000 

1 394 
127 778 

541 253 

23 959 

26 400 

516 295 
40 340 
15 454 

10 972 
67 027 
126 435 

14 002 

24 998 
2 846 275 

856 479 

183 724 

•34 991 

2 838 

525 
119 946 

1 503 829 

35 

39 

31 
18 
37 

17 
06 
39 

20 

40 
10 
70 

37 

63 

28 

12 

30 

1 040 

4 529 

45 

1 0217 
12 547 
15 595 

1 986 

3 001 
43 624 
6 430 

14 2.75 

8 

161 

869 
7 831 

37 423 

65 

61 

'5 295 31 
1 421 82 

63 

83 
94 
•61 

80 

60 
90 
30 

63 

37 

72 

88 

70 
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F. Tahsisatın ner'i 

786 (Haber alma giderleri 
787 İYapı ve onarma giderleri 
788 Vazife esnasında ölen su

bay, memur, er ve hizmet
lilerim teçhiz ve tekfin ve 
kabir yapma giderleri 

789 'Mahkeme genel giderleri 
790 Sigorta ve anatok primi 

Ikaınşılığı 
791 Kurs giderleri 
792 Geçen yıl borçları 
793 »Eski yıllar borçları 

Geçen ve eski yıllar mah-
subatı 

Tahsisat 
Lira K. 

50 000 
100 >000 

59 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

50 000 
96 755 97 

59 000 

Toplam 20 219 359 30 19 868 413 31 

Ydk edilecek Tahsisat 
tahsisat dışı sarfiyat 
Lira K. Lira K. 

3 244 03 

1 460 
20 000 

(3 500 
45 500 
23 022 
22 821 

499 
18 985 

0 
42 851 
22 855 
20 189 

66 
41 

75 
73 
95 

'960 
1 014 

3 500 
2 648 
166 

2f 63,1' 

34 
59 

25 
27 
05 

380 323 24 29 377 25 

F. Tahsisatın nev'i 

794 Bakan ödeneği 
795 Aylıklar 
796 Ücretler 
797 Geçici hizmetliler ücreti 
798 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
799 Temsil ödeneği 
800 Geçici tazminat 
801 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yandımlaır 
802 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşıılığı 
803 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağ

dık memurlarına verilecek hayvan yem 
karşılığı 

804 özel idare bütçelerini inceliyeeek Tarım 
Bakanlığı temsilcisi ücreti 

805 Merkez büro giderleri 
806 İller büro giderleri 
807 Basılı kâğıt ve defterler 
808 Posta, telgdaf ve telefon ücret ve gider

leri 

Tarım Bakanlığı 

Tahsisat 
Lira 

5 320 
11 934 754 
3 168 836 
114 474 
3 576 
2 100 

132 740 

K. 

98 
•86 
74 

Sarfiyat 
Lira 

5 310 
10 491 951 
2 807 946 

79 176 
1 746 
1 795 

132 331 

K. 

60 
17 
66 
25 
«39 
20 
72 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

0 40 
1 442 803 81 
360 890 30 
65 298 49 
1 828 61 
30# 80 
4081 28 

'571 

632 401 50 

31 000 

840 
34 080 
97 668 
22 800 

161 866 

561 743 .38 10 136 62 

585 1216 

22 559 

718 
33 041 
94 706 
,22 732 

142 412 

84 

90 

38 
33 
01 
70 

02 

47 184 

8 440 

121 
1 038 
2 961 

67 

19 453 

66 

10 

62 
67 
99 
30 

08 
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F. Tahsisatın nev'i 

809 Kira karşılğı 
810 Taşıt giderleri 
811 Yolluklar 
812 Giyecekler 
813 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 
814 Tarımsal savaş işleri 
815 Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temiz

leme ve tecrübe işleri 
816 Bahçe tarımı işleri 
817 Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 
818 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, 

üretme ve imal işleri 
819 Pamuk işleri 
820 Tohum temizleme evleri 
821 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastane

ler, bakteriyoloji evi ve serum kurum
ları ve laboratuvar kurma ve yönetim 
işleri giderleri 

822 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
giderleri 

823 Merinos işleri giderleri 
824 Okullar ve kurslar genel giderleri 
825 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici 

mahkemeler genel giderleri 
826 Toprak Kanunu gereğince yapılacak ka

mulaştırma işleri giderleri 
827 Yayın işleri 
828 Etüd işleri 
829 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü giderleri 
830 Temsil giderleri 
831 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri 
832 3437 sayılı Tütün Tekeli Kanununun uy

gulama giderleri 
833 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun uy

gulama giderleri 
834 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manları 
835 îç kongreler ve teknik toplantılar genel 

giderleri 
836 Tarım sergisi ve meşherleri ve müsaba

kaları genel giderleri 
837 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
838 Milletlerarası kurum ve derneklere ka

tılma payı 

Tahsisat 
Lira K. 

112 000 
23 ooa 
189 656 
9 000 

27 500 
1 764 223 

,541 250 
1 106 836 

97 930 

71 500 
97 950 
254 500 

Sarfiyat 
Lira 

89 958 
21 968 
164 682 
8 975 

22 853 
1 696 450 

522 701 
1 014 643 

97 694 

64 230 
79 776 
237 932 

K. 

56 
-66 
43 
44 

61 
16 

04 
93 
25 

31 
20 
54 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

22 041 
1 031 
24 973 

24 

4 646 
67 772 

18 548 
91 992 

235 

7 269 
18 173 
16 567 

K. 

44 
34 
57 
56 

39 
84 

96 
07 
75 

»39 
30 
46 

989 033 

714 000 
59 '600 

3 123 368 

916 152 

700 829 
58 210 

2 993 325 

94 

17 
55 
58 

72 880 

13 170 
1 389 

130 042 

06 

83 
15 
42 

677 000 592 460 36 84 539 64 

1 034 000 
63 652 
9 537 

558 790 99 
5 000 

100 000 

250 

250 

18 648 

10 000 

1 
25 000 

218 250 

1 016 329 
61 560 
7 375 

520 289 
3 329 
79 801 

0 

199 

12 650 

3 244 

0 
24 410 
> 

216 088 

23 
29 
65 
99 
15 
24 

50 

88 

02 

46 

17 670 
2 091 
2 161 
38 501 
1 670 
20 198 

250 

50 

5 997 

6 755 

1 
590 

2 161 

77 
71 
35 

85 
76 

50 

12 

98 

54 
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F. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira 

107 150 
17 000 

K. 

93 

Sarfiyat 
Lira 

83 679 
8 818 

K. 

02 
22 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira K. 

23 471 91 
8 181 78 

839 4489 sayılı Kanuna göre staj için yaban
cı memleketlere gönderileceklerin yol
lukları ile başka her çeşit giderleri 

840 Küçük su ve gezici artezyen işleri 
841 Köy teknik merkezi kamulaştırma karşılı

ğı ve giderleri 17 000 9 988 39 7 011 61 
842 4481 sayılı Kanun gereğince satmalmacak 

makine, aletler, ilâç ve gereç satmalma gi
derleri 15 000 13 931 91 1 068 09 

843 1682 sayılı 'Kanun gereğince Ziraat Ban
kasına ödenecek zarar karşılığı 

844 Geçen yıl borçlan 
845 Eski yıllar > 
846 Haralara yardım 
847 Sermayeler 
848 Krediler 
849 Tesisler 

Toplam 31212 301 28 467 130 74 2 745 170 
özel 4668 sayılı Kanun gereğince Yüksek Ta

rım Enstitüsü paralı, yatılı talebelerin irat 
ve masrafları 138 355 09 139 355 09 

1 
160 810 
17 000 

1 000 000 
376 121 
31 000 
655 356 

0 
158 273 
16 564 

1 000 000 
376 120 
11 770 
576 461 

86 
86 

99 

1 
2 536 
435 

1 
19 230 
78 894 

14 
14 

01 

GENEL TOPLAM 31 351 656 09 28 606 485 83 2 745 170 26 

Ulaştırma Bakanlığı 

850 Bakan ödeneği 5 320 
851 Aylıklar 1 535 460 
852 Ücretler 365 920 
853 Geçici hizmetliler ücreti 1 500 
854 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 1 200 
855 Geceleri vazife gören liman meemurları 

ücreti 15 000 
856 Temsil ödeneği 2 100 
857 Geçici tazminat 38 000 
858 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 69 501 55 598 70 13 902 30 
859 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 

ödenecek emekli keseneği karşılığı 
860 Merkez büro giderleri 
861 îller büro giderleri 
862 Basılı kâğıt ve defterler 

5 319 
290 195 
312 680 

0 
0 

1 482 
32 124 

60 
28 
40 

15 
08 

0 
245 264 
53 239 
1 500 
1 200 

15 000 
617 

5 875 

40 
72 
60 

85 
92 

94 639 
23 700 
32 400 
14 000 

70 159 
21 206 
27 942 
11 055 

88 
02 
73 
69 

24 479 
2 493 
4 457 
2 944 

12 
98 
27 
31 
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Yok edilecek 
Tahsisat Sarfiyat tahsisat 

F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

863 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve gi
derleri 72 100 45 659 48 26 440 52 

864 Kira karşılığı 12 200 10 6M 33 1 585 67 
865 Taşıt giderleri 5 500 2 713 88 2 786 12 
866 Yolluklar 46 601 35 611 97 10 959 03 
867 Giyecekler 32 000 24 785 59 7 214 41 
868 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi, giderleri ve yollukları 5 000 608 48 4 391 52 
869 Liman ve kıyı hizmetleri 314 801 144 383 39 170 4f7 61 
870 Liman idarelerinin deniz taşıtları gider

leri 35 000 26 584 99 8 415 01 
871 Yüksek Denizcilik Okulu gideri 437 800 436 279 40 1 520 60 
872 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her 

türlü yaptırma, satmalma ve işletme gi
derleriyle sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğüne 400 000 400 000 

873 Resim, fen aletleri ve malzemeleri ve fo
toğraf, makine ve malzemesi satmalma 

874 
875 
876 

877 
878 
879 

880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 

887 

888 

ve onarma giderleri 
Yayın işleri 
Temsil giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manları 
Onarma işleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Toplam 

2 500 
6 000 
1 500 

60 000 
3 000 
5 000 
3 000 

3 640 742 

Ticaret Bakanlığı 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Merkez büro giderleri 

5 320 
2 460 338 

244 260 
1 

2 100 
66 912 

'63 786 

101 965 
22 400 

477 
5 481 

939 

3 456 
2 785 
3 129 
2 012 

2 973 318 

,5 319 
2 188 614 

228 360 
0 

2 100 
55 456 

52 619 

85 943 
21 480 

25 
05 
90 

24 
72 
93 
23 

36 

60 
74 
57 

50 

58 

41 
75 

2 022 
518 
560 

56 543 
214 

1 870 
987 

667 423 

0 
271 723 
15 899 

1 

11 455 

11 166 

16 021 
919 

75 
95 
10 

76 
28 
07 
77 

64 

40 
26 
43 

50 

42 

59 
25 

( S. Sayısı : 154 ) 



— 55 — 
Yok edilecek 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat 
F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

889 iller büro giderleri . 
890 Basılı kâğıt ve defterler 
891 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
892 Kira karşılığı 
893 Taşıt giderleri 
894 Yolluklar 
895 Giyecekler 
896 4598 sayılı Kanun gereğince yapılaöak 

tedavi giderleri ve yollukları 
897 Sergi ve kongreler giderleri 
898 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı için maki

ne, aletler ,edevat ve ecza satmalma ve 
onarma giderleri 

899 Ticaret ateşelikleri giderleri 
900 Temsil giderleri 
901 Yayın işleri 
902 Milletlerarası kurum ve derneklere katıl

ma payı 
903 Geçen yıl borçları 
904 Eski yıllar borçları 
905 2834 sayılı Kanuna göre kurulu kurum

ların yönetim giderlerine yardım 
906 izmir Fuarına yardım 

Toplam 

18 730 
7 200 

80 824 
39 904 
6 250 

117 380 
9 900 

10 000 
61 500 

10 000 
216 948 
7 500 
45 000 

4 000 
9 781 
9 001 

1 
25 000 

3 645 999 

16 562 
7 123 

70 553 
38 804 
5 914 

110 999 
9 868 

,5 469 
49 888 

9 469 
153 855 
2 447 
39 605 

3 905 
6 726 
5 894 

0 
25 000 

3 201 985 

54 
61 

61 
65 
86 
30 
54 

57 
78 

69 
72 
93 
17 

94 
75 
08 

89 

2 167 
76 

10 270 
1 099 
335 

6 380 
31 

4 530 
11 611 

530 
63 090 
5 052 
5 394 

94 
3 054 
3 106 

1 

444 013 

46 
39 

39 
35 
14 
70 
46 

43 
22 

31 
28 
07 
63 

06 
25 
92 

11 

Çalışma Bakanlığı 

907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 

914 

915 
916 
917 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince . 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

5 320 
841 778 
129 360 

1 
2 100 
21 837 

35 990 

44 870 
29 200 
34 800 
13 700 

5 319 
773 620 
123 631 

0 
2 100 

18 874 

29 060 

38 086 
22 871 
25 896 
10 692 

60 
09 
34 

20 

60 
73 
67 
92 

0 
68 157 
5 728 

1 

2 962 

6 930 

6 783 
6 328 
8 903 
3 007 

40 
91 
66 

80 

40 
27 
33 
08 
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F. 

918 

919 
920 
921 
922 
923 

924 
925 
926 

927 
928 

929 
930 
931 
932 
933 

Tahsisatın nev'i 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
îç kongreler giderleri 
Milletlerarası kurumlara katılma payı 
3008 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin 
uygulama giderleri 
Yayın işleri 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman
ların ücret ve giderleri 
Temsil giderleri 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçlan 
1945 - 1946 yılları borçları 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
(A) fıkrası gereğince iş ve işçi bulma ku
rumuna 

Toplam 

Tahsisat 
Lira 

24 951 
50 000 
6 000 

95 981 
8 000 

2 000 
1 

142 000 

200 
50 000 

400 
1 

3 552 
730 

400 000 

1 942 772 

Sarfiyat 
K. Lira 

21 997 
.46 293 

5 370 
74 663 

7 598 

1 144 
0 

141 710 

66 
11 429 

344 
0 

3 457 
213 

400 000 

1 764 442 6 

K. 

50 
38 
37 
25 
88 

34 

15 

72 
41 

41 

55 
51 

2 

Yok edilecek 
tahsisat 
Lira 

2 953 
4 3 706 

629 
21 317 

401 

855 
1 

289 

133 
38 570 

55 
1 

94 
516 

178 329 

K. 

50 
62 
63 
75 
12 

»<î 

85 

28 
59 

39 

45 
49 

38 
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F. 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

ıo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

1 
2 

3 

- 5 7 -
B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Kazanç Vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri karneleri 
Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden 
Hizmet erbabından 
Hayvanlar Vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Maden Resimleri 
Gümrük Vergileri 
Gümrük Resmi 
Ardiye ücreti ve 3023 sayılı Kanunla İstan
bul ve İzmir idarelerinden alınacak maktu ücret 
Muamele Vergisi 
İthalât Muamele Vergisi 
İmalât Muamele Vergisi 
Banka, Bangerler ve sigorta şirketleri Muamele 
Vergisi 
Dahilî İstihlâk vergileri 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 
Elektrik ve Hava gazi İstihlâk Vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddelerin İstih
lâk Vergisi 
Kahveden alınan İstihlâk Vergisi 
Su ve Kara Av vergileri 
Nakliyat Vergisi 
Sefineler Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçrçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları 
harçları 
İhtira beratları harçları 
Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 
Tütün, tuz, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler, revol
ver, fişek ve patalyıcı maddeler, kibrit ve çakmak 
Oyun kâğıdı 
Devlet ormanları geliri 

Muhammenat 
Lira 

3 300 000 
110 000 000 
56 000 000 

25 000 000 
6 000 000 
2 200 000 
1 500 000 

100 000 000 

220 000 

104 000 000 
114 000 000 

16 000 000 

9 750 000 
5 250 000 

7 200 000 
20 000 000 

1 800 000 
14 000 000 

150 000 
28 000 000 

8 500 000 
4 700 000 
2 000 000 
1 750 000 

30 000 

10 000 
10 000 

100 000 

' 51 167 000 
100 000 
250 000 

Tahsilat 
Lira 

3 631 726 
118 894 778 
57 445 197 

26 006 496 
6 014 423 
2 374 114 
3 414 059 

113 687 863 

234 742 

114 789 195 
110 619 461 

15 863 290 

12 804 618 
5 783 205 

11 272 624 
20 629 663 

1 904 007 
14 025 306 

130 167 
27 946 627 

9 723 077 
4 983 285 
1 987 944 
1 901 029 

28 664 

20 619 
13 570 

101 734 

67 358 070 
184 802 
250 000 

K. 

51 
— 
94 

99 
07 
29 
26 

90 

94 

50 
20 

52 

92 
93 

40 
84 
98 
42 
43 
59 
59 
64 
92 
04 

89 

08 
50 
51 

16 
59 
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F. 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 

41 

42 
43 

44 
45 
46 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 

2İ 
3 

1 
3 

1 
2 

1 
2 

Varidatın nev'i 

Gayrimenkul kiraları ve ecrimisilleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış gelirleri 
Menkul mallar satış geliri 
Peşin para ile satılan gayrimenkuUer satış geliri 
'Taksitle satılan gayrimenkuUer satış geliri 
Borçlanma taksitleri 
Devlet Demiryolları ve Limanlan 
Posta, Telgraf ve Telefon 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri gelirleri 
Resmî okullar gelirleri 
Sulama idareleri gelirleri 
Radyo gelirleri 
Diğer kurumlar 
Millî piyango geliri 
İmtiyazlı demiryollarından alman 
Fenerler gelirleri mukabili alman 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 
Sözleşmesi gereğince Musul petrollerinden alman 
Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
Faiz 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli kâğıtlyar 
Muayyen giderler karşılığı gelirler 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet 
Merkez Bankasından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden alınan 
Teberruat 
Eski alacaklar * 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları % 
Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezalan 
[Çeşitli gelirler 
[İktisadi Buhran Vergisi 
Hizmet erbabından 
•Sair kazanç erbabımdan 
Muvazene Vergisi 
Nâzım vergiler 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar gereğince gümrük -

Muhammenat 
Lira 

850 000 
100 000 

0 
4 500 000 
4.000 000 
1 200 000 

650 000 

150 000 
85 000 
75 000 

180 000 
1 800 000 

500 000 
8 000 000 

80 000 
500 000 

2 450 000 

1 350 000 
500 000 

0 
300 000 

125 000 
75 000 

0 
0 

200 000 
10 650 000 

1 375 000 
6 226 000 

11 000 000 

84 000 000 
9 500 000 

67 000 000 
— 

V 

Tahsilat 
Lira 

1 059 827 
145 903 

0 
12 084 802 
3 216 888 

992 543 
746 100 

202 088 
88 282 
12 £70 

267 459 
2 111 143 

600 821 
8 485 128 

510 626 
513 784 

2 430 750 

1 660 362 
1 160 565 

0 
407 737 

125 000* 
64 271 

346 704 
0 

2 062 221 
,8 692 909 

1 323 138 
6 598 532 

16 704 451 

98 972 937 
10 651 851 
69 206 488 

K. 

27 
95 

92 
06 
31 
96 

61 
84 
07 
07 
33 
25 
03 

19 
81 
04 

40 
67 

17 

51 
40 

94 
80 

86 
04 
85 

46 
58 
06 

ilerde kullanılan bâzı kâğıtlara yapıştırılan savun
ana pulu gelirleri 
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300 000 263 569 66 
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P. M. Varidatın nev'i 

47 Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 
48 Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedel

lerinden alınan Savunma Vergisi 
49 Binalardan alınan Savunma Vergisi 
50 Tayyare Resmi 
51 (Hava Kuvvetlerine Yardum Vergisi 
52 4385 sayılı Kanun gereğince şekerle! en alman ek 

istihlâk Vergisi 
53 .3/4636 sayılı Balkanlar Kurulu karariyle onanan 

658 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince 
ithal mallaırıından alınacak prim 

özel ve nâz%m gelirler 
1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köprüler in
şaatına yandım karşılığı olarak tahsil kaydolunan 
2005 sayılı Kanun gereğince pansiyon % 1|2 leri 
olarak elde edilen paralardan gider karşılığı 
tahsil olunan 
2İ548 sayılı Kanun gereğince ceza evleri ve mah
keme 'binaları inşası karşılığı olarak tahsil olunan 
2550, 3327, 3777 ısayıh kanunlar (gereğince ka
çakçılıktan mütahassıl mebaliğden ayrılan1 

2794 sayılı Kanoın gereğince Amortisman Sandığı 
sermayesine eklenen paralar karşılığı irat kaydo
lunan 
'3487 sayılı Kanun gereğince Hükümete ait bir 
kısım malzemenin 'Gümrük Resmi mahsuibatı 
4796 sayılı Kanun gereğince mübadil cari hesa
bı -bakiyesi olarak Hazinece elde' edilen paralar
dan irat kaydolunan 
5015 sayılı Kanuni gereğince tedavüle çıkanları 
•madenî paralar hasılatı 
'5156 ve 5159 sayıık kanunlar gereğimee katma 
bütçeli idareler hesabına okutturulan öğrenci gi
derleri karşılığı tahsil edilen 
5157 sayılı Kanun gereğince Devlet Denizyolları 
hesabına okutturulacak öğrenci giderleri karşılığı 
tahsil edilen 
1948 yılı Bütçe Kanununun 16 neı maddesi ge
reğince Maliye Okulunda Devlet Meteoroloji iş
leri Genel Müdürlüğü hesabına okutturulan öğ 
renci giderleri, karşılığı tahsil edilen 
1948 yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesi gere
ğince Milletlerarası para fonundan mütevellit gelir 
2510 sayılı İskân Kanunu gereğince yapılan mahsu-
bat 

Muhammenat 
Lira 

91 393 000 

3 500 000 
4 000 000 
7 000 000 
43 000 000 

41 000 000 

15 000 000 

Tahsilat 
Lira 

100 135 300 

3 205 661 
4 262 232 
5 256 893 
48 071 904 

48 122 459 

15 000 000 

K. 

45 

98 
85 
10 
75 

51 

5 178 473 20 

274 372 27 

451 902 67 

8 674 75 

2 304 535,99 2 304 535 99 

671 645 80 

7 789 22 

28 712 000 

231 902 29 

100 000 

6 885 

80 087 960 

726 
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5185 sayılı Kanun gereğince 1948 yılı 1 nci tertip 
istikrazı 
5185 sayılı Kanun gereğince 1948 yılı 2 nci tertip 
istikrazı 
4060 sayılı Kanun gereğince çıkarılan bonolar 
hasılatı olup 5285 sayılı kanunla istikrazlar hası
latı hesabına kaydolunan 

Genel toplam 

• Nâzım gelirler 
ti payı 
Belediyeler payı 
Darülaceze, fakir ve muhtaçlara yardım payı 
Asker ailelerine yardım payı 
Pansiyonlar % 88 leri 
4668 Sayılı Kanun gereğince Yüksek Tarım Enstitü
sü pansiyon geliri 
Ziraat Bankası iane payı 
Millî Eğitim Payı 

Muhammenat 
Lira 

1 115 600 000 

Tahsilat 
Lira 

61 750 000 

33 250 000 

80 883 166 

1 467 698 619 

120 262 
18 330 956 

185 202 
4 428 415 
3 778 371 

139 355 
1 127 

558 

K. 

34 

43 

37 
81 

1 
89 

09 
69 
54 

Nâzım gelirler toplamı 26 984 250 77 

Genel toplam 1 115 600 000 1 494 682 870 20 

»-e-« 
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S. SAYISI : 173 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine da

ir kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1 /618) 

T. C. 
Başvekâlet 29 .V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2566, 6/1692 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a i m i n i m bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler ekle~~ ' .aiye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 13 . V . 1953 tarihinde Yüksek Meense sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekü 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Malûm olduğu üzere 5434 sayılı Kanunun neşrinden önce, umumi bütçeden maaş alan askerî 
ve mülki memurlar, 1683 sayılı Kanun hükümleri dairesinde bütçe sistemine, İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları ve Limanları, Tekel, Askerî Fabrikalar, 
Türkiye Cumhuriyetd Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Belediyeler ve İller 
Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, köy öğretmenleri ve köy sağlık memurları ve hizmetli
leri Sandık sistemine tâbi bulunmakta iken 5434 sayılı Kanun bu ikiliği kaldırmış ve adı geçen 
kanunun esbabı mucibesinde yazılı mucip sebepler dolayısiyle bütün memur ve hizmetliler için 
Sandık sistemi kabul olunmuş bulunmaktadır. 

Kanunun üç yıllık tatbikat devresi zarfında, Sandığın vazifelerini lâyıkiyle ifa edebilmesi için 
gerek kuruluşu ve kaynaklarının işletilmesi ve haklarının takibi ve gerekse tahsise ait hüküm
lerinin ıslahı bakımlarından bâzı maddelerinde değişiklik yapılması zaruretti anlaşılmıştır. 

İştirakçi ve tevdiatçılarm ödedikleri kesenek mukabilinde, karşılık adı altında mensup ol
dukları kurumlar tarafından da bir hisse ödenmesi ve sosyal bir gaye takip edilmesi bakımların
dan sosyal sigorta sistemine dâhil bulunan Sandık sistemine girilince Sandığın malî muvazenesi, 
yani her zaman varidatlarının masraflarını karşılıyabilecek aktüaryel bir muvazene kurulması en 
hayati bir zaruret olarak ortaya çıkar. 

Diğer taraftan arzdan müstağni olduğu üzere % 10 gibi mahdur prime dayanan Sandığın ken
dinden beklenilen ağır vazifeleri başarabilmesi ve uzun yıllar devamlı bir faaliyet ve inkişaf gös
terebilmesi için dayanması gereken bâzı ana şart ve prensipler vardır ki, bunları da 5434 sayılı 
Kanun sağlıyamamıştır. 

Nitekim bir buçuk yıllık tatbikat göstermiştir ki, Sandığın malî bünyesi zedelenmekte ve da
imî surette küçümsenmiyecek açıklar peyda olmaktadır. 

Sandığın 1951 yılı Bilançosunda görüleceği üzere sayısı 16 399 u bulan emekli, dul ve yetim
lerin yaşlarına ve yaşama ihtimallerine göre aktüaryel hesaba dayanılarak 218 415 344 lira bir 
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tahsis karşılığının ayrılmış bulunması, arzedilen bu zor durumun beliğ bir ifadesidir. Keza isviç
re'den celbedilen aktüer tarafından şimdilik muvakkat olarak verilen rakamlar da bu hususta na
zardan uzak (bulundurulmaması icabeden bir önemdedir. 

Kanunun, Sandığın malî muvazenesi bakımından değiştirilmesi icabeden maddelerine ait lâyi
ha zaruri olarak, İsviçre'den celbedilmiş bulunan aktüerin tetkikatı neticesine talik olunmuş ve 
daha yukarda arzolunan Sandığın kuruluşu, kaynaklarının işletilmesi ve haklarının daha iyi taki
bi ile tahsis muamelelerinin hukuki bakımdan tanzimine mütaallik olup müstacelen değiştirilmesin
de lüzum görülen maddeleri, işbu lâyiha ile sunulmuş 'bulunmaktadır. 

1 nci maddenin esbabı mucibesi 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının Hazine ile olan sıkı münasebetleri dolayısiyle idare 
meclisi âzalarının Maliye Vekâleti tarafından teklif edilmeleri uygun görülmüştür. 

Esasen 3460 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi de idare meclisi âzalarının adedleriyle tâyinleri 
suretlerini ve müddetlerini teşekkülerin hususi kanunlarına bırakmak suretiyle bunların hususi
yetlerini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Müddeti biten idare meclisi yerine yeni idare meclisi reis ve azaları tâyin edilinceye kadar 
idari sebeplerden hâsıl olması muhtemel zaman fasılasında Sandık muamelelerinin sekteye uğra
mamasını temin ve bilhassa emekli aylıklarının tahsisinin gecikmesini önlemek için eskilerinin 
vazifelerine devam etmeleri zaruretini karşılamak üzere tadil lâyihasına hüküm konulmuştur. 

İdare meclisi âzalıklarma maaşlı vazifelerde bulunan kıymetli ve mütehassıs kimselerin geti
rilebilmesini teminen vazife müddetlerinin hitamında tekrar intihap edilmemeleri endişesinden 
bunları vareste kılmak zarureti muvacehesinde bunlara açık maaşı verilmesi derpiş olunmuştur. 

2 nci maddenin esbabı mucibesi 

5434 sayılı Kanunun 22 nci maddesi mucibince Sandık sermayesinin mühim bir kısmını akaar-
lara yatırması mecburiyeti karşısında idare meclisine inşaat işlerinden anlıyan yüksek mühendis ve 
yüksek mimarların da girmesini teminen kanunun 4 ncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Memurlardan reis ve âza teklif ve tâyin olunacakların 3656 sayılı Kanuna göre en az 4 ncü 
derecede aylığı veya karşılığı ücreti müktesep hak olarak almaları gerektiği hakkındaki son fıkra da 
3659 sayılı Kanuna göre aynı müktesep hak derecesini ihraz etmiş olanlar hakkında bir sarahati 
ihtiva etmemekte ve genç ve kıymetli mütehassıs elemanlardan idare meclisinin istifade edeme
mesi neticesini de tevlidedecek mahiyette bulunmaktadır. Bu sebepten bu fıkranın maddeden çıka
rılması uygun görülmüştür. 

3 ncü maddenin esbabı mucibesi 

Birinci maddede âza adedi (7) ye indirildiğine göre 5 nci maddenin 2 nci fıkrasının da buna mu
vazi olarak değiştirilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

4 ncü maddenin esbabı mucibesi 

5434 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde 6 nci ve daha yukarı derecedeki memurlarla idare mec
lisi ve bunlar dışında kalan memurlarla hizmetlilerin umum müdür tarafından tâyin olunacağı 
tasrih edilmiştir. 

6 nci ve daha yukarı derecedeki memurların idare meclisince tâyin edilmeleri Sandığın yük
sek kademelerinde vazife gören ve icabında muamele ve kararlariyle Sandığı taahhüt altına soka
bilecek durumda bulunan memurların tâyinlerinin Sandığı idare etmek vazifesiyle vazifelendi
rilmiş »lan idare meclisinin malûmat ve muvafakati dâhilinde yapılmasının kasdedildiğine şüphe 
yoktur. 

Bu mülâhaza, tâyinleri umum müdüre bırakılmış olan hizmetli tâbirinin, umumiyetle bedeni me-
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sai ile çalışan odacı, kapıcı, bekçi ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi şümulüne giren benzeri 
hizmetlileri istihdaf ettiğini göstermektedir. 

Maddede hizmetli tâbiri mutlak olarak ifade edilmiş olduğundan, tatbikatta altıncı dereceden 
daha yüksek derece aylıklarına muadil miktarda ücret alan ve ifa ettikleri vazifelerin mahiyet ve 
ehemmiyeti 3659 sayılı Kanuna tâbi olanlar .lan hiç farklı bulunmıyan çeşitli hizmetlilerin de bu 
tâbir şümulüne girdiği ve doğrudan doğruya umum müdürlükçe tâyin edilmeleri lâzımgeleceği ze
habını uyandırmakta, bu telâkki ise, altıncı dereceden yukarı memurların idare meclisince tâ
yinlerini gerekli kılan mülâhazalarla kabili telif bulunmamaktadır. 

5 nci maddenin esbabı mucibesi 

'5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin muaddel şeklinde, kurumların Sandığa aylık bordrosu 
göndermemeleri, bu bordrolar yerine kurumlarca şahıs emeklilik fişi tutularak bu fişlerin icmal
leri ile birlikte mütaakıp yılın Ocak ayının sonuna kadar Sandığa gönderilmesi derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. 

Avrupa'nın her yerinde tatbik edilen bu fiş sistemine göre; Sandıkça tutulacak olan aktü-
arye'l fişler için gerekli malûmatın bir kısmının, bu şahıs emeklilik fişlerinden istihracı mümkün 
olabilecektir. 

Ancak bu fişlerin vürudundan sonra Sandıkça çeşitli kontrollarm yapılması gerekmekte ve 
bu kontrollarm da Nisan sonuna kadar devam edeceği hesap edilmektedir. 

Filhakika, gelecek icmal bordrolarında gösterilen paraların, Sandıkça tahsil edilip edilmedi
ğinin, Sandıkta her tediye merkezi için açılmış olan hesaplarla birer birer kontrolü, fiş muhte
viyatının icmal bordrosu muhteviyatına mutabakatının sağlanması, tediye merkepleri icmal bor
droları ile şahıs icmal fişlerinin mutabakatı ve nihayet sene içinde aylık olarak gönderilen pa
ralarla kurumlar icmal bordrosu muhteviyatının kontrolü ve mutabakatsızlık halind.e, tediye 
merkezleri ve kurumlarla muhaberata girişilmesi ve bu şekilde ilk kontrollar yapıldıktan sonra 
giriş, çıkış ve kesenek tahavvülâtmın aktüaryel şahıs kartlarına intikal ettirilebilmesi için gelen 
fişlerin delinerek kartlarının aktüaryel kartlarla karşılaştırılması, bu suretle tahavvülâtın tes-
bitinden sonra teknik bilançonun ihzarı için istatistiklerinin çıkarılması ve hesaplarının yapıl
ması icabetmektedir. 

Yukarda işaret edilen kontrol ve mutabakattan ve istatistik! malûmat ve hesapların çıkarıl
masından sonradır ki, riyazi ihtiyatlar ve karşılıklar belli olabilecek ve muhasebe, bilanço ihza
rına başlıyacak ve ancak Haziran sonunda bilançoyu umum müdürlüğe tevdi edebilecektir. 

Bu suretle hazırlanan bilançonun umum müdürlük ve idare meclisinde tetkikleri için gerekli 
müddetler ve (15) er gün hesap edilerek Temmuz sonunda, bilânoçnun Umumi Murakabe Hey
etine tevdii muaddel maddede derpiş edilmiştir. 

6 nci maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasının (b ve c) bentleri gereğince aylıkları daimî 
kadroya istinat etmemesi sebebiyle 788 sayılı Kanunun 64 ncü maddesini değiştiren 2919 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde yazılı mecburi hizmetle mükellef stajyerler emeklilik hakkından faydala
namamaktadırlar. 

Devlet hususi idare ve belediyeler hesabına memleket içinde ve dışında tahsil görerek bilgi ve 
ihtisaslarını artıran bu stajyerlerin stajyerlikte geçen hizmetleri namzetlik hizmetine ve mecburi 
hizmetlerine mahsup edildiği ve halbuki namzetlikte geçen müddet emekliliğe tâbi müddet olarak ka
bul edildiği ve gördükleri vazifler sürekli bir mahiyet arzettiği ve ücretleri de kanunen tâyin olu
nabilecekleri memuriyet derecesine göre tesbit edildiği ve ilk münhale de tâyinleri mecburi olduğu 
halde maahaza kadroda açık yer bulunmadığından dolayı ücretlerinin bütçe tasarrufatmdan veril
mesi, sun'u taksirleri olmamasına rağmen kendilerini emekli hakkından mahrum kılmaktadır. Bu 
hali önlemek maksadiyle lâyihaya hüküm teklif edilmiştir, 
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2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

(a) 
(b) 
(c) 
(Ç) 

(d) 
(e) 
(g) 
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Aynı maddenin (c) fıkrasına gelince : 
Bahse mevzu olan 12 nc'i maddenin I I işaretli fıkrasının (c) bendi, tatbikatta bilhassa iş yerle

rinde çalışan işçi ve hizmetlileri tefrik bacımından Sandığımızla işçi Sigortaları arasında bâzı anlaş
mazlıklara sebebiyet vermekte olduğu gibi kurumlarca yanlış tatbikata da yol açmaktadır. 

İşte bu sebeplere binaen (c) fıkrasının teklif veçhile tadilinde zaruret bulunmaktadır. 

7 nci maddenin esbabı mucibesi 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin; 
Fıkrasında derpiş edilen % 5 emekli kesenekleri '' ' î • 

» » » !% 5 giriş » 
» » » %100 » artış farkları 
» » » Subay ve askerî memurlardan mahkeme karariyle nasp ve rüt

beleri düzeltilenlerin kesenek ve artış farkları. 
» » » Karşılıklar, 
» » » % 10 tamamlayıcı emekli kesenekleri ve faizleri, 
» » » inzibati para cezaları, 

8. 5434 sayılı Kanunun 125 nci maddesinde zikredilen tevdiatçılar kesenek ve karşılıkları ile 
inzibati para cezaları tahsilatının her ay kurumlarca hazırlanan ve 25 000 e baliğ olan bordroları 
T. C. Emekli Sandığına gönderilmekte idi. 

Bu aylık bordrolar, her iştirakçi ve tevdiatçıya bir şahsi föy açılacağı ve gönderilen bu bordro
lara göre, aylık kesenek tahsilatının şahsi föylere geçirileceği mütalâasiyle ihdas edilmiş bulunmak
ta idi. 

Yapılan incelemeler sonunda : 
(250 000) i aşan iştirakçi ve tevdiatçı için her ay bu miktar kaydın yapılmasının Sandığa tahmi] 

edeceği malî külfetin senede ortalama olarak 500 000; lirayı aşacağı, böyle bir masraf yapılmış olsa 
dahi, kayıtlarının sıhhatli olmıyacağı ve defterikebir hesapları ile mutabakata varılamıyacağı, 
kaldı k i . kaldırılan sandıkların hepsinde şahıs hesabı tutulmadığı, tutulanlarda da defterikebir 
mutabakatı bulunmadığı göz önüne alınarak "şahıs hesaplarının tutulması hususu, Sandık idare Mec
lisince 1950 yılında karara bağlanmıştır. 

Sandığın malî durumunu incelemek üzere B. I. T. den celbedilen Aktüer, Mr. Etienne Dumas'm 
Sandık istatistik teşkilâtı hakkında verdiği raporda; Sandıkça 250 000 i aşan şahıs hesabı tutulma
sın] n imkânsızlığına, şahıs hesabı tutulmuş olsa dahi Sandığa tahmil edeceği büyük masraflara 
ve muhasebenin daima rötarlı olacağına ve hesaplarda vukua gelecek hatalara temas ederek, San
dıkça. tutulacak şahıs hesabı yerine, kurumlarca şahıs emeklilik fişi tutulmasını teklif etmiştir. 

Avrupanm muhtelif memleketlerindeki ve bilhassa isviçre'deki bir idare merkezinden, muhtelif 
dairelerin emeklilik işleri yürütülmekte olan emekli sandıklarında tatbik edilen bu sisteme göre, 

Kurumlarca emekli sandıklarına aylık bordro gönderilmemekte, bordrolar yerine kurumlarca, 
şahıs senelik keseneklerini gösteren bir fiş doldurularak bir icmal bordrosu ile birlikte sene son
larında emekli sandıklarına yollanmaktadır. 

Bu şahsi fişler, yine aktüerimizin teklifi ile sandıkta tutulacak olan aktüaryel fişlerdeki malû
matı tamamlamış olacaklardır. Filhakika kurumlarca senede bir defa sandığa gönderilecek olan bu 
fişler gereğince, Sandıkta o yıl içinde gönderilen paraların hesaplarımıza uygun olup olmadığının 
kontrolü mümkün olacağı gibi,giren, çıkan ve terfi eden ve bu suretle keseneklerinde tahavvül vu-
kübülân memur adedinin de tesbit edilmesi sağlanabilecektir. En nihayet bu fişler gereğince her 
şâhsın Sandığımızda birikmiş olan paraları tesbit edilecek ve toptan ödeme, kesenek iadelerinin ko
laylıkla yapılması mümkün olacaktır. 
- D i ğ e r bir ifade, ile bu fişler, memurun eli ve kontrolü altında bulunan bir nevi emeklilik fişi
dir;" "•' '•••. V'.: -••.-.;., . . 

Bunun diğer faidesi de şu mühim noktadır. 
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Bu fişler üç nüshadan ibaret olup biri kurumunda, diğeri şahısta ve üçüncüsü de Sandıkta bu
lunacağına göre, lüzumu halinde gerekli kontrol yapılabileceği gibi, her ay şahsın elindeki karta im
lenen rakamın ilgili tarafından kontrol edilmesi 'Ve birçok yanlışlıkların da vaktinde düzeltilmesi 
mümkün olacaktır ki, bu suretle hâsıl olan fiilî ve pratik kontrol bugüne kadar olan sistemlerden 
çok üstün bulunmaktadır. ' 

Sandığa her ay bordro gönderilmek külfetini kaldıran ve Sandıkta şahıs hesabının tutulmasını 
da sağlıyan bu (Şahıs emeklilik fişi) usulünün tesisi için, kanunun 17 nci maddesinin tadiline lü
zum görülmüş ve tadil lâyihası eklice sunulmuştur. 

Lâyihaya göre kurumlar, Sandık varidatlarına ait fişi, cetveli ve defter tutmakla mükellef bu
lunduklarından bunların usulüne göre tutulup tutulmadıkları ve Sandık gelirlerinin tamam ve za
manında gönderilip gönderilmediklerinin zaman zaman mahallinde tetkiki ve diğer taraftan ku
rumların tahsis muamelelerinde olduğu gibi Sandığa karşı birçok vecibelerinin de mevcut bulun-
sı dola^ısiyle bu bakımdan da mahallen tetkikat yaptırılması zarureti aşikârdır. 

Bu zaruret dolayısiyle 17 nci madde sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

8 nci maddenin esbabı mucibesi 

5434 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, plasman mevzularının, emniyet verim ve likidite bakımla
rından ayrı vasıfları haiz bulunan mütehavvil ve sabit gelirli kıymetlere ayrılarak daha ilmî bir 
tasnife tâbi tutulmak ve aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle değiştirilmiştir: 

Bir taraftan diğer memleketlerde sosyal sigorta plasmanlarında umumiyetle kabul edilen prensipler, 
diğer taraftan üç senelik tecrübelerimizin verdiği neticeler göz önünde bulundurularak gayrimenkul 
plasmanlarında eskiden mevcut «Konut olmamak şartiyle» kaydı kaldırılmıştır. 

Ayrıca, para kıymetinin tahavvülâtma karşı Sandık için arzettiği hakiki emniyet bakımından 
gayrimenkullere yapılacak yatırım nispeti % 20 den % 40 a çıkarılmıştır. Nüfus itibariyle az ve 
fakat iktisadi inkişaf bakımından istikbali bulunan İskenderun, Mersin, Samsun, Zonguldak, Eski
şehir gibi yerlerde de hem risk tevzii bakımından ve hem de iyi rant getirme bakımından arzedeceği 
faydalar göz önünde tutularak, gayrimenkul mubayaasına mütaallik fıkra eskisine nazaran genişletil
miş ve nüfusu 20 binden az olmamak kaydiyle limanı olan veya demiryolu kavşaklarında bulunan 
yerler de bu çeşit plasman mevzularma, ithal olunmuştur. 

Devlet sermayesinin iştiraki bulunan sınai teşekküllerle Sigorta şirketlerinin de, fayda mülâhaza 
edildiği hallerde, aksiyonlarını satınalmak isabetli bir hareket olacaktır. Teminat bakımından gayri
menkul kıymetleri temsil eden bu gibi verimli sınai teşekküllerin aksiyonlarını iyi rant getirmeleri ahva
linde, Sandık için müsmir bir plasman mevzuu telâkki etmek icabedecektir. 

Sandığın basiretli bir tüccar gibi hareket edebilmesini sağlamak maksadiyle (ç) fıkrasiyle icabında 
Sandık elinde bulunan çeşitli kıymetlerin satılması imkânları tanınmıştır. 

Sandık kaynaklarının istismarında elde edilecek gelirin yüzde nispetini asgari aktüaryel faiz 
haddinden aşağı düşürmemek lâzımgeleceği, Sandık hesaplarını tetkik ettirmekte olduğumuz İsviç
reli mütehassısın katî mütalâası içinde bulunmaktadır. Bu itibarla., Sandık mevcudunun bankalara 
mevduat şeklinde yatırılması halinde aranacak faizin 5841 numaralı kanunun şümulü dışında faiz had-
dinin serbestçe tesbitine cevaz verilmesi zarureti mevcuttur. 

Bu itibarladır ki, (d) fıkrasına istisnai bir hüküm konmuştur. 
Umumiyetle diğer memleketlerde istihlâk kredisi şeklinde iştirakçi ve tevdiatçılara ikrazda bu-

lUBUlmıyarak bunlara ipotek kredisi açılması suretiyle, ev sahibi olmaları siyaseti takibedilmek-
tedir. Memleketimizde de iştirakçi ve tevdiatçıl arımızın bu suretle mesken sahibi olmalarını temin 
için bu mevzu da Sandığın yatırım sahası içine alınmıştır. 

Bu mülâhaza iledir ki, hazırlanacak nizamname esaslarına göre Sandık iştirakçi ve tevdiatçı-
larının kuracakları kooperatiflere ev inşası için kredi açılmasına mütedair aynı maddenin (e) 
fıkrasiyle yeni hükümler konmuştur. 

Memur sınıfının ev sıkıntısı malûm bir keyfiyet olup böyle bir ihtiyacın giderilmesi yolunda 
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Sandıkça ikrazatta bulunulması neticesinde bir taraftan Sandık mensuplarına nesillere intikal ede
cek bir menfaat sağlanmış olacak, diğer taraftan da memlekette mesken buhranı gibi bir sıkıntının 
faiz, aktüaryel faiz haddinin dununa düşmiyecektir. 

Yapılacak plasmanların beş yıllık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre değiştirilebilen bar yatırım 
plânına göre yapılması esası da diğer memleketlerin tatbikatı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu
nun bu husustaki temennileri göz önünde bulundurularak kabul edilmiştir. 

Yapılacak plasmanların müsmir ve mümkün mertebe gerekli bütün şartları haiz bulunması, 
bunların zamanında, piyasa vaziyetlerine nazaran geç kalınmaksızın yapılmasına vabestedir. 5434 
sayılı Kanunun bu bakımdan ihdas ettiği kanuni merasimin buna imkân vermediği ve emniyet ve 
verim vasıflarını haiz birçok plasman imkânlarının zayi edildiğini bir buçuk senelik tatbikat gös
termiş bulunduğundan Maliye Vekâletince tasdik edilecek plasman programı dâhilinde, yalnız 
Sandığımız İdare Meclisinin karariyle plasman yapılabilmesi hükmü lâyihada yer almıştır. 

Bu maddede yapılan değişiklikler arasında Sandık için faydalı olacağı için Amortisman ve Kre
di Sandığının çıkaracağı tahvillerle millî bankaların çıkaracakları tahvillerin de Sandıkça satın 
alınması hükmü de yer almıştır. 

9 ncu maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 28 nci maddesinin mutlak hükmüne nazaran Sandığın idare masraflarından Umumi 
Murakabe Heyetine de bir hisse ayrılması icabetmektedir. Halbuki mezkûr heyetin bilûmum mas
raflarının murakabe ettikleri kurumlara tevzii ve bu arada Sandığımıza da bir hisse tefriki ge
rekmekte olduğundan maddeye, mütekabilen hisse tefrik ve tahmil edilmemesi için istisnai bir fık
ra eklenmesine lüzum görülmüştür. 

10 ncu maddenin es!babı mucibesi 

Kanunun 50 nci maddesinin, 1 nci fıkrası iştirakçi veya tevdiatçıların her çeşit malûllüklerinin 
'en az üç hekim tarafından verilecek raporla belirtilmesi hakkında âmir bir hüküm sevkettiği hal

de üçüncü fıkrasında (ihtisasa taallûk eden hastalıklarla kuruluşu tam olan hastanelerin bulun
duğu yerlerdeki hastalıklar bu hastanelerin sağlık komisyonlarının raporu ile belirtilir) kaydı bu
lunmaktadır. 

Bu kayda ve malûllüğü intaç eden hastalıkların ise daima ihtisasa taallûk eden hastalıklar ma
hiyetinde bulunmasına binaen tatbikatta en az üç hekim tarafından verilen raporla muamele yapıl
dığı vâki değildir. 

Bu itibarla, asıl olarak malûllüğe ait raporların kuruluşu tam olan hastaneler sıhhi heyetince 
verilmesi ve şu kadar ki, bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde bu raporların en az üç hekimi 
bulunan mahallî hastaneler tarafından da verilmesi yolunda maddede değişiklik yapılması zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Ancak bu şekilde bir hastane bulunmazsa kanunun 5;0 nci maddesinde yazılı şartları haiz üç 
hekimin raporu kâfi görülmüştür. Bununla beraber bâzı hastaların yerinden kımıldaya-mıyacak de
recede hastalıklarının ağır olması ve aynı zamanda bulunduğu yerde de mahallî hastane veya 50 
nci maddedeki şartları haiz üç hekim bulunmaması halinde işin gecikmemesi ve ölüm ile netice
lendiği takdirde hastayı muayene etmek ve rapor vermek imkânlarının ortadan kalkmaması 
maksadiyle bu gibi hallerde kurumlann hekimi tarafından verilen raporun nazara alınmasına ve 
ancak Sandığın mahallinde hastayı muayene ettirmek ve neticesine göre muamele yapılmak hak
kını muhafaza edeceğine dair maddeye istisnai bir fıkra da eklenmiştir. 

' ' ~ " ' •" • •» 11 nci Maddenin esbabı mucibesi 

Bu hüküm gereğince âdi malûllük aylığı tesbit edilirken 53 ncü maddenin son fıkrası hükmüne 
uyularak 50 kuruştan aşağı kesirler 50 kuruşa ve 50 kuruştan daha fazla kesirler de liraya çıkar ıl-
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maktadır. Bu suretle elde edilen, rakama, 55 nci madde gereğince % 15 - %50 nispetinde yapılan 
zammın ilâvesi halinde toplamında kesirler hâsıl olmakta ve bunlar hakkında yapılacak muameleye 
dair de maddede bir hüküm ve işaret bulunmamaktadır. Bu sebeple her iki ameliyede ayrı ayrı çıkan 
kesirler hakkında ayrı ayrı iblâğ muamelesi yapılmamak şartiyle 55 nci maddeye de, bağlanan ay
lıkların 50 kuruştan aşağı kesirlerinin 50 kuruşa ve 50 kuruş ve daha fazla kesirlerin de liraya çı
karılmasına dair bir fıkra eklenmiştir. 

12 nci Maddenin esbabı mucibesi 

88 nci maddedeki 25 yıl kaydı 20 yıla indirilmek suretiyle ve 15 nci madde ile 88 nci maddede 
değişiklik yapılmış olmasının neticesi olarak 66 nci maddenin (f) fıkrasının da ona göre değiştiril
mesi gerektiğinden bu madde maksadı sağlamak üzere tanzim edilmiştir. 

13 ncü Maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 71 nci maddesinde iştirakçi karı ve koca eşinden 30 yaş veya daha fazla büyük ise 
ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanacağı esası konulmuş, fakat emekliye ayrıldıktan sonra 
evlenenler hakkında buna muvazi bir hüküm sevkedilmemiş olduğundan aynı esasın emeklilere de 
teşmili uygun görülmüştür. 

14 ncü maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, (ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, baba, 
koca ile kız çocuğun müstahak sayılabilmesi...) hükmünü ihtiva etmektedir. 

Halbuki kanunun 75 nci maddesi gereğince yaş kaydı aranmaksızın ölüm tarihinde evli bu-
lunmıyan kız çocuklara yetim aylığı bağlandığına ve hattâ evlenme dolayısiyle maaşları kesilip 
de sonradan dul kalan veya boşananların kesilmiş olan aylıkları iadeten tahsis edildiğine göre 
kanun, kız çocuklar için muhtaçlık durumunu aramamıştır. 

Bu itibarla, 84 ncü maddenin 3 ncü fıkrasına zühulen girmiş bulunan kız çocuklarının bu fık
radan çıkarılması gerektiğinden madde bu maksatla tanzim edilmiştir. 

Keza 84 ncü maddedeki 3 aylık müddetin, tatbikatta pek kısa olduğu ve bu yüzden birçok 
hakların zıyaa uğradığı görülmüş olduğundan bu müddet bir yıla çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan müracaat etmiyenlerin hisselerinin bir yıl müddetle mevkuf tutulması ve bu 
müddet içinde müracaat vâki olmadığı takdirde bu hissenin diğerleri arasında tevzii uygun gö
rülmüştür. 

15 nei maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 88 nci maddesi gereğince, 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j , m) fıkralarında 
yazılı olanlardan fiilî hizmet müddeti 20 yılı doldurmuş bulunanların ayrılışlarında kesenekleri 
geri verilmemektedir. 

Bu madde, çeşitli sebeplerle vazifeden ayrılma zorunda kalanlardan fiilî hizmet müddetleri 
ancak 25 yıl ve fazla olanların keseneklerini geri vermemekte ve bilfarz 24 yıl fiilî hizmeti olan 
bir memurun keseneği faizsiz verilmek suretiyle Sandıkla ilişiği kesilmektedir. 

Halbuki kanunun diğer hükümlerine nazaran fiilî hizmet müddeti 15 yılı doldurmaik suretiyle 
ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlandığı gibi âdi malûllüğe uğrayanlardan fiilî hizmet müd
detleri 15 yılı dolduranlara da âdi malûllük aylığı bağlanmaktadır. Bu itibarla hiç olmazsa kıs
tasın, 20 yıl olarak kabul edilmesi; hükümlerin tatbikında vahdeti temin edeceği gibi içtimai 
sigorta esas ve maksatlarına da uygun düşecektir, 
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16 ncı maddenin esbabı mucibesi 

Bu madde, 5434 sayılı Kanunun 91 nci maddesini değiştirmektedir. Bilindiği gibi 91 nci 
madde, çeşitli mahiyette bağlanan aylıkların başlangıçlarını göstermektedir. 

Bu mevzuda prensip olarak emekli aylıkları, hizmet aylıklarını takibeder. Bütün yabancı san
dıkların statülerinde de aylık başlangıçları bu prensibe göre tesbit edilmiştir. Nitekim esasları 
bir İsviçreli mütehassıs tarafından hazırlanmış bulunan 2904 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde (San
dıkça bağlanacak maluliyet, tekaüt, dul ve yetim aylıkları işletme idaresinden alman istihkak
lara tekabül eden müddetin nihayet bulduğu günün ertesinden başlar) hükmü yer almıştır. 

Görülüyor ki, aylık başlangıçları, aylıkların çeşidine ve mahiyetine göre değil, hizmet aylığı
nın kesildiği tarihe (güne) göre tesbit edilmiştir. 

Bu sebeple, 91 nci madde bu esas ve prensibe göre yeni baştan tanzim edilmiş ve 13 Temmuz
da yaş haddine uğramak dolayısiyle o tarihte vazifesinden ayrılanlardan bâzı kurumlarca o aya 
ait 17 günlük fazlai mehuz aranmakta ve halbuki emekli aylığı Ağustos başından ödendiği cihet
le prensip hilâfına ve o ayın tamamı fiilî hizmet sayılmasına rağmen hizmet aylığı ile emekli aylığı 
arasında fasıla belirmektedir. Bu mahzuru gidermek için maddeye (Emekliye ayrılanların ay so
nuna kadar olan hizmet aylığı geri alınmaz) şeklinde bir fıkra eklenmiş ve maddedeki diğer hü
kümler aynen muhafaza edilmiştir. 

17 nci maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 120 nci maddesi gereğince Sandıkça ödenecek her çeşit istihkakların sırasiyle doğru
dan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni temsilcilerine ödenmesi gerekmektedir. 

Tatbikatta, ilgililer, istihkaklarını başkalarına temlik de etmektedirler. Bu itibarla çeşitli 
mahiyetteki aylıkların ancak üçer aylık olarak ödenmekte bulunması ve daha fazla müddetle 
temlike cevaz verilmesinin mahzurdan salim olamıyaeağı göz önüne alınarak 120 nci maddeye «Bu 
istihkakların son ödeme tarihini takibeden üç aylığından fazlası temlik edilemez» şeklinde bir fık
ra eklenmesine lüzum görülmüştür. 

18 nci maddenin esbabı mucibesi» 

Sandık memurları Sandık doktoru tarafından tedavi edilmekte ise de bu doktorların her hu
susta ihtisas sahibi olmasına imkân bulunmadığından bunlar, hastalıklarında ekseriya hastanelere 
gönderilmekte ve muamelât bundan zarar görmektedir. 

Sandık memurlarının, hastanelerde tedavi haricinde, ilâç paraları da (4598 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi mucibince verilecek tedavi masrafları ve yol parası hakkındaki talimatname) gereğin
ce ödenmemektedir. 

Sandık memur ve hizmetlilerinin gerek kendileri ve gerek aileleri efradının mütehassıs hekim
lerce muayene ve tedavileriyle lüzumlu ilâç yardımının yapılabilmesini teminen bu madde sevke-
dilmiş bulunmaktadır. 

J 

19 ncu maddenin esbabı mucibesi 

5434 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince muhtaç ana, baba ve koca ile ölüm tarihinde ça-
lışmıya mâni ve tedavisi imkânsız hastalık veya malûllük sebebiyle muhtaç durumda bulunan er
kek çocuklar (Bunlar için yaş kaydı aranmaz) aylığa veya toptan ödemeye müstahak olabilme
leri için ölüm tarihinden itibaren en çok üç ay içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şart 
bulunmaktadır. 

(Lâyiha ile bu müddet bir yıla çıkarılmıştır.) 
Alışkanlık dolayısiyle bu gibi müracaatlar mahallin en büyük mülkiye âmirine yapılmakta ve 

bu yüzden kanunun tahdit ettiği üç aylık müddet geçmekte ve binnetice hak sakıt olmaktadır. 
Bu itibarla bu gibilerin mahallin en büyük mülkiye âmirine muayyen müddet içinde yapacakları 
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müracaatların Sandığa yapılmış sayılması hakkında kanuna bir maddenin- eklenmesi zaruri görül
müştür. 

Keyyfiyetin ayyn bir madde halinde kanuna eklenmesi mevzuun şümulü bakımından kanunun 
birçok maddelerinde değişiklik yapılmaması maksadına matuf bulunmaktadır. 

20 nci maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 23 ncü maddesi, Sandığa dâhil 253 bini aşan iştirakçi ve tevdiatçmın ihtiyaçlarını kara
lamak ve % 5 faiz alınmak suretiyle 3 milyon lira tahsis etmektedir. Bugünün icap ve şartları dola-
yısiyle ihtiyaç içinde bulunmıyan iştirakçi ve tevdiatçılar ancak mahdut sayıdadır. Nitekim kanu
nun yürürlüğe kirdiği tarihten 30. IX. 1952 tarihine kadar müracaat adedinin (41 429) olmasına 
mukabil ancak (10 870) kişiye borç para verile bilmiştir. Diğerlerinin vasati bir hesaba göre aynı 
esaslar dairesinde para alması için asgari ( 6 - 7 ) sene beklemeleri lâzımgeldiği anlaşılmıştır, öde
me takatlerinin üstünde borç para alabilmek saikasiyle iştirakçilerimizin ahlâki bakımdan da za
rara duçar oldukları görülmüştür. Şayet tahsisatın bir miktar artırılması yoluna gidildiği takdir
de derhal yeni yeni müracaatların yapılacağı şüphesiz bulunduğundan yine zor durum kalkmış ol-
mıyacaktır. 

Diğer taraftan yabancı hiçbir sandığın bünyesinde böyle bir kredi müessesesi yoktur. Alman 
% 5 faiz ile bu hususta ihtiyar olunan umumi masrafları (mesken kirası, tenvir, teshin, kırtasiye 
memur ücretleri bir hayli yekûn tutan posta masrafları ve nihayet tahsilsiz kalan paralar ve takip 
ve mahkeme işleri gibi) karşılanmamaktadır. 

Bu itibarla 23 ncü maddenin kaldırılması Sandık muamelâtının selâmeti bakımından da lüzum
lu görülmüştür. 

Esasen diğer memleketler istihlâke değil, iştirakçilerin mesken inşasına borç para verilmesi 
esasını kabul etmiş ve lâyihamızla da 22 nci maddeye bu şekilde bir hüküm ilâve edilmiş olduğun
dan 23 ncü maddeye lüzum da kalmamıştır. 

Emekli aylıklarının, Sandığımızın teessüsünden önce olduğu gibi T. C. Ziraat Bankası ve Türki
ye Emlâk Kredi bankaları tarafından iskonto edilmeleri mümkün olduğu gibi esasen 24 ncü mad
de mucibince Sandığımıza verilen emekli aylıklarının iskontosu inhisarı da zarardan başka bir ne
tice hâsıl etmediği gibi altı milyon liraya yakm bir paramızın devamlı olarak donmasını intaç 
etmiştir. Bu sebeple 24 ncü maddenin kaldırılması da faydalı bulunmuştur. 

Diğer taraftan her ne kadar, lâyiha ile, Sandığın iskonto hususundaki inhisarı kaldırılmışsa da 
5434 sayılı Kanundan önce emekli aylıklarını iskonto eden bankalarla anlaşmaya varılmış oldu
ğundan, emekli, dul ve yetimlerin aylıklarını iskonto ettirmek hususunda her hangi bir müşkü
lâta mâruz kalmaları da bahis mevzuu olmıyacaktır. 

Iskonto mevzuunun Sandığa iras ettiği külfet ve zarar hakkında bir fikir verebilmek için aşa
ğıdaki malûmatı arzetmekteyiz : 

1. Sandık faaliyetinin başlangıcı olan 1950 yılı başından Aralık 1952 ayına kadar iskonto mua
meleleri için bankalara tahsis edilmiş olan fonlar, 6 250 000 lira ile başlamış, bugün 7 750 000 
liraya tezayüt etmiş bulunmaktadır. Bu fon, Sandığın varlığından tefrik edilmiş muaatal bir 
meblâğdır. 
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2. İhtilâflar : 

TL. 

a) Zarar kaydedilen dosyalar tutarı 
b) Mahkemeye intikal etmiş dosyalar 
c) Askıda kalmış olup muhaberatı devam etmekte olan dosyalar tu tan 
3. Iskontodan elde edilen kârlar : 

Yılı 

1950 
1951 

1952 

10 249 
17 765 
317 602 

Tutarı 
Lira 

153 897 
228 499 

228 499 
(1952 yılının neticesi henüz; alınmamış olduğundan 1951 yılı kârı aynen 

alınmıştır.) 

610 895 
Netice : 
Mühim bir kısım meblâğın muattal kalması, vadeli plasman, mevzuunun dışına çıkılması se

bebiyle, faizden yapılacak zarara ilâveten yukardaki hususları da nazarı itibara .aldığımız takdirde : 
7 750 000 liranın % 4 vadeli mevduat şeklinde işletilmesi halinde 3 senelik ge

liri 4 X 3 7 750 000 
930 000 

100 
Uç senelik Iskonto geliri 610 895 

Zarara kaydedilen dosyalar tutarı 
Mahkemeye intikal etmiş dosyalardan muhtemel zararın 17 065 liranın % 30 u 
Askıdaki işlerden muhtemel zarar 317 602 liranın % 30 u 

liralık bir zarar husule gelmektedir, ki, bunun da senelik vasati (143 251) liradır. Bu zarara 
ilâveten (7 000) e yakın dosyanın takibiiyle uğraşan servis ile hukuk müşavirliğinin personel mas
rafları muhabere ve mahkeme masrafları göz önünde tutulduğu takdirde, iskonto muamelâtının San
dığa tahmil ettiği külfetin azameti müşahede edilir. 

21 nei maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun muvakkat 11 nei maddesi, 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, muvakkat 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklarla ilgili kurumlara geçmiş olup da 4222 sayılı Kanunun 18 nei madde
si hükmü henüz uygulanmamış olanlar hakkında da 1 . I . 1950 tarihinden itibaren aynı esasların 
tatbikini tazammun etmektedir. Maddenin bilhassa (a) fıkrası hükmü, tatbikatta zorluklara sebep ol
muş ve hattâ buna göre ödeme yapılmasını mümkün kılmamıştır. Çünkü 4805, 4806 ve 4807 sayılı ka
nunlara göre 1 . I . 1946 tarihinden itibaren aylıklı memurların aylıklarından muntazaman % 5 ke
sildiği ve bu suretle kesilen ve biriken paralar, karşılıklariyle birlikte muvakkat 12 nei madde gere
ğince (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredildiği halde bilfarz 1948 yılının 6 ncı ayı 
sonunda aylıklı bir memur bahse mevzu Sandıklarla ilgili bir kuruma geçmiş bulunan bu memurun 
geçiş tarihine kadar olan mecmuu hizmetleri için muvakkat 11 nei madde delaletiyle 4222 sayılı 
Kanunun 18 nei maddesine göre para tahakkuk ettirilerek Sandığa ödenmesi gerektiği gibi bir de bu 

+ 

319 105 
10 249 
5 119 
95 280 

429 753 
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memurun 1 . I . 1946 tarihinden ayrıldığı 30 . VI . 1948 tarihine kadar aylıklarından kesilmiş olan 
paraların da karşılıklariyle beraber aynen Sandığa devri icabetmektedir. 

Gerçi kısmen mükerrer tediyenin önü alınmak maksadiyle muvakkat 12 nci madde ile mahsup 
muamelesi için hüküm sevkedilmiş ise de keyfiyet Divanı Muhasebatı tatmin etmediğinden bu yol
da devairce tanzim edilmiş olan ita emirleri vize edilmemiştir. 

Bu durum karşısında 4222 sayılı Kanunun 18 nei maddesi hükmünün 1 . I I . 1946 tarihine kadar 
olan müddet için hesaplanmak suretiyle muamele ifası zaruri görüldüğünden muvakkat 11 nei mad
denin (a) fıkrası o yolda değiştirilmiştir. 

22 nci maddenin esbabı mucibesi 

Bu madde, kanunun muvakkat 18 nci maddesinin (a ve b) fıkralariyle 5 nci bendini değiştirmek
tedir. 

Kanunun (a) fıkrası Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile üniversitelerin aylıklı memuriyetle
rinde geçen hizmetlerden ancak 4805 sayılı Kanunun meriyete giremsinden önce geçen kısmının il
gililerin, 1.1.1950 tarihinden sonra geçecek hizmetlerine eklenmesini âmirdir. 

Halbuki adı geçen umum müdürlük ile üniversitelerin teşkilât kanuniyle Memurin Kanununda 
aylık memurlarının emeklilik işleri hakkında haı*gi hükümlerin uygulanacağına dair bir hüküm ve 
işaret bulunmadığı gibi 5434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü maddesi de kaldırılan hükümlere 
göre iktisap olunan fiilî ve itibari hizmetleri 1.1 1950 tarihinden sonra geçecek hizmetlere eklen
mesini âmir bulunduğundan bu memurların 4805 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihe kadar ge
çen hizmetleri açıkta kalmaktadır. Bu sebeple bu hizmetlerin de tekaütlük hesabında sayılmasını te-
minen muvakkat 18 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine zaruret görülmüştür. 

Aynı madde (b) fıkrasına gelince; fıkra metninde hususi idarelerle belediyelerin aylıklı memur-
lariyle öğretmenleri de zikredilmiştir. Halbuki hususi idarelerin aylıklı memur ve öğretmenliklerine 
1. VI . 1950 tarihinden sonra açıktan veya naklen tâyin edilmiş olanların dahi umumi ve hususi 
bütçeli dairelerde geçen hizmet müddetlerinin tekaütlük hesabında mütekabilen sayılması 1683 sayı
lı Kanunun 3937 sayılı Kananla değişik 66 nci maddesiyle esasen temin edilmiş olduğu gibi An
kara merkez belediyesiyle İstanbul birleşik idaresinden başka belediyelerin maaşlı memurlarına da 
4085 sayılı Kanunla emeklilik hakkı tanınmış ve geriye doğru da 10 yıllık hizmetleri borçlanma yo-
liyle fiilî hizmetlerine katılmıştır. 

Bu duruma rağmen bahse mevzu olan (b) fıkrasında bu gibilerin tekrar zikredilmesi tatbikatta 
yeni bir hak ihdası gibi bir mânaya delâlet edeceği mülâhazasiyle fuzuli metalioata yol açtığından 
ve hakikatte 1. VI . 1928 tarihinden sonra şehremanetlerin ve 1. VI . 1930 tarihinden sonra da hu
susi idarelerle belediyelerin aylıklı tababet ve şuabatı sınıfları mensuplarının hizmetleri bahis mev
zuu olduğundan adı geçen fıkra da buna göre düzeltilmiş ve eklenen hizmetler için muvakkat 19 ve 
20 nci madde hükümlerinin uygulanacağı tasrih edilmiştir. 

Değiştirilen 5 nci bende gelince, bu bent, (a ve b) fıkralarında yazılı vazifelerde bulunduktan 
sonra ayrılıp 1.1.1950 tarihinden sonra iştirakçi durumuna girenler hakkında hükmü ihtiva etmek
te ise de bugün açıkta bulunanlar hakkında olunucak muameleyi tâyin etmemektedir. Bu itibarla bu 
bendin de bu hususta tereddüde mahal verilmiyecek şekilde değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

23 ncü maddenin esbabı mucibesi 

Bu madde, kanunun muvakkat 27 nci maddesini değiştirmektedir. Değişiklik maddenin (a) 
fıkrasında yapılmış ve ayrıca bir (c) fıkrası eklenmiş ve aynı zamanda maddede tesbit edilen 
esasa göre Sandığa devredilecek hizmetin ay kesirlerinin karşılığı hakkında bir hüküm bulun
madığından «bu suretle ödenecek paranın hesabında ay kesirleri tam ay sayılır.» 'şeklinde bir 
hüküm ilâvesiyle boşluk giderilmiştir. 

Diğer taraftan kaldırılan 1683 sayılı Kanuna tâbi yerlerde çalışanların muvakkat 14 ncü 
maddenin (a) ve (b) fıkraları .gereğince tekaüt aidatı vermek suretiyle 20 nci yaştan önce ge-
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çen hizmetleriyle kıdemli ve gedikli küçük zabitlikte ve ilk temdidin yapıldığı tarihten itibaren 
jandarma kıdemli ve gedikli küçük zabitlikte geçen hizmetleri için muvakkat 19 ncu madde
ye göre Sandığa tediye yapılması tasrih edildiği halde bahse mevzu olan muvakkat 27 nci mad
denin (a) fıkrası şümulüne girenleri aynı mahiyetteki hizmetlerinin karşılığı derpiş edilmemiş 
bulunduğundan (a) fıkrasında bu cihet de nazara alınmıştı. 

Maddeye eklenen (e) fıkrası, 3977 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (d) bendinde yazılı ay
lıklı vazifelerde geçen hizmet müddetlerinin de karşılığının ödenmesine, dairdir. 

iSözü edilen kanunun 1 nei maddesinin (d) fıkrası gereğince 3711 sayılı Kanunun meriyete 
girdiğinde hiyar halklarını Suriye ve Lübnan lehine kullanmıyarak Türk vatandaşlığına geçmiş 
o'lan Hataylıların sakıt Osmanlı Hükümetiyle Suriye, Lübnan ve Hatay hükümetleri nezdinde 
geeçn, Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt kanunlarının kabul ettiği hizmet müddetleri tekaüt ve ye
tim maaşlarının hesabında kabul edildiği ve bu hizmetler 5434 sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü 
maddesi gereğince de fiilî hizmete eklendiği halde Sandığa ödenmesi gerekli (karşılık 'kanunda 
meskût kalmış olduğundan maddeye eklenen (c) fıkrası mevcut açığı kapatarak Sandığa karşı
lıksız külfet yükletilmesine mâni olmak maksadına matuf bulunmaktadır. 

Muvakkat 88 nci maddenin esbabı mucibesi r ' 

Muvakkat 88 nci madde, 1 . 7 . 1949 tarihiyle 31 . 12 . 1949 tarihi arasında Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının îdare Meclisi reis ve âzahklariyle daimî kadrolara dâhil memurluklarında ge
çen hizmetlerinin fiilî hizmetten sayılmasına ve bu müddete ait kesenek karşılıklarının kanunun ilgili 
hükümleri dairesinde tahsiline ve bunlardan bu müddetlerini borçlanmış olanlar varsa olunacak mu
ameleye dairdir. 

5434 sayılı Kanunun 136 nci maddesi gereğince Türki}^ Cumhuriyeti Emekli Sandığının teşkiline 
ait hükümler 1 . 7 . 1949 tarihinden ve diğer hükümleri 1 . 1 . 1950 tarihinden meriyete girmiştir. 

Bu hüküm muvacehesinde bu iki tarih arasında Sandıkta vazifeye tâyin edilenlerin emeklilik hak
ları da 12 nci madde gereğince bizzarure 1 . 1 . 1950 tarihinden başlamış ve binnetice ilgililerin 6 ay
lık müddetleri açık kalmıştır. 

Muvakkat 88 nci madde bu açığı kapatmaya matuf bulunmaktadır. 

Muvakkat 89 ncu maddenin esbabı mucibesi 

Umumi Murakabe Heyeti için Sandık idare masraflarından bir hisse ayrılmıyacağı gibi mezkûr 
heyetin masraflarına Sandıkça da iştirak edilmiyeceğine göre tatbikatta karşılığı mucip olmamak 
üzere bu hükmün 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren uygulanmasında zaruret görüldüğünden muvakkat 
89 ncu madde bu suretle arz ve teklif edilmiştir. 

Muvakkat 90 nci maddenin esbabı mucibesi 

Kanunun 23 ncü maddesi eldeki lâyiha ile kaldırılmış bulunmakta ise de bu madde muccibince 
iştirakçi ve tevdiatçılara verilmiş bulunan borç bakiyelerinin tahsilâtına Sandıktan geliri olmak iti
bariyle devam edebileceğinden lâyihaya muvakkat bir madde eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Muvak'kat 91 nci maddenin esbabı mucibesi 

İş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışmakta olan 3656 sayılı Kanunun 19 ve 3659 sayılı Kanunun 
10 ncu maddelerine dâhil kadrolarda ücret alan işçilerin 3008 sayılı Kanunun 101 nci maddesi 
gereğince mecburi olarak işçi sigortaları rejimine tâbi olmaları icabederken bunlar her nedense 
3575, 4222, 4644, 4867 ve 4923 sayılı kanunlar hükümlerine tâbi tutulmak suretiyle 5434 sayılı Ka
nunla ilga edilen sandıklarla ilgilendirilnıişlerdir. 

Keyfiyet, Devlet Şûrası Umumi Heyetinin 2 . 1 1 . 1952 tarih ve 21/52 sayılı ikarariyle de bu su
retle tesbit edilmiş bulunmakla beraber uzun zamandan beri kesenek vermek suretiyle hukuku 
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âmme bakımından bir nevi müktesep hak ihraz etmiş bulunan bu gibilerin de haklarının siyaneti 
suretiyle kaçınılmaz sebeplerle vukua gelmiş bulunan tatbikat hatasının kanun teklif ve vaz'ı su
retiyle ikmali uygun olacağına karar verilmiş olduğundan bu hususları temin için lâyihaya mu
vakkat bir madde ilâve edilmiştir. 

Muvakkat 92 nci maddenin esbabı mucibesi 

Lâyihanın 6 nci maddesiyle 788 sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesin
de yazılı stajyerlikte geçen müddetlerin fiilî hizmetten sayılması kabul edilmiştir. Bu sebeple ev
velce geçen bu kabil hizmetlerin de muvakkat 65 nci madde esasları dairesinde fiilî hizmete ek
lenmesi zaruri bulunmaktadır. Keza Anadolu Ajansı memurlarının 4222 ve 5434 sayılı kanunlara 
tâbi olup olmadıkları uzun tetkikatı istilzam etmiş ve bu memurların 1.VIII. 1951 tarihine ka
dar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâbi olmaları lâznngeldiği neticesi ancak 29. IX. 1952 
tarihinde Başvekâlete bildirilmiş olduğundan bunlar muvakkat 65 nci madde (gereğince borçlanmak 
suretiyle fiilî hizmetlerine eklenebilecekleri hizmetler için ne 5434 ve ne de 5771 sayılı kanunlar
daki müddetlerden istifade edememişlerdir. 

Bu sebeplerle 788 sayılı Kanunun 64 ncü maddesindeki stajyerlere ve Anadolu Ajansı memur
larına borçlanmaları için bir müracaat müddeti konulması uygun görülmüştür. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 14 . VII . 1953 

Esas No. 1/618, 2/428, 2/506 
2/535, 2/536, 2/541 
Karar No. 94 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun lâyihası ile Niğde Mebusu Necip Bilge ve 
iki arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesinin 
(J) bendine bir hüküm ilâvesine, Kastamonu 
Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 5 arkadaşının Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesine, 
Kırşehir'Mebusu Halil Sezai Erkut'un Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 47 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmesine, Trabzon Me
busu Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine ve geçici 84 ncü maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına, Bingöl Mebusu Feridun Fikri 
DüşünsePin Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılması ve aynı kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri Maliye Vekâleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü Mümessillerinin de iştirakiyle komis
yonumuzca tevhiden tetkik ve müzakere olundu: 

Gerekçede gösterilen sebeplere ve mümessil
lerden alman izahata nazaran halen meriyette 
olan 5434 sayılı Kanunun üç yıllık tatbikat 
devresi zarfında, Sandığın vazifelerini lâyıkı 
ile ifa edebilmesi için gerek kuruluş ve kaynak
larının işletilmesi ve gerekse tahsise ait hüküm
lerinin ıslahı bakımından bâzı maddelerde de
ğişiklik yapılması zarureti duyulduğu ve malî 
muvazeneye ve aktüaryel hususlara ait değişik
liklerin ikinci bir lâyihaya bırakılarak şimdilik 
müstacelen değiştirilmesi gereken maddelere 
ait tadilâtın getirilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi, mümessillerden ge
rekli izahat alınmak suretiyle cereyan eden mü
zakereler sonunda kabul edilmiş ve maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Başlık tadilen kabul edilmiştir. 
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Tanzim şekli itibariyle madde ve fıkralarda 

yapılan değişikliklerin ayrı maddelerle tesbiti 
yerine, değişiklik yapılan madde ve fıkraların 
birinci maddede zikri suretiyle tahrir tarzında 
değişiklik yapılmasının basitliği sağlıyacağı, gö
rüşülerek, karar altına alınmıştır. 

Üçüncü maddenin tadili aynen kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü maddenin tadilindeki (âzalıklara, 
ilgileri kesilmemek suretiyle memurlardan tâyin 
yapılabilir.) Hükmü, bu suretle ek görev olarak 
âzalık vazifesini deruhde edecek memurların 
esas vazifelerinin aksaması varit olduğu gibi, 
bunların İdare Meclisinde tamamiyle bitaraf 
kalamamaları da mümkün olduğundan maddeden 
çıkarılmıştır. Kanunun, 5 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının, 6 nci maddesinin, 8 nci maddesinin, 
(b) fıkrasının, 12 nci maddesinin I I işaretli fık
rasının b, c, h fıkralarının 17 nci maddesinin 
tadili aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha ile kanunun 22 nci maddesinde yapı
lan tadilde (a) fıkrasına Devlet Karayolları kav
şak noktalarında bulunup nüfusu 20 binden 
anağı olmıyan yerlerde de, Sandığın gayrimenkul 
edinebilmesini sağlıyacak bir kayıt ilâve olun
muş ve madde bu şekliyle kabul olunmuştur. 

Kanunun 28 nci maddesine ekleneen fıkra, 
50 nci maddesinde yapılan değişiklik, 

55 nci maddesine eklenen fıkra; 66 nci mad
desinin (f) fıkrasında yapılan, 71 nci maddesi
ne eklenen fıkra, 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rasında. 88 nci maddesinde ve 91 nci maddesin
de yapılan değişiklik, 120 nci maddesine eklenen 
fıkra aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 nci maddesi Emekli Sandığı me
murları arasında Sağlık Yardım Sandığı teşki
line dair olup aynen kabul edilmiştir. Keza ta
sarının 19 ncu maddesi dul ve yetimlerin müra
caat usullerinde kolaylığı sağlıyacak hükmü ihti
va ettiğinden aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesiyle 5434 sayılı Kanu
nun iştirakçi ve tevdiatçılara borç para verilme
sine dair 23 ncü maddesiyle, emekli dul ve ye
tim maaşlarının iskontosunun Emekli Sandığın
ca yapılmasına dair olan 24 ncü maddesinin kal
dırılması, Hükümet tasarısmdaki mucip sebepler 
varit görülerek uyurun görülmüştür. 

Muvakkat 11, 18 re 27 nci maddelerin tadili
ne dair olan Hükümet tasarısının 21, 22, 23 ncü 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 24 ncü maddesiyle ilâve
si istenen muvakkat 88, 89, 90, 91 ve 92 nci mad
deler tasarıdaki mucip sebepler varit görülerek 
kabul edilmiştir. 

Yukarda bahsi geçen kanun tekliflerinden 
Niğde Mebusu Necip Bilge ve iki arkadaşının 
kanun teklifinin görüşülmesi sonunda : 

Bu teklif Ticaret ve Sanayi Odaları ile Zahi
re Borsalarının 655 sayılı Kanunun yürürlüğü za
manında çalışmış bulunup ta halen emekliliğe 
tâbi bir hizmette istihdam edilenlerin evvelki 
hizmetlerinin emeklilik müddetlerine eklenmesi
ne dair olup komisyonumuzca yapılan tetkikatta 
yukarda mezkûr 655 sayılı Kanuna göre bahsi ge
çen Ticaret ve Sanayi Odaları ile Zahire Borsa
larında alelûmum çalışanların tâyinlerinin Tica
ret Vekâletine ait olmadığı ve bu kanunun bu 
memurlara emeklilik hakkı vermediği, ancak 4355 
sayılı Kanunla bunların içinde genel kâtip ve 
muavinlerinin hukuki durumları ayrılarak tâyin
lerinin Ticaret Vekâletine bırakıldığı içindir ki, 
5434 sayılı Kanunun tedvini sırasında ve an
cak 4355 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonraki hizmetlerinin emekliliklerine sayılması 
mümkün olmuştur. Hattâ bunların 655 sayılı Ka
nun zamanında geçen hizmetlerinin borçlanmak 
suretiyle emeklilik fiilî hizmetlerine eklenmesi 
kabul edilmemiştir. Durum böyle iken diğerleri
ne borçlanmak suretiyle bu gibi hizmetlerinin 
fiilî hizmetlerine eklettirilmesi uygun görülme
miş ve teklif reddedilmiştir. Kastamonu Mebusu 
Hayri Tosunoğlu ve beş arkadaşının kanun tek
lifinin görüşülmesi sonunda : 

2624 sayılı Kanunla bidayeten üç yıl olarak 
kabul edilen ve mütaakıp temditlerle uzatılarak 
14 yıl kadar devam edip 26 . X I I . 1950 tarihinde 
hitam bulan ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunun Sandıktan faydalanacakları 
gösteren (12) nci maddesinde yer almamış bulu
nan bu hizmetin geçici 65 nci madde gereğince 
borçlanmak suretiyle fiilî hizmete eklenmesi 
muvafık görülmediğinden reddedilmiştir. 

Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in 
kanun teklifine gelince : Uzatmalı jandarma, er, 
onbaşı ve sınıf çavuşlarının emeklilik mevzuatı 
içine alınması Millî Savunma Komisyonunun ra
porunda yazılı mucip sebeplerle komisyonumuz
ca uygun görülmüş olup maddelerin müzakere
sine geiçlmiş ve 5434 sayılı Kanunun tadili tek
lif edilen 12 nci maddesinin II işaretli fıkrası-
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nın h bendi, 15 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi, 32 nci maddesinin a fıkrasının değiştiril
mesi, 39 ncu maddesinin e fıkrasının değiştiril
mesi, 40 nci maddesine ç fıkrası eklenmesi hu
susları Millî Savunma Komisyonunun tertip et
tiği şekilde aynen kabul edilerek tasarıdaki 
yerlerine konulmuştur. Bu teklifin geçici mad
desi hükmünün yalnız jandarma meslekinde 
olanlara hasredilmesi uygun görülmediğinden 
mezkûr meslekten ayrılarak halen emekliliği 
sayılan bir başka hizmette bulunanlara da teş
milini temin için yeniden kaleme almaraık ge
çici 93 ncü madde olarak tasarıya ilâve edil
miştir. 

•Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve üç 
arkadaşının teklifi hakkındaki Millî Savunma 
Komisyonu raporu uygun görülerek 39 ncu 
maddeye ait tadil teklifinin reddine ve 84 ncü 
maddeye ait tadil teklifinin Millî Savunma Ko
misyonunun tanzim ettiği şekilde kabulüne ve 
bu şekilde lâyihadaki yerine konulmasına karar 
verilmiştir. 

Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut 'un ka
nun teklifinin görüşülmesi sonunda : 

15434 sayılı Kanunun 47 rıci maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki çeşitli hizmetliler için iki ay ola
rak tâyin edilen sıhhi izin süresinin, hasta me
murların hizmet müddetlerine göre alabilecek
leri sıhhi izin süresine çıkarılması uygun görü
lerek kabul edilmiş ve lâyihadaki yerine konul
muştur. 

Teklifin ikinci maddesinin geçici 94 ncü 
madde olarak lâyihaya eklenmesi muvafık gö
rülmüş ve ancak teklifte bahis konusu edilen
lerin vazifeleri ile ilgilerinin kesildiği tarih ile 
bu kanuna göre vazife alacakları tarih arasın
da açıkta geçen zamanın da memuriyetten sa-
yılamıyacağı aşikâr olduğundan bu müddete 
ait keseneklerinin verildiği takdirde emeklili
ğe sayılması hükmü çıkarılmıştır. Keza 15 yıl 

fiilî hizmeti doldurarak kendilerine emekli ay
lığı bağlanmak suretiyle vazife ile ilgileri ke
silenler kanunun şümulü dışında bırakılmıştır. 
Bu kanun lâyiha ve teklifleri ile yeniden bâzı 
haklar tanınmış olduğundan bu meyanda ev
velce 5434 ve 5771 sayılı kanunlar gereğince 
borçlanma talebinde bulunamamış olanlara da 
yeniden 3 aylık bir müddet tanınması uygun gö
rülerek bu hususta hazırlanan metin geçici 95 
nci madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Yukarda yazılı mucip sebeplerle bir kanun 
lâyihası ve beş teklif ilişik metindeki şekli ile 
tertip ve tanzim edilerek heyeti umumiyesi ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi 

Rize 
/. Akçal 

Kâtip 
Zonguldak 
F. Açthsöz 

Kırşehir 
H. S. Erkut 

imzada bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

îmzada bulunamadı 
Malatya 

E. Doğan 
İmzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçah 

Tozgad 
H. Tatlıoğlu 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
H. Koray 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 

Konya 
ü. N. Yiğiter 

Niğde 
H. Aribaş 

Seyhan 
R. Güçlü 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
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MALIYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi, 4 ncü maddesinin son fıkrası, 5 nci mad
desinin 2 nci fıkrası, 6 ncı maddesi, 8 nci madde
sinin b fıkrası, 12 nci maddenin II işaretli fık
rasının b, c, h, bendleri, 15, 17 ve 22 nci madder 
leri, 32 nci maddesinin a fıkrası, 39 ncu madde
cinin .e fıkrası, 40 ncı maddesinin ç fıkrası, 47 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası, 50 nci maddesi, 66 ncı 
maddesinin f fıkrası, 84 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası, 88 ve 91 nci maddeleri, muvakkat 11 nci mad
desinin a fıkrası, muvakkat 18 27 ve 84 ncü mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve 28, 
55, 71 ve 120 nci maddelerine aşağıda yazılı 
fıkralar eklenmiştir : 

Madde 3. — İdare meclisinde bir reis ve beş 
âza bulunur. Reis ile azalar Maliye Vekâleti 
tarafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince tâ
yin olunur. 

Umum Müdür, idare meclisinin tabiî âza-
sıdır. Bulunmadığı zaman meclis toplantılarına 
muavinlerinden biri iştirak eder. 

Reis ve azaların, vazife müddetleri üç yıldır. 
müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin edile
bilirler. Müddeti biten idare meclisi reis ve 
azaları, yeni idare meclisi reis ve azalan tâyin 
edilmciye kadar, vazifelerine devam ederler. 
Müddetlerinin bitiminden evvel ayrılanların ye
rine gelenler ayrılanların müddetlerini tamam
larlar. 

İdare Meclisi reis ve azalarına maaşlı Dev
let memuriyetinden gelenlerden, yeniden tâ
yin edilmemek suretiyle açıkta kalanlara reis 
ve âzalıktan evvelki memuriyetlerine nazaran 
mevcut hükümler dairesinde ve ayrıldıkları ku
rumlarca açık maaşı verilir. 

Madde 4. — (Son frkra) Reis ve âza teklif 
ve tâyin olunabileceklerin yüksek tahsil yapmış 
olmaları, maliye, ekonomi, hukuk, bankacılık, 
sigortacılık, 'emeklilik, mühendislik veya mi
marlık kollarından birinde ihtisas sahibi bulun
maları şarttır. 

Madde 5. — (İkinci fıkra) idare meclisi en 

az dört kişi ile toplanır. Kararlar toplantıda bu
lunanların ekseriyetiyle verilir. 

Madde 6. — Sandığın bir umum müdürü ile 
en çok iki umum müdür muavini bulunur. 26 . 
V I . 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere 6 ncı ve 
daha yukarı derecedeki memurlarla bunların ay
lıklarına muadil ücret alan hizmetliler umanı 
müdürlüğün teklifi üzerine idare meclisi bunla
rın dışında kalanlar umum müdür tarafından 
tâyin edilir. 

Madde 8. — b) Mütaakıp yılın en geç 15 
Temmuzuna kadar umum müdürlükçe hazırla
nacak bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını ince
leyip uygun görürse tasdik ettikten sonra yapı
lan işler raporu ile birlikte yine aynı yılın en 
geç Temmuz sonuna kadar Umumi Murakabe 
Heyetine ve bir suretini de Maliye Vekâletine 
vermek, 

Madde 12. — b) özel teadül ve kuruluş ka
nunlarına göre daimi kadrolarda derece esası 
üzerinden aylık veya ücret alanlar (Kurumların 
özel kanunlarına göre teeşkkül etmiş idare mec
lislerinin reis ve âzalariyle 788 sayılı Kanunun 
2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesinde 
yazılı stajyerler, dâhil) 

c) daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler; 

(iş yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve ben
zeri hizmetliler dâhil kurumların iş Kanunu 
tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki hizmetlile-
riyle aynı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde yazılı 
olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, yol ça
vuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, tayfa, 
gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı, drezinör ve 
kurumların serbest ve mukaveleli avukatları ha
riç) 

h) Gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve 
ordu uzman çavuşları ile özel kanunlarına göre 
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aylık almakta bulunan jandarma uzatmalı sınıf 
çavuşu, onbaşı ve erleri (birinci uzatmadan iti
baren). 

15 nci maddeye eklenen J fıkrası. - Jandarma 
uzatmalı sınıf çavuşu, onbaşı ve erlerine özel ka-
nunlariyle almakta oldukları aylık tutarları, 

Madde 17. — Kurumlar bütçelerinde tahsisat 
olup olmadığına bakmaksızın 14 ncü maddede 
yazılı Sandık varidatından; 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olan
larla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
karşılıkları, aylık ücret ve tahsisatın ., tediyesi 
gününden itibaren başlıyarak 15 gün içinde, 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını, 
bütçelerinin salahiyetli makamlarca tasdik edil
diği tarihleri takibeden aybaşılarmdan itibaren 
en çok (6) ay içinde ve aylık (6) eşit taksitte ve 
yıl içinde alman ek tahsisatlara ait % 1 lerin ta
mamını da o yılın son gününü geçmemek üzere, 
bunların alındığı tarihleri takibeden (2) ay 
içinde, 

c) (g, h, i ) fıkralarında yazılı olanları tah
silleri gününü takibeden 15 gün içinde, 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları; ilgili mad
delerinde gösterilen müddetler içinde, 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya ban
kaya yatırmaya mecburdurlar. 

Varidat ve tahsilatın Sandığa veya Sandık 
adına postaya veya bankaya tevdiini mütakıp 
kurumlar, 14 ncü maddenin (f, h, i) fıkralarında 
yazılı varidatlarla aynı maddenin (j) fıkrasında 
zikredilen 28 nci madde varidatı için, varidatın 
nev 'ini, miktarını kaç gün ve sayılı makbuzla han
gi banka veya posta idaresine tevdiini gösterir 
muhtasar bordroyu Sandığa gönderir. 

14 ncü maddenin (a, b, c, ç, e, g) fıkralarında 
yazılı Sandık varidatiyle (j) fıkrasında zikredi
len 34 ve 38 nci maddeler varidatı ve 125 nci 
maddede derpiş edilen kesenek ve karşılıklar 
için, kurumlarca Sandığa aylık bordro gönderil-
mez. Kurumlar bu gelirlerin bordroları yerine, 
her takvim yılındakini ihtiva etmek üzere şahıs 
emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça tarihi de 
gösterilmek suretiyle bu çeşit varidatı kayde
derler. 

Bir ay içinde fiilî ve itibari hizmet zammı 
müddetleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır 
ve yıl sonunda 34 ve 38 nci maddelere göre bu 

hizmetlere tekabül eden meblâğlar hesap edilerek 
ayrıca kaydolunur 

Kurumlar bu fişleri bir icmal bordrosiyle'en 
geç mütaakıp yılın ocak ayı sonuna kadar San
dığa veya Sandık adına postaya tevdi ederler ve 
fişin bir suretini de ilgili iştirakçi veya tevdiat-
çıya verirler. 

Kurum muhasipleri her kurumun aylık tedi
ye bordrosundaki tevkifat sütunlarında gösteri
len Sandık varidatının aylık yekûnunu, her sa-
hifesi bir kuruma tahsis edilecek bir deftere San
dık varidatını nevileri itibariyle ayrı ayrı kös-
termek suretiyle her ay kaydederler. 

Sene sonlarında, muhasipliklerce, zımbalı olan 
bu defterlerin kurumlar itibariyle yekûnları ya
pılır ve bundan iktisaben de bir icmal bordrosu 
çıkarılır ve her yıl ocak ayı sonuna kadar Sandı
ğa veya Sandık adına postaya tevdi edilir. 

İcmal sütununun altında her ay gönderilen 
paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, 
sayı ve muhteviyatları da gösterilir. 

Bu vazifeyi yerine getirmiyen, Sandık vari
datını eksik hesap eden veya hiç kesmeyen ku
rumların tahakkuk ve tediye ile ilgili memurla-
riyle mesul muhasiplerden bu paralar % lO.faz-
lasiyle "birlikte ve Sandığın teklifi üzerine Tahsili 
Emval Kanununa göre Maliye Vekâletince tah
sil olunur. 

Yukarda yazılı defter ve cetveller Sandıkça 
hazırlanır. 

Sanjdık, kurumların bu maddedeki ve kanu
nun 16 nci maddesiyle diğer maddelerindeki 
Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirme
diklerini, kontrol yapılacak kurumun mahallî en 
büyük âmirinin müsaadesi ve tefrik edeceği bir 
memurla birlikte olmak şartiyle, müfettişleri va-
sıtasiyle kontrol ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu vazifelerini yerine 
getirmek için istiyecekleri defter, kayıt hesap ve 
sair vesikaların ibrazı mecburidir. Bunları ver-
miyenler hakkında 128 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

Madde 22. — Sandığın kaynakları normal 
ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması 
lâzımgelen miktarlar çıkarıldıktan sonra, kalanı; 

1. Mütehavvil gelirli kıymetlerden : 
a) % 40 ı geçmemek üzere nüfusu yüz bin

den yukarı veya iktisaden inkişafa mazhar olup 
Demiryolu veya Devlet Karayolları kavşaklann-
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ıfUmya.limanı bulunan ve nüfusu 20 binden aşa
ğı olmıyan yerlerin belediye hudutları içinde sa-
tınalınaoak veya yaptırılacak gayrimenkullere; 

b) Devletin veya Devlet sermayesiyle kurul
muş olan kurumların sermayesinin yarıdan faz
lasına iştiraki bulunan şirketlerin aksiyonlarına; 

2. Sabit gelirli kıymetlerden : 

;e) Devlet Bono ve Tahvilleriyle Amortis-
jman ve Kredi Sandığı tahvillerine, 

ç) «b» fıkrasında yazılı ortaklıklar obli-
•gasyonlarma ve millî bankaların obligasyonla-
rına, 

(a, b fıkra'lariyle bu fıkrada gösterilen kıy
metler lüzumu halinde Sandıkça satılır.) 

d) Vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde mil
lî baiükalara (iBu mevduat 5841 sayılı Kanun 
'hükümlerine tâbi değildir.) 

e) -% 10 u geçmemek üzere Sandık iştirak
çi ve tevdiatçılarmdan meskeni olmıyanlarm 
feu madde hükmüne göre hazırlanacak nizam
name uyarınca kuracakları kooperatiflere mes
ken inşasına tahsis edilmek üzere' ve tahsis 
mevzuu olan gayrimenkullerin ipoteği mukabi
linde, en çok yirmi yıl vâde ile, 

yatırılmak üzere idare meclisince hazırlanıp 
Maliye Vekâletince tasdik olunacak en çok 5 
yillık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı usulle 
değiştirilebilen bir yatırım plânı dairesinde iş
letilir. Yatırımlar bu plâna göre idare meclisi 
karariyle yapılır. 

(e) fıkrasına göre tefrik olunacak mebaliğ 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına vadeli mevdu
at şeklinde tevdi olunur ve fondan memur ko
operatiflerine ipotek edilecek gayrimenkullerin 
ikiymetlerdnin % 90 ma kadar yapılacak ikra-
za.t işleri Sandığın işarı üzerine adı geçen ban
kaca ifa olunur. 

28 nci maddeye eklenen fıkra. - Şu kadar ki, 
Umumi Murakabe Heyeti için Sandık idare mas
raflarından bir hisse ayrılmıyacağı gibi mezkûr 
heyetin masraflarına da Sandıkça iştirak edil-
Baez. 

Madde 32. — (a fıkrası) 
İştirakçi veya Hizmetin geç- Eklenecek 

tevdiatçılar tiği yerler müddetler 

a) Muvazzaf, yedek Cumhuriyet 
ve gedikli subay- Ordusu kad-
larla askerî me- rolarında 3 
mur ve gedikli er
başlar ve jandar
ma uzatmalı sınıf 
çavuşu, onbaşı ve 
erlerinin 

ıMadde 39. — (e fıkrası) - ıSubay ve askerî 
memurlarla, gedikli subay ve 'gedikli erbaşlar 
ve jandarma uzatmalı sınıf çavuşu, onbaşı ve 
erlerinin ahlâk noktasından hüküm ile veya 
yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı 
sicilleri üzerine ve yahut askerî mahkemeler'Ce 
verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen; 

Madde 40. — (ç fıkrası 16 ncı bent) - Jan-
danıma uzatmalı sınıf çavuşu, onbaşı ve erle
ri 48, 

Madde 47. — (ikinci fıkra) - 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddeleri hükümlerine tâbi olanlarla bunlar 
dışında kalan çeşitli hizmetlilerin hastalıkları 
halinde 788 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinde 
yazılı müddetler esas tutulur. 

Madde 50. —• İştirakçi ve tevdiatçılarm her 
çeşit malûllükleri ve ihtisasa taallûk eden has
talıklar, kuruluşu tam olan hastanelerin sıhhi 
heyetlerinin raporu ile belirtilir. Şu kadar ki 
bu hastanelerin bulunmadığı yerlerde bu ra
porlar en az üç hekimi bulunan mahallî hastane
ler tarafından da verilebilir. 

Bu kabîl hastaneler de bulunmazsa iştirakçi 
veya tevdiatçılarm her çeşit malûllükleri en.az 
üç hekim tarafından birlikte verilecek raporlar
la tesbit edilir. Bu hekimlerin ikisinin 12 nci 
maddenin I işaretli fıkrasında yazılı kurumla
rın hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin, 
varsa iştirakçi veya tevdiatçmın (54 ve 61 nci 
maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulun
duğu kurumun hekimi olması şarttır. Bu he
kimleri iştirakçi veya tevdiatçmın bağlı oldu
ğu kurumlar gösterir. • 

Hastanın bulunduğu yerde yutardaki fık
ralarda yazılı hastane veya aynı şartlan haiz 
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hekimler bulunmaz ve hastanın da en yakın 
kuruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere 
gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla an
laşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin I işaretli 
fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafın
dan verilen rapor nazara alınır. Ancak, San
dık, mahallinde hastayı muayene ettirmek ve 
neticesine göre muamele yapmak hakkını mu
hafaza eder. Vazife malûllüklerinin harb veya 
iç tedip hareketlerinden doğması halinde bun
ların doğuşlarına sebep olan hâdiselerden son
ra iştirakçi veyahut tevdiatçıların gönderildik
leri askerî hastanelerin raporlariyle tesbit edi
lir. 

55 nci maddeye eklenen fıkra : Bağlanan 
aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri elli kuru
şa 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıka
rılır. Şu kadar ki, 53 ncü maddeye göre hesap
lanacak kesir o madde gereğince ayrıca nazara 
alınmaz. 

Madde 66. — (f fıkrası) 
f) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı tamamla

mış olup da 88 nci madde gereğince kesenekleri 
geri verilmemiş olanlardan 60 yaşını doldurma
dan ölenlerin. 

71 nci maddeye eklenen fıkra : Emekli ol
duktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hü
kümler uygulann*. 

Madde 84. — (3 ncü fıkra) 
Ancak gerek bunların gerek muhtaç ana, ba

ba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için 
ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl için
de yazı ile Sandığa müracaat olunması şartır. 

İstihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat 
etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin 
his3esli ödenir ve müracaat etmiyenlerin 
hissesi ölüm tarihinden itibaren bir yıl müddet
le mevkuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat 
vâki olmadığı takdirde bunların hisseleri diğer
leri arasında taksim olunur. 

Madde 88. — 87 nci maddenin (a, b, c, d, e, 
g, h, i, j ve m) fıkralarında yazdı durumlara gi
renlerden fiilî hizmet müddetleri 20 yılı tamam
lamış olanların kesenekleri, geri verilmez. 

Madde 91. — Bu kanuna göre bağlanan çeşit
li mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki 
fıkralarda yazılı tarihlerden başlar : 

•a) 42 nci maddede yazılı olanlar için mez
kûr madde hükmü dairesinde yazı ile vâki iste
me tarihini takibeden ay başından; 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede 
iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emek
liye ayrılanların emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetim
lerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının 
kesildiği tarihi takibeden ay başından (emekli
liklerini kendileri istemiş olanlar bu istemleri
nin kabul edildiği salahiyetli makamlarca ken-
kilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptık
ları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak 
üzere vazifelerini terkedebilirler. Bunların 
emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salahi
yetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden 
itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ay
rılmaları mecburidir. Erlerin vazife malûllüğü 
aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaat
larını takibeden aybaşıdır.) 

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulu
nanlardan emekli aylığına müstahak olanların 
veya ölenlerin emekli ve âdi malûllük aylıklariy
le dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son 
ayrıld.kları kurumlara kendileri veya dul ve ye
timleri tarafından yazı ile yapılacak müracaat ta
rihlerini takibeden ay başından, 

ç) Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 
aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takibeden ay 
başından, 

(Şu kadar ki dul ve yetim aylıklarının tah
sisinde 72 nci madde hükmü mahfuz tutulur.) 
Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hiz
met aylığı geri alınmaz. 

Hükümle veya sicilleri veyahut askerî mahke
melerce verilecek karar üzerine kurumlarınca re'-
sen emekliye sevkedilenlerin emekli aylıklarının 
başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dolduran
ların bu haddi doldurdukları tarihleri takibeden 
ay başından sonra her ne sebeple olursa olsun 
kurumlarınca vazifeleriyle ilgileri kesilmiyerek 
aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen 
müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bun
lar için kesenek ve karşılık alınmışsa geri veri
lir. 

Şu kadar ki bağlanan aylıklar vazifelerinden 
ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildi
ği tarihleri takibeden ay başlarına kadar öden
mez. 

( S. Sayısı : 173 ) 



— 20 — 
120 nci maddeye eklenen fıkra : 
Bu istihkakların son ödeme tarihlerini takip 

eden 3 aylığından fazlası temlik edilemez. 

Muvakkat madde 11 — (a fıkrası) 
a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 

kaldırılan veya muvakkat 2 ve 3 ncü maddeler
de yazılı Sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere 
ait paralar 4805 sayılı Kanunun meriyete girdi
ği 1 . I . 1946 tarihine kadar olan müddet için 
hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı) na, 

Muvakkat madde 18. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte : 12 nci maddenin I I işaretli 
fıkrasında gösterilenler ile Milletvekili bulunan 
veya geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde 
bulunanların : 

a) Beden Terbiyeesi Umum Müdürlüğü ile 
üniversitelerin aylıklı kadrolarında; 

b) 1 . VI . 1928 tarihinden sonra şehir ema
netlerinin ve 1 .VI . 1930 tarihinden sonra da 
hususi idare ve belediyelerden aylıklı tababet 
ve şuabatı mensupluğu ile eczacı, kimyagerlik 
ve hastane, sanatoryum, verem dispanseri hem
şirelikleri ile ziyaretçi hemşirelikleri vazifelerin
de; 

Geçen hizmet müddetleri 1 . I . 1950 tari
hinden sonra geçecek fiilî ve itibari hizmet müd
detlerine muvakkat 14 ncü madde esasları daire
sinde eklenir. Ve bu suretle eklenen hizmetler 
hakkında muvakkat 19 ve 65 nci madde hüküm
leri uygulanır. Bu madde hükmü 1 . I . 1950 
tarihinde açıkta olup da mezkûr tarihten sonra 
iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girenler hak
kında da uygulanır. Bunlardan bu kanunun me
riyete girdiği tarihte açıkta olanlar hakkında 
durumlarına göre muvakkat 28 nci maddenin il
gili fıkraları hükümleri uygulanır. 

Muvakkat madde 27. — Muvakkat 14 ncü 
madde gereğince fiilî ve itibari hizmet müddet
leri eklenenlerden; 

a) Muvakkat 1, 2 ve 3 ncü maddelerde ya
zılı sandıklarla ilgili bulunanların Sandıkla 
ilgilendirilmelerinden önce aylıklı vazifelerde 
iken kazanmış oldukları (harb, esaret; Millî 
Mücadele ve mmtaka zamları gibi) itibari müd
det zamları (Ziraat Bankası Memurlarının 
788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel mad
desine göre müktesep zamları dâhil) ile muvak

kat 14 ncü maddenin (a, b) fıkralarında yazılı 
yerlerde ve yaşlarda geçen müddetleri; 

b) 1683 sayılı Kanunun hükmüne tâbi olan
ların 4805 sayılı Kanunun meriyete girmesin
den sonraya ait fiilî ve itibari hizmet zamları; 

c) Yukarıki fıkralarda yazılı olanların 3977 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (d) bendinde 
yazılı aylıklı vazifelerde geçen hizmet müddet
leri toplamının her ayı için 1 . I . 1950 tari
hinden keseneğe esas vazife aylık veya ücretleri 
tutarının % 15 i son bulundukları kurumlar
ca bu kanunun meriyete girdiği tarihten itiba
ren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir 
ve bu suretle ödenecek paranın hesabında ay 
kesilir tam ay sayılır. 

Muvakkat madde 84. — Subaylarla aske
rî ve mülki memurlardan evlenme akdi sı
rasında yabancı tâbiiyette bulunan kız ve ka
dınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak yaşı-
yanlar istifa eylemiş sayılırlar. Ve emeklilik hak
ları düşer. Bunlar istifa için kanuni müddeti ik
mal etmemiş iseler muayyen olan tazminatı ve
rirler. Yabancı memleketlere öğrenim ve staj 
için veya memuriyetle gönderilmiş veya kendi 
hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulu
nanlar hakkında yukarıki fıkrada gösterilen 
muamelenin uygulanması ile beraber orada bu
lundukları müddet zarfında aldıkları aylık ile 
devletçe yapılan bütün masraflar kendilerinden 
tahsil olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mu
vakkat maddeler eklenmiştir : 

Muvakkat madde 88. — 1 . VII . 1949 tarihi 
ile 31 . XII . 1949 tarihi arasında Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı İdare Meclisi Reis ve 
âzalıklariyle daimî kadrolara dâhil memur
luklarında geçen müddet fiilî hizmet sayılır ve 
bu müddete ait kesenek ve karşılıklar kanunun 
ilgili hükümleri" dairesinde altı müsavi taksitle 
tahsil olunur. 

Muvakkat madde 89. — Bu kanunun 9 ncu 
maddesi hükmü 1 . I . 1950 tarihinden uygula
nır. 

Muvakkat madde 90. - - Kaldırılan 23 ncü 
madde mucibince tahakkuk etmiş bulunan San
dık alacakları borç alma taahhütnamelerindeki 
müddetler içinde 17 nci madde hükümlerine gö-
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çen hizmetleri bulunanlar, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren (6) ay zarfında San
dığa müracaat şartı ile geçici 65 ve geçici 68 nci 
maddelerdeki esaslar dairesinde borçlanmak su
retiyle fiilî hizmetlerine eklettirebilirler. 

re tahsil ve banka bulunan yerlerde banka va-
sıtasiyle, bulunmıyan yerlerde de havale ücreti 
içinden verilmek suretiyle posta vasıtasiyle San
dığa irsal olunur. 

Muvakkat madde 91. — İş Kanununun tat
bik olunduğu iş yerlerindeki işçi vasfını haiz 
her çeşit hizmetlilerden 1 . I . 1950 tarihinden 
önce mülga emekli sandıklariyle ilgilendirilmiş 
bulunanların Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile olan ilgileri devam eder. 

Bunlardan 1 . I . 1950 tarihinden sonra işe 
girerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmiş bulunanların Emekli Sandığı ile 
alâkaları kesilir ve istihkaklarından Sandık ge
liri olarak kesilmiş bulunan -emekli keseneği ve 
karşılığı % 10 larm % 8 i Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığınca îşçi Sigortaları Kurumu
na devredilir. 

Emekli keseneğinden bakiye kalan % 1 ile 
giriş keseneği ve artış farkları ilgiliye ve emek
li keseneği karşılığından bakiye kalan % 1 1er-
le giriş keseneği ve artış farkları karşılıkları 
kurumuna iade olunur. 

Muvakkat madde 92. — 25 . IV . 1942 tari
hinden önce Anadolu Ajansı Türk Anonim Or
taklığının aylık ücretli daimî vazifelerinde ge
çen müddetlerle mülga emekli sandıklarına tâbi 
bulunmaları lâzımgeldiği halde her nasılsa bu 
Sandıklarla ilgilendirilmemiş olan bu kabil ku
rumlarda geçen müddetlerin bu kanunun meri
yete girdiği tarihten önce 788 sayılı Memurin 
Kanununun 2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü 
maddesinde yazılı stajyerlikte geçen müddetler 
dairesinde ve bu kanunun neşri tarihinden iti
baren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına müracaatta bulunmak şartiyle borç
lanma yoliyle emeklilik fiilî hizmet müddetine 
eklenir. 

Anadolu Ajansı Türk Anonim Ortaklığında 
25 . IV . 1942 tarihinden önce geçmiş borçlanıla
bilecek hizmeti bulunup da 5434 sayılı Kanunun 
ve mülga emekli sandıklarının borçlanmaya ait 
hükümlerinden istifade edemiyerek emekliye ay
rılmış olanlar da bu madde hükmünden faydala
nabilirler. 

Geçici madde 93. — Bu kanunun neşri tari
hinde iştirakçi durumunda olanlardan jandarma 
uzatmalı smıf çavuşu, onbaşı ve erliğinde ge-

Geçici madde 94. — 5434 sayılı Kanunun 47 
nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince malulen 
eemkliye ayrılmış olan çeşitli hizmetlilerden 98 
nci maddeye göre sağlık durumları yeniden is
tihdamlarına imkân verenler tekrar emekliliğe 
tâbi bir hizmete tâyin edildikleri takdirde, ken
dilerine şayet toptan ödeme yapılmışsa, bu su
retle aldıkları mebaliği |% 5 faizi ile birlikte bir 

'yıl içinde Sandığa öderlerse evvelki hizemtleri 
yeni hizmetleri ile birleştirilir. 

Geçici madde 95. — 1.1.1950 tarihinden 
geçici 65 ve 68 nci maddelerde yazılı durumlar
da olanlardan, evvelce verilen süreler içinde 
borçlanma müracaatında bulunmıyanlar için bu 
maddelerde yazılı şartlarla borçlandırılmak üze
re bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay
lık bir müddet verilmiştir. 

MADDE 3. — Nizamnamesinde belirtilecek 
şartlar dairesinde Sandık memurları, hizmetli-
leriyle idare meclisi reis ve âzalarının ve ailele
rinin tedavileriyle meşgul olmak üzere bir (Sağ
lık Yardım Sandığı) kurulmuştur. 

Bu Sandığın gelirleri : 
1. Memur ve hizmetlilerin aylık veya üc

retlerinin % 1 ini geçmemek üzere kesilecek ai
dattan, 

2. Her türlü teberrulardan ve yardımlardan 
ibarettir. 

MADDE 4. — Dul ve yetim aylığı bağlan
ması veya bunlara toptan ödeme yapılması mü
racaat bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgililerin; 
ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bulun
dukları mahallin en büyük mülkiye âmirine ya
pacakları müracaatlar da sandığa yapılmış sa
yılır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 23 ve 24 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

. MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 22 . II . 1954 

Esas No. 1/618 
Karar No. 122 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı, 
kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . V . 1953 ta
rihli ve 6/1692 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun lâyihası Maliye Komisyonu raporiyle bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Maliye Vekili ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Umum Müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maliye Ko
misyonunda mezkûr kanununun tadili hakkında 
verilen kanun tekliflerinden bâzıları ile tevhit 
edilmiş ise de komisyonumuz lâyihayı münfe
rit olarak tetkik ederek netice almayı yerinde 
görmüş ve tekliflerin komisyonumuzda aynı 
kanunun tadilini istihdaf eden diğer tekliflerle 
birlikte tevhit ederek görüşmeyi yerinde göre
rek lâyihanın bu tekliflerle tefrik edilmesi su
retiyle görüşülmesini uygun görmüştür. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de tafsilen arz 
ve izah edildiği üzere 4534 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçen za
man zarfında tatbikatta husule gelen aksaklık
ları gidermek maksadiyle hazırlanmış olup lü
zum ve ihtiyaçların zaruretiyle tadili cihetine 
gidilmesi hususu komisyonumuzca da yerinde 
görülerek Hükümetin hazırlamış olduğu metin 
üzerinden maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
başlık ve birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, lâyihanın ikinci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkralariyle derpiş olunan, 
asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle 
memurların da idare meclisine reis ve âza tâ
yin edilebilmeleri, sandığın Hazine ile olan sıkı 
münasebetleri dolayısiyle Maliye Vekâletinin ya
kın murakabesinin takviyesi ve gerekli teknik 
bilejive sahip kimselerin dışardan bulunup ge-
tirtilmesindeki güçlükler sebebiyle bu vasfı ha
iz olup da diğer kurumlarda memur bulunan 

kimselerin buralara tâyin edilebilmesini temin 
bakımlarından zaruri görülmüş bulunmakla Ma
liye Komisyonunca çıkarılan bu fıkraların lâ-
yihay.a dercine, ancak bu suretle tâyin edilebi
leceklerin aded itibariyle mevcudun yarısını ge
çememelerini temin maksadiyle gerekli kaydın 
ve keza bu suretle tâyin olunacaklara verilecek 
âzalık ücretlerinin İcra Vekilleri Heyetince tâ
yininde, 6212 sayılı Kanunun (1) nci maddesi 
ile tenazur bakımından (Kadro "ücretinin 2/3 
ünü geçmemek üzere) kaydının ilâvesi uygun 
görülmüş ve buralara mümkün mertebe üst de
receli memurlardan tâyin yapılması temennisi 
ihtiyar olunmuştur. Lâyihanın dördüncü mad
desiyle 5434 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde 
değişiklik yapılması suretiyle derpiş olunan 6 
ncı ve daha yukarı derecedeki memurlarla, bun
ların aylıklarının muadili ücret alan hizmetli
lerin Umum Müdürlüğün teklifi üzerine, İdare 
Meclisince »bunların dışında kalanların Umumi 
Müdür tarafından tâyin olunması hükmü diğer 
Devlet İktisadi Teşekküllerinin, bu hususa mü-, 
tedair hükümleriyle tenazur temini için, dör
düncü ve daha yukarı derecedeki memurlarla 
bunların muadili ücret alan hizmetlilerini İda
re Meclisince tâyin edilmesini temin edecek şe?-
kilde değiştirilmiştir. 

Lâyihanın 5 nci maddesiyle, 5434 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin (b) fıkrasında yapılan 
değişiklikle bilançonun ihzarı müddetinin en 
geç mütaakıp yılın 15 temmuzuna kadar uzatıl
ması, muhasebe zaruretleriyle uygun görülmüş 
se de madde metninden esasen 5434 sayılı Ka
nunda mevcut olmıyan (Ve bir suretini Maliye 
Vekâletine vermek) kaydı çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 6 ncı maddesiyle, 5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin I I işaretli fıkrasıınn 
b ve c fıkralarında yapılan değişiklikler esas. 
itibariyle uygun görülmüş, yalnız c fıkrasın
da Sandığa tâbi olmıyacağı sayılan Devlet De
miryolları müstahdemlerinden (yol çavuşu), 
fiilen mevcut bir hatanın düzeltilmesini 'temi--
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nen;: (aaaseİe1 çavuşu) olarak değiştirilmiştir. 
Keza ^^ isa ja l ı Kanunda yazılı hâkim stajyer
lerinin dmaımları da aynı olduğundan bu hu
sus fıkra metnine, alınmıştır. 

Lâyihanmr;.1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 8 nci maddesiyle, 5434 sayılı Ka
nunun Sandık ihtiyatlarının işletilmesinden 
bahis 22 nci maddesi hükümleri yeni esaslara 
göre ve yeni bir tertip tarzı ile değiştirilmek
te olup esas; itibariyle uygun görülmüşse de 
gayrimenkullere yapılacak yatırımlara dair 
a fıkrasından, Sandık ihtiyatlarının daha ve
rimli işletilmesini sağlamak üzere en fazla ge
lir getiren yerlerde gayrimenkul edinilebilme-
sini temin maksadiyle asgari nüfus kaydı kal
dırılmıştır. 

Sandığın, her zaman likitidesini temin için 
a, b, c ve e fıkralarında yazılı kıymetleri sat
ması mümkün olup bu hususta ayrıca bir hü
küm tedvinine mahal görülmediğinden ç fıkra
sında giyme içine alman bent kaldırılmıştır. 

Sandık sermayesinin % 10 na kadarının 
muayyen şartlarla iştirakçi ve tevdiatçılar ara
sında kurulacak kooperatiflere ikraz edilmesi 
hakkındaki (e) fıkrası, Sandık ihtiytlarınm 
mühim bir kısmının, gereken gelirin çok du
nunda gelir getirecek bir işe tahsisi uygun 
olmadığı gibi bundan iştirakçi ve tevdiatçılar-
dan ancak, büyük şehirlerde oturan küçük bir 
kısmının faydalanabileceği ve binnetice müsa
vatsızlık husule getirilmiş bulunacağı da anla
şıldığından, maddeden tayyedil mistir. 

Ayrıca bu maddede vuzuh temini için tah
rir değişiklikleri yapılmıştır. 

Lâyihanın 11 ve 13 nıcü maddeleri lâyihada
ki mucip sebeplerle aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 12 ve 15 nci maddeleri 6122 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleriyle evvelce 
kanuniyet ıkesbe'tmiş bulunduğundan metinden 
'çıkarılmış ve madde numaralarında buna göre 
tadilât yapılmıştır. 

Lâyihanın 14 ncü maddesi, iltilbasa mahal 
verilmemek için (83 ncü madde hükümleri 
mahfuz kalmak üzere) kaydının ilâvesiyle 'ka-
ibul edilmiştir. 

Lâyihanın 16, 17, l&'ve 19 neu maâdeleiMâ-
yihadaki mucip sebeplerle aynen kabul edil* 
mistir. 

Lâyihanın 20 nci maddesiyle '5434 sayılı Ka
nunun 24 ncü maddeskum kaldırılması uyjgun 
bulunmuş, ancak iştirakçi ve tevdiatçılara bovq 
para verilmesi hakkındaki 23 ncü maddenin 
iştirakçi ve tevdiaıtçılara kredi açacak 'başka 
bir müessese mevcut olmadığından kâldirılması 
muvafık görülmiyerelk bu hususa hasredilen 
döner sermayenin ihtiyacı 'fkarşılııyabilımek için 
(25) milyon liraya üblâğı zaruri addedfîmijştir, 

Lâyihanın 21 nci maddesinden, muzaaflığa 
mahal verilmemek üzere (veya muvakkat 2 ve 
3 ncü maddelerde yazılı) ibaresi çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 22 ve 2'3 ncü maddeleri lâyihada
ki mucip sebeplerle aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 24 ncü maddesiyle 5434 sayılı 
Kanuna eklenen geçici maddelerden geçici 89 
ncu madde, mahalli tatbiki kalmadığı anlaşıl
dığından keza, geçici 90 nci ımadde kanunun 
23 ncü maddesinin kaldırılması uygun görül
mediğine göre, kaldırılmıştır. 

Lâyihanın 24 ncü maddesiyle eklenen geçici 
91 nci madde lâyihada/ki mucip sebeplerle ay
nen kabul edilmiş, yalnız bu maddede vuzuhun 
temini bakımımdan tahrir değişikliği yapılmış
tır . 

Lâyihanın 24 ncü maddesiyle eklenen geçici 
92 nci maddenin son fıkrası emekliye ayrıl
mış kimselerin borçlanması esas itibariyle caiz 
olmadığı gibi, iadei muhasebe mahiyetinde de 
görüldüğünden kaldırılmıştır. 

Lâyihaya Maliye Komisyonu tarafından ek
lenen geçici 95 nci madde, Maliye Komisyonu 
raporundaki mucip sebeplerle aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihaya, Ordu Mebusu Refet Aksoy'un tek
lifi üzerine, 3202 sayılı Kanun gereğince, tasfi
ye tazminatı alan Ziraat Bankası mensupların
dan, bu tazminatı gerek mezkûr kanun ve ge
rek 4220 sayılı Kanunda yazılı müddetlerde ia
de etmek suretiyle bankada geçen hizmetlerini 
fiilî hizmetlerine eklettirmemiş olanlara da ye
niden muadelet icabı olarak, üç aylık munzam 
bir müddet verilmesi kabul edilmiştir. 
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Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Rize istanbul Sivas 

/ . Akçal H. Hüsman H. İmre 

Ba rapor sözcüsü 
Gümüşane Ankara 

K. Yörükoğlu M. Ete 
Antalya Çanakkale Erzincan 

A. Sanoğlu K. Akmantar N. Pekcan 

Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
§. Bakay 
Malatya 

Mülâhazalarım var 
M. S. Eti 

Ordu 
R. Aksoy O. 

Siird 
M. D. Süalp 

İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 

Kırşehir 
R. Özdeş 
Mardin 

R. Erten 

Rize 
Kavrakoğlu 

Seyhan 
S. Ban 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı ı 173 ) 



— 25 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İdare meclisinde bir reis ve beş âza bulunur. 
Reis ile azalar Maliye Vekâleti tarafından teklif 
ve İcra Vekilleri Heyetince tâyin o^jnur. 

Umum Müdür, idare meclisinin tabiî âzası-
dır. Bulunmadığı zaman meclis toplantılarına 
muavinlerinden biri iştirak eder. 

Reis ve azaların vazife müddetleri üç yıldır. 
Müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin edilebi
lirler. Müddeti biten idare meclisi reisi ve aza
lan yeni idare meclisi reis ve azaları tâyin edi
linceye kadar vazifelerine devam ederler. Müd
detlerinin bitiminden evvel ayrılanların yerine 
gelenler ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

İdare meclisi reis ve âzalığma maaşlı Devlet 
memuriyetinden gelenlerden yeniden tâyin edil
memek suretiyle açıkta kalanlara reis ve âzalık-
tan evvelki memuriyetlerine nazaran mevcut hü
kümler dairesinde ve ayrıldıkları kurumlarca açık 
maaşı verilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İdare meclisine gerek 12 nei maddede yazılı 
kurumların memurlarından naklen, gerek açık
tan reis ve âza tâyin edilebileceği gibi âzalıklara 
asli vazif eleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle me
murlardan da tâyin yapılabilir. 

Asli vazif eleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle 
tâyin olunacak azalara verilecek âzalık ücreti İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Reis ve âza teklif ve tâyin olunabileceklerin 
yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye, ekonomi, 
hukuk, bankacılık, sigortacılık, emeklilik, mühen
dislik veya mimarlık kollarından birinde ihtisas 
sahibi bulunmaları şarttır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 5 nci maddesi
nin 2 nçi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

İdare meclisi en az dört kigi ile toplanır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İdare Meclisine gerek 12 nci maddede ya
zılı kurumların memurlarından naklen, gerek 
açıktan reis ve âza tâyin edilebileceği gibi bu
ralara asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek su
retiyle memurlardan da tâyin yapılabilir. An
cak bu suretle tâyin edileceklerin adedi mevcu
dun yarısını geçemez. 

Asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek sure
tiyle tâyin olunacaklara verilecek ücret, kadro 
ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere İcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur. 

Reis ve âza teklif ve tâyin olunabileceklerin 
yüksek tahsil yapmış olmaları, Maliye, Ekono
mi, hukuk »bankacılık, sigortacılık, emeklilik, 
mühendislik veya mimarlık kollarından birinde 
ihtisas sahibi bulunmaları şarttır. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyetiyle 
verilir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandığın bir umum müdürü ile en çok iki 
umum müdür muavini bulunur. 26 . V I . 1938 ta
rih ve 3460 sayılı Kanunun 18 nei maddesi 
hükmü mahfuz kalmak üzere 6 ncı ve daha yu
karı derecedeki memurlarla bunların aylıkları
na muadil ücret alan hizmetliler umum müdür
lüğün teklifi üzerine idare meclisi, bunların dı
şında kalanlar umum müdür tarafından tâyin 
edilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 8 nci maddesi
nin «b» fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r -

b)Mütaakıp yılın en geç 15 Temmuzuna ka
dar umum müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve 
kâr ve zarar hesaplarını inceleyip uygun gö
rürse tasdik ettikten sonra yapılan işler raporu 
ile birlikte yine aynı yılın en geç Temmuz so
nuna kadar Umumi Murakabe Heyetine ve bir 
suretini de Maliye Vekâletine vermek, 

ıMADDE 6. — Aynı kanunun 12 nci madde
sinin II işaretli fıkrasının (b ve c) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) özel, Teadül ve Kuruluş kanunlarına 
göre daimî kodralarda derece esası üzerinden 
aylrk veya ücret alanlar; 

(Kurumların özel kanunlarına göre teşek
kül etmiş idare meclislerinin reis ve âzalariylc 
788 'sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesinde yazılı stajyerler dâhil). 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler; 

(îş'yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve ben
zeri hizmetliler dâhil kurumların îş Kanunu 
tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 
3173 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki 
hizmetleriyle aynı kanuna bağlı 3 sayılı cetvel
de yazılı olanlardan işçi vasfım haiz olan amele, 
yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, 
tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbaeı, lâvajcı, dre-
zinör ve kurumların serbest ve mukaveleli 
avukatları hariç). 

B. E. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandığın bir umum müdürü ile en çok iki 
umum müdür muavini bulunur. 26 . VI . 1938 
tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
hükmü mahfuz kalmak üzere 4 ncü ve daha yu
karı derecedeki memurlarla bunların aylıkları
na muadil ücret alan hizmetliler Umum Mü
dürlüğün teklifi üzerine îdare Meclisi, bunla* 
rın dışında kalanlar umum müdür tarafından.. 
tâyin edildr. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 8 nci madde
sinin «b» fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

b) Mıütaakıp yılım en geç 15 Temmuzuna 
kadar Umum Müdürlükçe hazırlanacak bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarını inceleyip uygun 
görürse tasdik ettikten sonra yapılan dşler ra
poru ile birlikte yine aynı yılın <en geç Tem
muz sonuna kadar Umumi Murakabe Heyetine 
vermek. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 12 nci mad
desinin II işaretli fıkrasının (b ve c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştd'rilmiştir: 

b) Özel, Teadül ve Kuruluş 'kanunlarına 
göre daimî kadrolarda derece esası üzerinden 
aylık veya ücret alanlar; 

(Kurumların özel kanunlarına göre teşek
kül etmiş idare meclislerinin reis ve âzalariyle 
788 sayılı Kanunun 2919 sayılı Kanunla deği
şik 64 ncü maddesinde yazılı stajyerler ve 786 
sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesdnin-
7 nci fıkrasını değiştiren 982 sayılı Kaınunda 
yazılı hâkim stajyerleri dâhil) 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler; 

(îş yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve ben
zeni hizmetliler dâhil kurumların îş Kanunu 
tatbik olunan iş yerlerinde çalıştan işçileriyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sa
yılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki hizmetli-
leriyle aynı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde ya~.L 
zıh olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, ame-

! le çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, 
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h MADDE 7. — Aynı kanunun 17 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kurumlar bütçelerinde tahsisat olup olmadı
ğına bakmaksızın 14 neü maddede yazılı Sandık 
varidatından; 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olan
larla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
karşılıkları, aylık ücret ve tahsisatın tediyesi 
gününden itibaren başlıyarak 15 gün içinde, 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamı
nı, bütçelerinin salahiyetli makamlarca tasdik 
edildiği tarihleri takip eden ay başlarından iti
baren en çok (6) ay içinde ve aylık (6) eşit 

U taksitte ve yıl içinde alman ek tahsisatlara ait 
% 1 lerin tamamının da o yılın son gününü 
geçmemek üzere, bunların alındığı tarihleri ta
kip eden (2) ay içinde, 

c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları tah-
I silleri gününü takip eden 15 gün içinde, 
I Ç) Ü) fıkrasında yazılı olanları, ilgili mad

delerinde gösterilen müddetler içinde, 
Sandığa veya Sandık adına postaya veya 

bankaya yatırmaya mecburdurlar. 
I Varidat ve tahsilatın Sandığa veya Sandık 

adına postaya veya bankaya tevdiini mütaakıp 
I kurumlar, 14 ncü maddenin (f, h, i) fıkraların-
I da yazılı varidatlarla aynı maddenin (j) fıkra-
I smda zikredilen 28 nci madde varidatı için, va-
I* ridatm nev'ini, miktarını kaç gün ve sayılı mak-
I buzla hangi banka veya posta idaresine tevdiini 
I gösterir muhtasar bordroyu Sandığa gönderir. 
I 14 ncü maddenin (a, b, c, ç, d, e, g) fıkrala-
I rında yazılı Sandık varidatiyle (j) fıkrasında 
L zikredilen 34 ve 38 nci maddeler varidatı ve 
I 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve karşı-
I lıklar için, kurumlarca Sandığa aylık bordro 
I gönderilmez. Kurumlar bu gelirlerin bordroları 
I yerine, her takvim yılmdakini ihtiva etmek üze-
I re şahıs emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça 
I tarihi de gösterilmek suretiyle bu çeşit varidatı 
I kaydederler. 
I Bir ay içindeki fiilî ve itibari hizmet zammı 

müddetleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır 
ve ryıâ jsoauada 34 ve 38 nci maddelere göre bu 

B. E; 

tayfa, gemici, bahçiv&n, lâıe!ksaeıi; lâ^ajşfc dç&*;. 
zinör ve kurumların seribest'Y^^^l^ftlF^lsâi âr^iv 
katıları hariç) 

MADDE 7. — Hüteümetin 7 nci madde'siray-
nen kabul edilmiştir. 
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hizmetlere tekabül eden meblâğlar hesap edile
rek ayrıca kaydolunur. 

Kurumlar bu fişleri bir icmal bordrosiyle 
en geç mütaakıp yılın Ocak ayı sonuna kadar 
Sandığa veya Sandık adına postaya tevdi eder
ler ve fişin bir suretini de ilgili iştirakçi veya 
tevdiatçıya verirler. 

Kurum muhasipleri her kurumun aylık tedi
ye bordrosundaki tevkifat sütunlarında gösteri
len Sandık varidatının aylık yekûnunu, her say
fası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere San
dık varidatını nevileri itibariyle ayrı ayrı gös
termek suretiyle her ay kaydederler. 

Sene sonlarında, nıuhasipliklerce, zımbalı 
olan bu defterlerin kurumlar itibariyle yekûnla
rı yapılır ve bundan iktibasen de bir icmal bor
drosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna ka
dar Sandığa veya Sandık adına postaya tevdi 
edilir. 

îcmal sütununun altında her ay gönderilen 
paralara ait banka veya posta makbuzlarının 
gün, s'ayı ve muhteviyatları da gösterilir. 

B,u vazifeyi yerine getirmiyen, sandık varida
tını eksik hesap eden veya hiç kesmeyen kurum
ların tahakkuk ve tediye ile ilgili memurlariyle 
mesul muhasiplerden bu paralar % 10 fazlasiyle 
birlikte Sandığın teklifi üzerine Tahsili Emval 
Kanununa göre Maliye Vekâletince tahsil olu
nur. 

Yukarda yazılı defter ve cetveller Sandıkça 
hazırlanır. 

Sandrk, kurumların bu maddedeki ve kanu
nun 16 ncı maddesiyle diğer maddelerindeki 
Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getir
mediklerini, kontrol yapılacak kurumun mahallî 
en büyük âmirinin müsaadesi ve terfik edeceği 
bir memurla birlikte olmak şartiyle müfettişleri 
vasrtasiyle kontrol ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu vazifelerini yerine 
getirmek için istiyecekleri defter, kayıt hesap ve 
sair vesikaların ibrazı mecburidir. Bunları ver-
miyenler hakkında 128 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandığın kaynakları, normal ve belli ihtiyaç
lar için serbest bulundurulması lâzımgelen mik-

H. E. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtıir: 

ıSandığın ihtiyatları normal ve belli ihti
yaçlar için serbest bulundurulması lâzımgelen 

( S. Sayısı : 173 ) 



- 2 9 
Hti. 

tarlar çıkarıldıktan sonra, kalanı; 
1. Mütehavvil gelirli kıymetlerden : 
a) % 40 ı geçmemeek üzere nüfusu yüz bin

den yukarı veya iktisaden inkişafa mazhar olup 
demiryolu kavşaklarında veya limanı bulunan 
ve nüfusu (20) binden aşağı olmıyan yerlerin 
belediye hudutları içinde satın alınacak veya 
yaptırılacak gayrimenkullere; 

b) Devletin veya Devlet sermayesiyle ku
rulmuş olan kurumların sermayesinin yarıdan 
fazlasına iştiraki bulunan şirketlerin aksiyonla
rına; 

2. Sabit gelirli kıymetlerden : 
c) Devlet bono ve tahvilleriyle amortisman 

ve kredi sandığı tahvillerine, 
ç) «b» fıkrasında yazılı ortaklıklar obligas-

yonl arına ve millî bankaların obligasyonlarına, 
(a, b fıkralariyle bu fıkrada gösterilen kıy

metler lüzumu halinde Sandıkça satılır.) 
d) Vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde millî 

bankalara (Bu mevduat 5841 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi değildir.) 

e) % 10 u geçmemek üzere Sandık iştirak
çi ve tevdiatçılarından meskeni olmıyanların bu 
madde hükmüne göre hazırlanacak nizamname 
uyarınca kuracakları kooperatiflere mesken in
şasına tahsis edilmek üzere ve tahsis mevzuu olan 
gayrimenkullerin ipoteği mukabilinde, en çok 
yirmi yıl vâde ile, 

Yatırılmak üzere tdare Meclisince hazırlanıp 
Maliye Vekâletince tasdik olunacak en çok 5 yıl
lık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı usulle de
ğiştirilebilen bir yatırım plânı dairesinde işleti
lir. Yatırımlar bu plâna göre tdare Meclisi kara-
riyle yapılır. 

(e) fıkrasına göre tefrik olunacak mebâliğ 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına vadeli mevdu
at şeklinde tevdi olunur ve bu fondan memur 
kooperatiflerine ipotek edilecek gayrimenkullerin 
kıymetlerinin % 90 ma kadar yapılacak ikrazat 
işleri Sandığın işarı üzerine adı geçen bankaca 
ifa olunur. 

B. E. 

miktarlar çıkarılı'dıktan sonra kalanı; 
1. Mütehavvil gelirli .kıymetlerden: 
a) % 40 i geçmemek üzere iktisaden inki

şafa mazhar olan en uygun yerlerde ve en faz
la varidat temin edecek şekilde ve belediye hu
dutları içinde satmalmacalk veya yaptırılacak 
gayrimenkullere; 

b) Devleit veya Devlet sermayesiyle ku
rulmuş (olan kurumlarca sermayesinin yarısın
dan fazlasına iştirak olunan şirketlerin aksi
yonlarına ; 

2. Sabit gelirli kıymetlerden: 
c) Devlet bono ve tahvilleriyle amortis

man ve 'kredi sandığı tahvillerine, 
d) Vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde 

millî bankalara (Bu mevduat 5841 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi değildir.) 

Yatırılmak üzere îdare Meclisince hazırla
nıp Maldye Vekâletince tasdik olunacak en çok 
(5) yıllık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı 
usulle değiştirilebilen bir yatırım plânı daire
sinde işletilir. Yatırımlar bu plâna göre ida
re Meclisi karariyle yapılır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 23 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandık sermayesinden en çok (25) milyon 
lira, îdare Meclisince yüzde beşten aşağı olma
mak üzere belirtileeeik faiz ve esaslara göre 
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MADDE 9. — Aynı kanunun 28 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadar ki Umumi Murakabe Heyeti için 
Sandık İdare masraflarından bir hisse aynimi- ı 
yaclağı gibi mezkûr heyetin masraflarına da 
Sandıkça iştirak edilmez. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 50 nci mad-
desd aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İştirakçi ve tevdiatçılarm her çeşit malûl
lükleri ve ihtisasa taallûk eden hastalıklar ku
ruluşu tam olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin 
raporu ile belirtilir. Şu kadar ki, bu hastane
lerin bulunmadığı yerlerde bu raporlar en az 
üç hekimi bulunan mahallî hastaneler tarafın
dan da, verilebilir. 

Bu kabîl hastaneler de bulunmazsa iştirakçi 
veya tevdiatçılarm her çeşit malûllükleri en az 
üç hekim tarafından birlikte verilecek rapor
larla tesbit edilir. Bu hekimlerdn ikisinin 12 nci 
maddenin 1 işaretli fıkrasında yazılı kurumla
rın hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin, 
varsa iştirakçi veya tevdiatçının (54 ve 61 ncd 
maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulundu
ğu kurumun hekimi olması şarttır. Bu hekim
leri iştirakçi veya tevdiatçının bağlı olduğu ku
rumlar gösterir. 

Hastanın bulunduğu yerde yukardaki fıkra
larda yazılı hastane veya aynı şartları haiz he-
'kimler bulunmaz ve hastanın da en yakın ku
ruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere 
gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla an
laşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin 1 işaretli 
fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafından 
verilen rapor nazara alınır. Ancak, Sandık, 
mahallinde hastayı muayene ettirmek ve neti
cesine göre muamele yapmak hakkını muhafa
za eder. Vazife malûllüklerimin harb veya iç 
tedip hareketlerinden doğması halinde bunların 
doğuşlarına sebep olan hâdiselerden sonra işti
rakçi veyahut tevdiatçılarm gönderildikleri as
kerî hastanelerin raporlariyle tesbit edilir. 

( S. Sayısı 

B. E. 
en çok üç aylık veya ücret tutarlarını veya 
ödeneklerini geçmemek ve yine en çok iki yıl 
içinde geni alınmak ve iştirakçi veya tevdiat-
çılardan iki kefil gösterilmek şartiyle, ihtiyacı 
olan iştirakçi veya tevdiatçılara borç vermek 
için döner sermaye olarak kullanılabilir. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 neu maddesi 10 ' 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 50 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İştirakçi ve tevdiatçılarm her çeşit malûllük
leri ve ihtisasa taallûk eden hastalıklar kuruluşu 
tam olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin raporu 
ile belirtilir. Şu kadar ki, bu hastanelerin bulun
madığı yerlerde bu raporlar en az üç hekimi bu
lunan mahallî hastaneler tarafından da verilebi
lir. 

Bu kabil hastaneler de bulunmazsa iştirakçi 
veya tevdiatçılarm her çeşit malûllükleri birisi 
malûllüğün taallûk ettiği ihtisası haiz olmak üze
re en az üç hekim tarafından birlikte verilecek 
raporlarla tesbit edilir. Bu hekimlerin ikisinin 12 
nci maddenin 1 işaretli fıkrasında yazılı kurum
ların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin, 
varsa iştirakçi veya tevdiatçının (54 ve 61 nci 
maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu 
kurumun hekimi olması şarttır. Bu hekimleri 
iştirakçi veya tevdiatçının bağlı olduğu kurum
lar gösterir. 

Hastanın bulunduğu yerde yukardaki fıkra
larda yazılı hastane veya aynı şartları haiz he
kimler bulunmaz ve hastanın da en yakın kuru
luşu tam olan hastanenin bulunduğu yere gide
cek durumda olmadığı idari tahkikatla anlaşılır
sa bu takdirde 12 nci maddenin 1 işaretli fıkra
sında yazılı kurumların hekimi tarafından veri
len rapor nazara alınır. Ancak, sandık, mahallin
de hastayı muayene ettirmek ve neticesine göre 
muamele yapmak hakkını muhafaza eder. Va
zife malûllüklerinin harb veya iç tedip hareket
lerinden doğması halinde bunların doğuşlarına 
sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi veyahut 
tevdiatçılarm gündelikleri askerî hastanelerin 
raporlariyle tesbit edilir. 
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MADDE 11. — Aynı kanunun 55 ncd mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

'Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı ke
sirleri elli kuruşa 50 kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. Şu kadar ki, 53 ncü 
maddeye göre hesaplanacak kesir o madde ge
reğince ayrıca nazara alınmaz. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 66 ncı mad
desinin «f» fıkrası aşağıdaki şekilde değdşitiril-
miştir: 

f) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı tamam
lamış olup da 88 nci madde gereğince kese
nekleri geri verilmemiş olanlardan 60 yaşını dol
durmadan ölenlerin, 

MADDE 13. — Aynı kanunun 71 ncd mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında 
dahi aynı hükümler uygulanır. 

. MADDE 14. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, 
baba ve kocanın müstahak sayılabilmesi dçin 
ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde 
yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır. 

İstihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat 
etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin 
'hissesi ödenir ve müracaat etmiyenlerin hissesi 
ölüm tarihinden itibaren bir yıl müddetle mev
kuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat vâki 
olmadığı takdirde bunların hisseleri diğerleri 
arasında taksim olunur. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 88 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) 
fıkralarında yazılı durumlara girenlerden fiilî 
hizmet müddetleri 20 yılı tamamlamış olanların 
kesenekleri geri verilmez. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 91 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki 
aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı 
tarihlerden başlar : 

a) 42 nci maddede yazılı olanlar için mezkûr 

B. E. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desinin 3 neü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, 
baba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için 
ölüm tarihinden itibaren en çok iki yıl içinde 
yazı ile Sandığa müracaat olunması şarttır. 

istihkak sahibi olanlardan hepsi müracaat 
etmemiş olduğu takdirde müracaat edenlerin 
hissesi ödenir ve müracaat etmiyenlerin hissesi 
ölüm tarihinden itibaren iki yıl müddetle mev
kuf tutulur. Bu müddet içinde müracaat vâki 
olmadığı takdirde bunların hisseleri 83 ncü 
madde hükümleri mahfuz kalmak üzere diğer
leri arasında taksim olunur. 

MADDE 15. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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madde hükmü dairesinde yazı ile vâki isteme ta- i 
rihini takibeden ay başından; ı 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken | 
bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrı- İ 
lanlarm emekli, âdi malûllük, vazife mâlûllü- | 
ğü aylıklariyle ölenlerin dul ve yetimlerim; bağ- | 
lanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği ta- j 
ruhi takilbedeaıi ay başıındaıııi; (ErnddıilülMoriıni iken- j 
dileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edil- ! 
diği salahiyetli makamlarca kendilerine yazı ile j 
bil diri Jmezse isteklerini yaptıkları tarihten itiba j 
ren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini | 
terkedebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin i 
kabul edildiğinin salahiyetli makamlarca yaz] 
ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay 
içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Er- J 
lerin vazife malûllüğü aylıklarının başlangıcı bu i 
husustaki müracaatlarını takibeden aybaşıdır.) ! 

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulu- j 
nanlardan emekli aylığına müstahak olanların 
veya ölenlerin emekli ve âdi malûllük aylıklariyle ı 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, son ayrıl- j 
dıkları kurumlara kendileri veya dul ve yetimleri 
tarafından yazı ile yapılacak müracaat tarihle
rini takibeden ay başından; 

ç) Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ı 
aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerine { 
bağlanacak aylıklar ölüm tarihini takibeden ay j 
başından; I 

(Şukadar ki, dul ve yetim aylıklarının tahsi
sinde 72 nci madde hükmü mahfuz tutulur.) ı 
Emekliye ayrılanların ay sonuna kadar olan hiz
met aylığı geri alınmaz. 

Hükümle veya sicilleri veyahut askerî mah
kemelerce verilecek karar üzerine kurumlarınca i 
re'sen emekliye sevkedilenlerin emekli aylıkları- i 
nın başlangıç tarihlerinden ve yaş haddini dol- I 
duranların bu haddi doldurdukları tarihleri ta
kibeden ay başından sonra her ne sebeple olursa 
olsun kurumlarca vazifeleriyle ilgileri kesilmiye-
rek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle 
geçen müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve 
bunlar için kesenek ve karşılık alınmışjsa geri 
verilir. 

Şukadar ki, bağlanan aylıklar vazifelerinden 
ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği 
tarihleri takibeden ay başlarına kadar ödenmez, i 
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MADDE 17. — Aynı kanunun 120 nci mad
desine ağacıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu istihkakların son ödeme tarihlerini takibe-
den 3 aylığından fazlası temlik edilemez. 

MADDE 18. — Nizamnasinde belirtilecek 
şartlar dairesinde Sandrk memurları, hizmetlile-
riyle idare meclisi reis ve âzalarının ve ailele
rinin tedavileriyle meşgrul olmak üzere bir 
(Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur. 

Bu sandığın gelirleri : 
1. Memur ve hizmetlilerin aylık veya üc

retlerinin % 1 ini geçmemek üzere kesilecek 
aidattan; 

2. Her türlü teberrulardan ve yardımlar
dan ibarettir. 

MADDE 19. — Dul ve yetim aylığı bağlan
ması veya bunlara toptan ödeme yapılması mü
racaata bağlı tutulmuş olan hallerde, ilgilile
rin ; ölenin mensup bulunduğu kuruma veya bu
lundukları mahallin en büyük mülkiye âmiri
ne yapacakları müracaatlar Sandığa yapılmış 
sayılır. 

(MADDE 20. — Aynı kanunun 23 ve 24 ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — Muvakkat 11 nci maddenin 
«a» fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 
kaldırılan veya muvakkat 2 ve 3 ncü maddeler
de yazrlı sandıklarla ilgili vazifelere geçenle
re ait paralar 4805 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği 1.1.1946 tarihine kadar olan müddet 
için hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı) na, 

MADDE 22. — Aynı Kanunun Muvakkat 
18 nci maddesinin (a, b) fıkralariyle 5 nci ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile 
Üniversitelerin aylıklı kadrolarında; 

b) % . VI . 1928 tarihinden sonra şehrema-
netlerinin ve 1 . 'VI ' . 1930 tarihinden sonra da 
hususi idare ve belediyelerin aylıklı tababet ve 
şştabatlsTOensuPjluğu ile eczacı, kimyagerlik ve 
hastan*, sanatoryum, verem dispanseri hemşire-
likleriyle siyaretçi hemşirelikleri vazifesinde; 

Geçen kısmet müddetleri 1 .1 .1950 tarihin-

33> — 
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MADDE 16. — Hükümetin 17 nci maddesi 
16 nci madde olarak aynen katoıl edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 18 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi kaldırılmıştır. . 

MADDE 20. — Muvakkat 11 nci maddenin 
«a» fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 
kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçen
lere ait paralar 4805 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği 1 . I . 1946 tarihine kadar olan müddet 
için hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sartdığı) na, 

MADDE 21. — Hükümetin 22 nci maddesi 
21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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den sonra geçen fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine muvakkat 14 ncü madde esasları daire
sinde eklenir ve bu suretle eklenen hizmetler 
hakkında muvakkat 19 ve 20 noi madde hüküm-
Ieri uygulanır. Bu madde hükmü 1 . I . 1950 
tarihinde açıkta olup da mezkûr tarihten sonra 
5§tirakçi veya tevdiatçı durumuna girenler hak
kında da uygulanır. 

Bunlardan bu kanunun meriyete girdiği ta
rihte açıkta olanlar, hakkında durumlarına gö
re muvakkat 28 nci maddenin ilgili fıkraları hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 23. — Aynı kanunun muvakkat 27 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat 14 ncü madde gereğince fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri eklenenlerden; 

a) Muvakkat 1, 2 ve 3 ncü maddelerde ya
zılı sandıklarla ilgili bulunanların Sandıkla il
gilendirilmelerinden önce aylıklı vazifelerde 
iken kazanmış oldukları (harb, esaret, millî mü
cadele ve mmtaka zamları gibi) itibari müd
det zamları (Ziraat Bankası Memurlarının 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi
ne göre müktesep zamları dâhil) ile muvakkat 
14 ncü maddenin (a, b) fıkralarında yazılı yer
lerde ve yaşlarda geçen müddetleri, 

b) 1683 sayılı Kanunun hükmüne tâbi olan
ların 4805 sayılı Kanunun meriyete girmesinden 
sonraya ait fiilî ve itibari hizmet zamları, 

c) Yukardaki fıkralarda yazılı olanların 
3977 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (d) ben
dinde yazılı aylıklı vazifelerde geçen hizmet müd
detleri, toplamının her ayı için 1.1.1950 tarihinde 
keseneğe esas vazife aylık veya ücretleri tuta
rının % 15 i son bulundukları kurumlarca bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren en 
çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir ve bu su
retle ödenecek paranın hesabında ay kesirleri 
tam ay sayılır. 

MADDE 24. — Aynı kanuna aşağıdaki mu
vakkat maddeler eklenmiştir : 

8 . E. 

MADDE 22. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 88. — 1. VII . 1949 
tarihi ile 31. XII . 1949 tarihi arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı îdare Meclisi Beis 
ve âzalıklariyle daimî kadrolara dâhil memur
luklarında geçen müddet fiilî hizmet sayılır ve 
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MADDE 23. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 89. — Hükümetin 
îkfnva&kat 88 nci maddesi 89 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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bu müddete ait kesenek ve karşılıklar kanunun 
ilgili hükümleri dairesinde altı müsavi taksitle 
tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 89. — Bu kanunun 9 
ncu maddesi hükmü 1.1.1950 tarihinden uygu
lanır. 

MUVAKKAT MADDE 90. r - Kaldmlan 23 
ncü madde mucibince tahakkuk etmiş bulunan 
Sandık alacakları borç alma taahbütnamelerinde-
ki müddetler içinde 17 nci madde hükümlerine 
göre tahsil ve banka bulunan yerlerde banka va-
sıtasiyle, bulunmıyan yerlerde de havale ücreti 
içinden verilmek suretiyle posta vasıtasiyle San
dığa irsal olunur. 

MUVAKKAT MADDE 91 — îş Kanununun 
tatbik olunduğu iş yerlerindeki işçi vasfını haiz 
her çeşit hizmetlilerden 1.1.1950 tarihinden 
önce mülga emekli sandıklariyle ilgilendirilmiş 
bulunanların Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile olan ilgileri devam eder. 

Bunlardan 1.1.1950 tarihinden sonra işe 
girerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilmiş bulunanlann emekli Sandığı 
ile alâkalan kesilir ve istihkaklarından Sandık 
geliri olarak kesilmiş bulunan emekli keseneği ve 
karşılığı % 10 larm % 8 i Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığınca İşçi Sigortaları Kurumu
na devredilir. 

Emekli keseneğinden bakiye kalan % 1 ile 
giriş keseneği ve artış farkları ilgiliye ve emekli 
keseneği karşılığından bakiye kalan % 1 lerle 
giriş keseneği ve1 artış farklan karşılıkları ku
rumuna iade olunur. 

MUVAKKAT MADDE 92. — 25. IV. 1942 
tarihinden önce Anadolu Ajansı, Türk Anonim 
Ortaklığının aylık ücretli daimî vazifelerinde 
geçen müddetlerle bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten önce 788 sayılı Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü mad
desinde yazılı, stajyerlikte geçen müddetler 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci mad
desindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaatta bu
lunmak şartiyle borçlanma yoliyle emeklilik fi
ilî hizmet müddetine eklenir. 

B .E. 

I MUVAKKAT MADDE 90. — îş Kanununun 
tatbik olunduğu iş yerlerindeki işçi vasfını haiz 
her çeşit hizmetlilerden 1 . I . 1950 tarihinden 
önce mülga emekli sandıklariyle ilgilendirilmiş 
bulunanlann Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile olan ilgileri devam eder. 

Bunlardan 1 . I . 1950 tarihinden sonra işe 
girerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

I ile ilgilendirilmiş bulunanların Emekli Sandığı 
: ile alâkalan kesilir ve istihkaklanndan Sandık 

geliri olarak kesilmiş bulunan emekli keseneği 
ve karşılığı % 10 lann 8 i Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığınca İşçi Sigortalan Kurumuna 
devredilir. 

Emekli keseneğinden bakıve kalan 1 ile gi
riş keseneği ve artış farklan ilgiliye ve emekli 
keseneği karşılığından bakiye kalan diğer 1 
lerle giriş keseneği ve artış farklan karşılıkları 
kurumuna iade olunur. 

MUVAKKAT MADDE 91. — 25 . IV . 1942 
tarihinden önce Anadolu Ajansı Türk Ananim 
Ortaklığının aylık ücretli daimî vazifelerinde 

, geçen müddetlerle bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten Önce 788 sayılı Memurin Kanununun 
2919 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesinde Ve 
982 sayılı Kanunda, yazılı stajyerlikte geçen müd-

• detler 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 ncimadde-
| sindeki esaslar, dairesinde ve bu kanunun neşri 
I tarihinden itibaren 6 ay içince Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığına mfbacafttfca bulun-
i mak şartiyle borçlanma voliyle emeklilik fiilî 
' hizmet müddetine eklenir. 

( a S â y ü ı . : 173) 
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Anadolu Ajansı Türk Anonim Ortaklığında 
25. IV. 1942 tarihinden önce geçmiş borçlanıla
bilecek hizmeti bulunup da 5434 sayılı Kanunun 
ve mülga emekli sandıklarının borçlanmaya ait 
hükümlerinden istifade edemiyerek emekliye ay
rılmış olanlar da bu madde hükmünden faydala
nabilirler. 

B.B. 

MADDE 25. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 26. — Bu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes F. Çelikbaş Celâl Yardıma 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O.Ş.Çİçekdağ S.Kurtbek 

İçişleri Vekili t)ı§i§leri Vekili 
E.Menderes F. ffîçrtilü 

MUVAKKAT MADDE 92. — 1 . 1 . 1950 ta
rihinde muvakkat 65 ve 68 nci maddelerde ya
zılı durumlarda olanlardan, evvelce verilen sü
reler içinde borçlanma müracaatında bulunmı-
yanlar için bu maddede yazılı şartlarla borç
landırılmak üzere bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren üç aylık bir müddet verilmiştir. 

(Maliye Encümeninin geçici 95 nci maddesi 
aynen) 

MUVAKKAT MADDE 93. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, 
3202 sayılı Kanunun mülga 56 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı karar ve zeyilleri gere
ğince, Devlette ve bankada emekliliğe tâbi 
olarak geçen hizmetlerine karşılık Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından tasfiye tazminatı 
(Memurin Yardım Sandığından hastalık müna
sebetiyle yapılan yardımlar ve hizmet karşılığı 
verilen ücretler hariç) almış olup da yine mez
kûr kanunun kaldırılan 62 nci ve mülga 4222 
sayılı Kanunun geçici 7 nci maddeleri hüküm
lerine göre müracaat etmemiş olanların bu ka
nunun neşrinden itibaren (3) ay içinde yazı ile 
kurumları vasıtasiyle Sandığa müracaat ettik
leri ve aldıkları paraları, alındığı tarihlerden 
itibaren yüzde beş faizi ile birlikte ve bir yıl 
içinde toptan sandığa ödedikleri takdirde bu 
hizmetleri fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

MADDE 24. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S , Sayısı: 173) 
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Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstûndağ 

Tarjm Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili 
S. Ttrcah 

\>m<t ««.... 

( S. dayısı : 178 j 





S. SAYISI : 174 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı. (1) sayılı cetvelin içişleri Vekâleti merkez teş
kilâtı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /732) 

T. C. 
Başvekâlet. 5,1, 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71/2654, 6/48 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti merkez teşkilâtına ait kısmında değişiklik yapılması hakkında 
İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 . XII . 1953 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte 
sunulmuş olduğuna saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
Â. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Vekâletin ifası ile mükellef olduğu âmme hizmetlerinde zamanla vukubulan değişiklikler se
bebi ile teşkilâtın bâzı kısımlarında ayarlamalar yapılmış Qİduğu halde vazife artışlarının iş hac
mi üzerinde akisler yaptığı İçişleri Vekâleti Hukuk Müşavirliği 1936 senesindeki mütevazi kad
rosu ile gittikçe güçlük arz eden vazifesini ifaya devam etmiştir. Fakat son birkaç sene zarfında 
iş hacminin fazlaca artmış bulunması sebebiyle bu müşavirliğe vezife ve mesuliyetleriyle mütena
sip olacak şekilde yeniden bâzı kadroların ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Yurdun iç idaresinde Devletin hayati menfaatleriyle yakından ilgili mühim vazifeler dolayısiyie 
bu hususta mütalâa beyan ve kanuni mukteza tâyin etmek; idari kaza mercileri nezdinde dâva 

"ikame ve bunları müdafaa ve takibetmek mevkiinde bulunan mezkûr Vekâlet Hukuk Müşavirliği 
teşkilâtının takviyesini teminen bu teşkilâta bir hukuk müşaviri ve bir şef kadrosunun ilâvesi ga
yesiyle işbu lâyiha hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 12 . 1 . 1954 

Esas No : 1/732 
Karar No : 17 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve kilâtı kısmında değişiklik yapılması hakkmda-
Teadülüne Dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı ki kanun lâyihası, Hükümet mümessillerinin iş-
(1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti merkez teş- tirakiyle komisyonumuzda görüşüldü; 



Hükümet lâyihasmdaki mucip sebepler ko
misyonumuzca da yerinde görülmüş, âmme fa
aliyetlerinin zamanında ve lâyikiyle yürütülme
si bakımından lâyihanın aynen kabulüne ekse
riyetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Bu rapor 
İçişleri Ko. Reisi Reis vekil i Sözcüsü 

Edirne Zonguldak 
R. Nasuhioğlu A. Yurdabayrak 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti Merkez 
teşkilâtına ait kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 5 . 1 . 1954 tarihli 
ve 6/48 sayılı tezkeresi ile gönderilen kanun lâ
yihası Dahiliye Encümeni raporiyle* birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Dahiliye 
Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden Dahiliye Vekâleti Hukuk 
Müşavirliği kadrosuna (90) lira maaşlı bir Hu
kuk Müşaviri ile (40) lira maaşlı bir aded şe
fin ilâvesi maksadiyle sevkedilmiş bulunmak
tadır. 

Vekâletin her gün bir az daha genişliyen 
iş hacmi karşısında hizmetlerin aksamaması bakı
mından sevkedilmiş bulunan kanun lâyihası 

Afyon K. Amasya Balıkesir 
A. Vezir oğlu K. Eren S. Başkan 

Erzurum Kütahya Ordu 
M. Zeren B. Besin F. Boztepe 

Rize Samsun 
A. Morgu Muhalifim 

M. Özkefeli 

Trabzon Van 
Muhalifim / . Akın 
H. Orhon 

encümenimizce de yerinde görülerek maddeler 
ve eki bulunan cetvel Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/ . Akçal B. îmre 
Bu rapor Sözcüsü 

Ordu Ankara 
R. Aksoy M. Bayramoğlu 

Ankara Çanakkale Elâzığ 
M. Ete K. Akmanlar ö. F. S anaç 

Eskişehir İstanbul Kastamonu 
A. Potuoğlu S Oran H. Türe 

Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 

Konya Malatja Rize 
M. Â. Ülgen M. S. Eti O. Kavrakoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 23 .11 . 1954 
Esas No. 1/732 
Karar No. 133 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 174 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin İçişleri Vekâleti Merkez Teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri 
Vekâlerti Hukuk Müşavirliği kısmına, ilişik cet
velde derece, unvan, aded ve maaşı yazılı memu
riyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1954 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerimi ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Ttlmag 

Dışişleri Vekili 
J*. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8%tk% Ttreaît 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstünttoğ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
İT. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞİTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair alan 3656 sayılı Kanuna bağlı (i) sa
yılı cetvelin Dahiliye Vekâleti Merkez Te§küâtt 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. ^- Hükümetin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmitşir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmit^ir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmitşir. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İç
işleri Vekâletine ait kısmına ilâve edilecek kadro 

cetveli 
D. Unvan Aded 

2 Hukuk müşaviri 
9 Şef 

90 
40 

Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı cetvel 

Hükümet lâyihasına bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 174 ) 
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S. SAYISI 180 
Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arkadaşının, Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (2 /620) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin içişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmına ilâve yapılması hakkındaki kanun teklifimizi esbabı 
mucibesiyle birlikte takdim ediyoruz. Gerekli muamelenin ifasını saygı ile rica ederiz. 

Siird Kastamonu Siird Çorum Muş Bolu 
B. Erden Z. Termen Ş. Türkdoğan II. A. Vural F. Kılıçlar Z. Danışman -

Bolu Muş Yozgad 
/ . Gülez H. Dayı Y. Karslıoğlu 

.tfSBABf MUCİBE 

Hükümet tarafından tam teşekküllü olacak veya sulh mahkemesi kurdacak nahiyelerle nüfusa 
kesif bulunan nahiyele'-a verilmek tir/ere yüz nahiye nüfus memurluğu k.ıdr--su tekjif edilerek 624J 
sayılı Kanunla kabul edildiği ve bu kanun lâyihası G129 sayılı bir vilâyet ve dört kaza kurulması 
(Uşak) ve yeniden iki kaza kurulması (Çamlıdere, Horasan) hakkındaki 6191 sayılı kanunlardan 
önce hazırlanıp sunulmuş ve bu tasarıya eklenen cetveller o andaki mevcut kadroyu ihtiva etmiş 
bulunduğu halde bu tasarı kanunlaşmadan adı gegen 6129 ve 6İ91 sayılı kanunların kabulü ve bu 
kanunlarla verilen zaruri kadrolar 6249 sayılı Kanunda mevcut ve 3656 sayılı Kanuna ekli (1) 
sayılı cetvel yerine ikame edilen (2) sayılı cetvelde sehven yer almamıştır. Bu yüzden 1954 yılı 
Bütçesinde ödeneği bulunan ve halen vazifeleri başında bulunduğu anlaşılan Uşak Vilâyeti Nüfus 
Müdürü, başkâtibi ve bir kâtibi ile üç kazası ve Çamlıdere ve Horasan .kazaları nüfus memur ve 
kâtjpleri - ki 13 adeddir. - Ay başından itibaren maaş alamıyacak duruma düştüklerinden bu ka
nun teklifi ile yanlışlığın tashihi hedef tutulmuştur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 22 .II. 1954 

Esas No. 2/620 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

'Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arkadaşımın, 'kısmımda değişiklik yapılması hakkındaki ka-
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea- nun teklifi, teklif sahibi ve Hükümet mümes-
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sillerinin iştirakiyle Encümenimizde görüşüldü: 
sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı Tam teşekküllü olarak kurulacak nahiye-
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lerle, nüfusu kesif bulunan nahiyelere verilmek 
üzere 100 nahiye nüfus memurluğu kadrosu 
ihdası 6249 sayılı Kanunla kabul edilmiş ise de, 
bu lâyihanın, bir vilâyet ve 4 kaza ile ayrıca 
iki kaza kurulması hakkındaki .lâyihalardan 
evvel hazırlanmış olmasına vt ancak hazırlan
dığı andaki kadroları ihtiva etmesine göre 
6129 ve 6191 sayılı kanunlarla kabul edilen ve 
ceman (13} kadro ilâvesini 'istihdaf eden ve 
1954 yılı Bütçesine ödeneği konulmuş olan 13 
kadronun kabulünü yerinde gören Encümeni
miz, kanun teklifinin aynen kabulüne ittifakla 
karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur 

Dahiliye Encümeni 
• Edirne 

R. Nasuhioğlu 

Reisi 

Bu Mazbata Muharriri 
Muğla 

Y. Başer 
Diyarbakır 
N. önen 
Kütahya 
Y. Aysal 

îzmir 
P. Arat 
Kütahya 
B. Besin 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Kırklareli 
F. Üstün 
Samsun 

M. özkefeli 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/620 
Karar No. 139 

25 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arkadaşının, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâ
tı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi Dahiliye Encümeni raporiyle bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Da
hiliye Vekili Etem Menderes ve Maliye Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifi,- gerek esbabı mucıbesinde ve 
gerek teklifi bidayeten tetkik ve kabul eden 
Dahiliye Encümeni mazbatasında belirtilen 
lüzum ve zaruretlere binaen (13) kadronun 
6249 sayılı Kanunla değiştirilen 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dahiliye Vekâ
leti taşra teşkilâtı kısmına ilâvesi maksadiyle 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Teklifi yerinde gören encümenimiz maddele
rin müzakeresine geçmiş ve birinci maddeyi 
kelime ilâvesiyle ve birinci maddeye merbut 
cetvelde (5) aded kaza nüfus memuru maaşının 
25 liraya iblâğ etmek suretiyle kabul etmiştir. 

İkinci maddesi şeklen değiştirilmek sure
tiyle ve 3 ncü maddesi teklif veçhile aynen ka
bul olunan kanun lâyihası, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temennîsiyle Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su-
nuluî. 

Reia 
Rizo 

1. Akçal 

Sözcü 
Sivas 

H. îmre 
îmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Ordu 

R. Aksoy 
Bolu 

M. Güçbümez 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kırşehir 
R. özdeş 

Malatya 
M. S. Eti 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

izmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 
Kanya 

M. Â. Ülgen 
Seyhan 

Dr. S. Ban 
îmzada bulunamadı 
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SİİRD MEBUSU BAKÎ ERDEN VE 8 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

D.evlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmına İlâve 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 6249 sayılı Kanunla değişti
rilen 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı kısmına aşağı
da derece, unvan ve adedleri gösterilen memuri
yetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı 
kısmına ilâve yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6249 sayılı Kanunla değişti
rilen 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Dahiliye Vekâleti taşra teşkilâtı kısmına ek
li cetvelde derece, unvan, aded ve maaşı gösteri
len memuriyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Siird Mebusu Baki Erden ve 8 arkadaşının tek
lifine bağlı 

D. 

8 
10 
12 
12 
14 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyet nüfus müdürü 
Vilâyet nüfus başkâtibi 
Vilâyet nüfus kâtibi 
Kaza nüfus memuru 
Kaza nüfus kâtibi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
5 

Maaş 

50 
35 
25 
25 
15 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 
10 
12 
13 
14 

Vilâyet nüfus müdürü 
Vilâyet nüfus başkâtibi 
Kaza nüfus memuru 
Kaza nüfus memuru 
Kaza nüfus kâtibi 

1 
1 
5 
5 
5 

50 
35 
25 
25 
15 

ı>e« 
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S. SAYISI : 184 
izmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Belediyesinin yapacağı 
binalarla mübadelesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /773) 

T. C. 
Başvekalet 16.11.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2742, 6/465 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13. I I . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Uzun yıllardan beri yapılamıyan ve beldenin en güzel bir parçasını teşkil eden İzmir'in yanmamış 
kısımlarına ait imar plânının tanziminde, Belediyece İzmir Mühendisler ve Mimarlar Birliklerinin 
fennî mütalâaları da alınmak suretiyle, bu sahada kâin olup imar plânında çok büyük bir ehemmi
yet almış bulunan Konak Meydanına geniş ölçüde cephe veren Sarıkışla binası ve müştemilâtının 
bulundukları mevkilerden kaldırılması takarrür ettirilmiştir. • 

Bir asırlık ömrü olan ve mimari bakımdan da değeri bulunmadığı salahiyetli fen adamları tara
fından belirtilen Sarıkışla namiyle mâruf bina ve müştemilâtının bu mevkide inşa edilmiş bulunması, 
bu sahanın inşaat yapıldığı tarihte şehrin münteha noktasını teşkil eden ıssız bir yer olmasından ileri 
gelmiştir. Halbuki aradan geçen zaman zarfında şehir daha ziyade Güzelyalı istikametine doğru mü
him inkişaflar göstermiş ve binnetice kışla binası, şehrin tam merkezinde en mühim ticaret ve 
iskân mıntıkaları arasında sıkışıp kalmış ve dolayı siyle burada imar plânının süratle tahakkuku 
mümkün olamamıştır. 

Ekonomik ve turistik bakımlardan büyük inkişaflar göstermekte olan İzmir Şehrinin en ziyade isti
fadeye elverişli merkezî bir bölgesinde harap bir vaziyette olan bu askerî binaların mevcudiyeti 
şehircilik bakımından olduğu kadar askerî bakımdan da mahzurlu görülmekte ve bu tesislerin bulun
dukları yerde kalmalarını zaruri kılacak ciddî bir sebep de bulunmamaktadır. 

Bu itibarla Millî Savunma Vekâleti île İzmir Belediyesi arasında yapılan bir protokol gereğince 
Millî Savunma Vekâleti tarafından verilen plân ve projelere uygun olarak Belediyece yaptırılacak 
binaların Hazineye devir ve temliki şartiyle sözü edilen Sarıkışla namı ile mâruf bina ile müştemi
lâtının ve bunların bulundukları sahanın Belediyeye devri hakkında İzmir Belediyesince yapılan tek
lifin kabulü muvafık görülmüştür. 

Belediyeye devredilecek olan Hazineye ait mezkûr kışla binası ile müştemilâtına, arsaları ile 
birlikte takdir olunan kıymetin, 6,5 milyon liraya yaklaşmış ve mer'i hükümlerde mübadele esa
sının açıkça yer almış bulunmaması muvacehesinde Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü mad
desi hükmü de yerine getirilmek üzere işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Hazinenin belediyeye devir ve temlik edeceği gayrimenkullere ait kıymetlerin, îzmir Belediye

si tarafından bunlara mukabil inşa olunacak binaların kıymetine nazaran 3 milyon liradan fazla 
farklı bir değer taşıması dolayısiyle Sarıkışla ve müştemilâtının bulunduğu sahanın yeni imar 
plânına göre tanzimi neticesinde blok inşaatına ayrılan sahalardan üç parsellik arsanın Hazine 
uhdesinde ipkası kararlaştırılmış ve bunların, 5434 sayılı (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ1) 
Kanununun 22 nci maddesi hükmünün yerine getirilmesini temin maksadiyle mezkûr sandığa sa
tılması uygun görülmüştür. 

Bu üç parselin değerlerinin 250 şer bin lirayı aşması muhtemel bulunduğundan işbu satış için 
ayrı bir kanun istihsaline mahal kalmamak üzere tasarının üçüncü maddesi bu maksada göre ha
zırlanmıştır. 

Dâhiliye Encümeni mazbatası 

T. B: M. M. 
Dâhiliye Encümeni 

Esas No. 1/773 
Karar No. 35 

19 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

izmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının izmir 
Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi hak
kındaki kanun lâyihası, Hükümet mümessilleri
nin iştirakiyle Encümenvnizrh görüşüldü. 

Hükümet Gerekçesinde ileri sürülen mucip 
sebepler Encümenimizce de kabule şayan görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Hü
kümetçe hazırlanan maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dâhiliye Encümeni 
Reisvekili Mazbata muharriri 

Bursa Amasya 
İV. Yılmaz K. Eren 

Bursa Çoruh 
R. Aybar Z. Ural 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Niğde 
F. Ecer 

Sivas 
E. Damalı 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
Sözüm mahfuz 

H, Orhon 

izmir 
P. Arat 

Kütahya 
B. Besin 

Samsun 
M. özkefeli 

Van 
/. Akın 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/773 
Karar No. 43 

Maliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

23.11.1954 

izmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının izmir 
Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi hak
kında kanun lâyihası, encümenimizce, Hükümet 
temsilcilerinin de iştirakiyle, tetkik ve müzakere 
olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında derpiş olunan mu

cip sebepler encümenimizce de yerinde görülerek 
lâyihanın esası kabul edilmiş ve maddelerin mü
zakeresinde, Maliye Vekâleti temsilcisinin ver
diği izahat muvacehesinde ordu evi binasının 
yapılacağı arsanın imkânları göz önünde tutu
larak ordu evi sahasının hudutları yeniden tes-
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bit edilmiş ve 2 nci maddenin (11) nci bendinin 
(b) fıkrası tadilen ve diğer hükümler aynen 
ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata muharriri 

Amasya 
H. Koray 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. Remzi Bucak 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
F. Açiksöz 

Çorum 
§. Gürses 

Erzurum 
Sabri Erduman 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

İmzada bulunamadı 
Mardin 
A. Kalav 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

İmzada bulunamadı 

Siird 
G. Yardım 

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
§. Uluçay 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/773 
Karar No : 142 

26 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir 
Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 16 . II . 1954 tarihli 
ve 6/465 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Dahiliye ve Maliye encümenleri rapor-
lariyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye Vekâleti Millî Emlâk Umum Mü
dürü -hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyihanın gerekçesinde tafsilen arz ve izah 
olunan mucip sebepler encümenimizce de yerin
de görülerek lâyihayı bidayeten tetkik eden Ma
liye Encümeninin tadilen kabul ettiği metin 
üzerinden maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
mezkûr encümenin hazırlamış oMuğu metin en
cümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Ankara 
M. Ete 
Seyhan 

S. Barı 

Bu rapor 
sözcüsü 

Ordu 
R. Aksoy 

• Elâzığ 
ö. F. S anaç 

İstanbul 
S. Oran 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Giresun 

A. Tüfekciogh 
İstanbul 

F. Sayımer 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Â. ülgen 

İzmir 
T. Gürerk 

0. 
İmzada bulunamadı 

Siird 
M. D. Süalp 

Konya 
R. Bir and 

Kırşehir 
R. özdeş 

Rize 
Kavrakoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

İzmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Be
lediyesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi 

hakkında Kanun 

IMADDE 1. — Hazinenin mülkiyetinde olup 
üzerinde Ordu Evi, Sarıkışla ve müştemilât bi
naları bulunan İzmir'in Konak mevkiinde kâ
in 53 166,50 metre kare mesahasında 207 ada 
15 parsel No. Jı gayrimenkul ile üzerinde as
kerî amlbar binası bulunan aynı mevkide kâin 
1 697,5-0 metre kare mesahasında 243 ada 1 par
sel numaralı gayrimenkul ikinci maddede tâ
yin edilen şartlarla Maliye Vekâleti tarafından 
izmir Belediyesine devir ve temlik olunacaktır. 

MADDE 2. — I - İzmir Konak Meydanı ve 
civarına ait imar ha rrt: asiyi a 207 ada 15 parsel 
numaralı gayrimenkulde inşaata tahsis edilen 
yerlerden, belediye sarayı ile tiyatro binası 
inşaatına tefrik olunan sahalar arasında kakp 
blok inşaat için ayrılmış beheri biner metre 
karelik üç parsel, Iz-mir Belediyesi tarafından, 
Hazine namına ifraz ve tescil ettirilecektir. 

II - İzmir Belediyesi tarafından : 
a) Bahribaba Parkının Kız Lisesine mü

cavir kısmı/nda ve cepheden Mithatpaşa Cad
desi, arkadan park iç'ndeki Birleşmiş Milletler 
yolu ile binanın sağ ve sol kanatlarından iti
baren en az kırkar metre mesafeden geçen hat 
ile mahdut sahada bir tümen komutanlığı bi
nası ; 

ıb) Bahribaba Parkının karşısında ve cep
heden Mithatpaşa Caddesi, arkadan deniz sa
hili ile binanın sağ ve sol kanatlarından itiba
ren otuzar metre mesafeden geçen hat ile mah
dut sahada bir Ordu Evi binası; 

e) Eşref paşa Parkından ifraz edilecek bin 
metre karelik saha ile bunun içinde bir Asker
lik Şubesi binası; 

d) İkinci Karantina üstünde Hazineye ait 
18 853 metre karelik 146 pafta 1769 ada nu
maralı arsa üzerinde 500 kişilik bir kışla binası 
ile tavla ve garaj binaları; 

ıe) Millî Savunma Vekâleti tarafından te
min ve irae edilecek arsa üzerine bir kimyaha-
ne binası; 

ln«a et'tî.ı ilecek, arsa ve müştemilâtlariyle 
birlikte. Hazine namına devir ve temlik oluna
caktır. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTEKİ 

İzmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Be
lediyesinin Yapacağı Bialarla Mübadelesi 

hakkıda Kanun 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

e MADDE 2. — I - izmir Konak Meydanı ve 
1 civarına ait imar haritası ile 207 ada 15 parsel 
•ı numaralı gayrimenkulde inşaata tahsis edilen 
ı yerlerden, belediye sarayı ile tiyatro binası, in-
ı şaatma tefrik olunan sahalar arasında kalıp 
e blok inşaat için ayrılmış beheri biner metre 

karelik üç parsel, izmir Belediyesi tarafından, 
Hazine namına ifraz ve tescil ettirilecektir. 

II - İzmir Belediyesi tarafından : 
a) Bahribaba Parkının, Kız Lisesine müca

vir kısmında ve cepheden Mithatpaşa Cadde-
r si, arkadan park içindeki Birleşmiş Milletler yo

lu ile binanın sağ ve sol kanatlarından itibaren 
t en az kırkar metre mesafeden geçen hat ile 

mahdut sahada bir tümen komutanlığı binası, 
b) Bahribaba Parkının karşısında ve cep

heden Mithatpaşa Caddesi arkadan deniz sa
hili ile binanın sağ kanadından itibaren 5 met
re ve sol kanadından itibaren 40 metre mesa
feden geçen hat ile mahdut sahada bir ordu 
evi binası, 

ı c) Eşref paşa Parkından ifraz edilecek bin 
metre karelik saha ile bunun içinde bir asker
lik şubesi binası, 

t d) ikinci Karantina üstünde Hazineye ait 
18 853 metre karelik 146 pafta 1769 ada numa-

ı ralı arsa üzerinde 500 kişilik bir kışla binası ile 
tavla ve garaj binaları, 

e) Millî Savunma Vekâleti tarafından te
min ve irae edilecek arsa üzerine bir kimyaha-
ne binası, 

e inşa ettirilecek, arsa ve müştemilâtları ile 
birlikte Hazine namına devir ve temlik oluna
caktı]?. 
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BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

izmir'de SarikışLâ ve Mû§temüâUnm tzmir Be
lediyemin Yapacağı Binalarla Mübadelesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1, — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Encümeninin 2 ucu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^üi. Sayısı": İSİ) 
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Hü. 

[Bu binalarla müştemilâtını tahdidedecek 
ihata duvarları da belediye tarafından yaptrri'-
lacaktır. 

m) înşaatm fennî esaslara mutabakatı Ba
yındırlık, ihtiyaca uygunluğu Millî Savunma 
Vekâletince kabul ve tasdik olunacaktır. 

MADDE 3. — Maliye Vekili, ikinci madde
nin bir numaralı fıkrası mucibince Hazine na
mına ifraz ve tescil ettirilecek olan beheri biner 
metre karelik üç arsayı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına satmağa mezundur. 

Bu parseller hakkında 6188 sayılı Kanun 
hükmü uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
F. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

Mal. E. 

Bu binalarla müştemilâtını tahdidedecek 
ihata duvarları da belediye tarafından yaptırı
lacaktır. 

I I I - İnşaatın fennî esaslara mutabakatı Ba
yındırlık, ihtiyaca uygunluğu Millî Savunma 
Vekâletince kabul ve tasdik olunacaktır. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 
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U. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin .5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 184 ) 
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S. SAYISI 185 
Çavuş ve uzman çavuş kanunu lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/432) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . VIII. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71/2036, 6/2477 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 7 . VII . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sun alması kararlaştırılan çavuş ve uzman çavuş kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1059 numaralı Piyade Küçük Zabit Kanunu 1 Haziran 1927 de yürürlüğe girmiş olup yalnız 
piyade erbaşları içindir. Diğer sınıflarda erbaş yetiştirilmesi için bir kanun mevcut değildir. 5430 
sayılı Uzman Çavuş Kanununun ise ihtiyaca cevap vermediği bir buçuk senelik tatbikatı sırasında 
3000 kişi ihtiyaca karşılık, 35 istekli çıkması ile anlaşılmıştır. 

Her sınıf ihtiyacına cevap vermek ve halen yürürlükte bulunan 1059 ve 5430 sayılı kanunların 
tatbikatmdaki mahzurları gidermek üzere yeni kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarı hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önündo tutulmuştur : 
1. 1059 sayılı Kanunun birinci maddesine göre erbaş adayları birliklere acemi olarak gelen erat 

arasından ve eratın kıtaya katıldıklarının ilk haftası içinde ayrılmaktadır. Eratın yeterlikleri hak
kında kesin bir kanaate varmak için bir haftalık zamanın kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Acemi eratın 
zekâ, karakter ve daha birçok nitelikleri belirtildikten sonra erbaş adaylığına tam ve lâyık olanlardan 
seçilmesi imkânını sağlamak için birlik komutanlarına altı ay gibi geniş bir zaman bırakılmak sure
tiyle 1059 sayılı Kanundaki mahzur giderilmiştir. Ayrı bir madde ile de zamanla inkişaf edenlerin 
yükselmelerine imkân verilmiştir. 

2. Ordunun astsubay mevcudu kadroya göre çok noksandır. Astsubay kadrosu otuz binden fazla 
olduğu halde çeşitli sebeplerin tesiriyle bugüne kadar ancak altı bin astsubay yetiştirmek mümkün 
olabilmiştir. Barışta ve seferde subayların yardımcıları olan astsubayların çok önemli bulunan vazife 
ve hizmetleri göz önünde tutularak astsubay nokıanından bir kısmının bütçeye ağır bir yük teşkil 
etmeden muvazzaflık hizmeti sonunda astsubay yerinde, bulundukları rütbeleriyle hizmet etmek isti-
yen erbaşlardan yeterlikleri görülenlerle ikmali düşünülmüş ve yeni tasarıya buna göre hükümler ko
nulmuştur. Bugünkü teknik ve askerî bilgilerin ağırlığı karşısında orduda çavuşluk edeceklerin mut
laka bir usul dairesinde sistemli şekilde yetiştirilmeleri zaruri görüldüğünden çavuş adaylığına ay
rılmamış ve usulüne göre yetiştirilmemiş olan erlerin onbaşıdan çıkmamaları esası konmuştur. 

3. Motörle§tirilmekte ve asri silâhlarla donatılmakta olan ordunun motor, silâh ve araçlarının 
bakım, tamirini ve bunların her zaman işler bir halde bulunmasını sağlıyacak uzman çavuşların ta
ahhüt süreleri 5430 sayılı Kanuna göre inkıtasız dört yıldır. Sanat sahibi olanlar genel olarak ara
lıksız dört yıl hizmet kabul etmekte tereddüt gösterdikleri için uzman çavuşluğa istekli bulmak im-



kansız olmuştur. Bu mahzuru gidermek için yeni tasarıda bu süre bir ilâ beş yıl olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

4. Uzman çavuşlukla hizmeti kabul ve taahhüt etmiş olanlardan ilk, ortaokul mezunları ile orta
okul üzerine iki ve daha fazla yıl öğrenim veren okullardan mezun olanlara maaş yerine ücret ve
rilmesi hale uygun görülmüş ve bu esasa göre : 

A) îlk ve ortaokul mezunlarına birinci senede 125 lira , 
B) Ortaokul üzerine iki ve daha fazla yıl öğrenim veren okullardan mezunlara ise birinci sene

de 175 lira ücret, tesbit edilmiş, ayrıca maddi bakımdan tatmin edilmek suretiyle istekli sayısını 
artırmak ve daha uzun zaman orduda kalmalarını sağlamak için her sene 25 şer lira artırılmak üzere 
ücretin 225 liraya kadar çıkarılması bugünkü geçim şartları göz önünde tutularak uygun görülmüş 
ve tasarıya buna ait hükümler konmuştur. 

5. Bir ücretten diğerine yükselebilmek için kıdem ile birlikte yeterlik de esas olarak kabul edil
miştir. 

6. Kendi kusurları olmaksızın müddetlerinin temdit edilmemesi sebebiyle terhis edilenlere her 
hizmet yılı için bir aylık ücretleri, miktarında bir ikramiye verileceği ve bu ikramiyenin hiçbir su
retle üç aylık ücret toplamını geçemiyeceği prensibi esas tutulmuştur. 

7. Orta veya dengi okul mezunu olan ve astsubay yerinde hizmet gören uzman çavuşlardan 
orduda daha fazla yükselmek isteğinde bulunanlara yeni tasarıda geniş imkânlar sağlanmış ve bu 
maksatla tâbi tutulacakları kurslarda başarı göstermeleri şartîyle yeterlikleri görülenlerin Astsubay 
Kanunu hükümleri göz önüiıde tutularak ve bu kanunla bir tezat teşkil etmemek üzere bunların 
uzman çavuşlukta geçen hizmet sürelerine göre intibakları yapılarak astsubay smıtına geçirilmeleri 
esası vaz 'olunmuştur. 

8. Uzman çavuşların aldıkları ücretlerden başka beslenme, giydirme ve bakım işlerinin diğer 
erat gibi Devlet tarafından ve tedavilerinin asker hastanelerinde parasız yapılması ve sıhhi izin sü
resi ile izin sürelerine ve bunların asker sayılacaklarına dair tasarıya yeni hükümler konulmuştur. 

9. Tank sınıfı ile denizaltıcı ve dalgıçlık sınıflarında görev alacak uzman çavuşlara tazminat ka
nunları esasları göz önünde tutularak metinde gösterilen ölçüde tazminat verilmesi kabul olunmak 
suretiyle bu sınıflara rağbeti arttırmak maksadı güdülmüştür. 

10. 5430 sayılı Kanun hükümlerine göre halen uzman çavuş olarak görevli bulunanlara da bu 
kanun hükümlerine tâbi oldukları hakkında tasarıya geçici bir hüküm konulduğu gibi, bu kanuna 
göre alınacak olan uzman çavuşların 1952 yılı temditli uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam 
olunacaklar geçici ikinci madde hükmü ile tesbit olunmuştur. 

11. 1059 sayılı Piyade Küçük Zabit Kanunu ile 5430 sayılı Uzman Çavuş Kanununun kaldırıl
dıkları 15 nci maddede gösterilmiştir. 

12. 20 ve 21 nci maddeler mer'iyet ve yürütme hükümlerini ihtiva etmektedir. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/432 
Karar No. 13 

20.11.1953 

Yüksek Reisliğe 

Millî Savunma • Vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 7 . VI I . 1952 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
ve Yükseik Reislikçe 1. X I . 1952 tarihinde ko
misyonumuza ihavale 'buyurülan çavuş ve uzman 
çavuş kanun lâyihası komisyonumuzda ve Millî 
Savunma, Millî Eğitim ve Maliye vekâletleri 
mümessillerinin huzurlariyle ve mütaaddit cel
selerde görüşüldü: 

Ordumuzun astsubay ihtiyacı ve Iranun ya
kın bir zamanda dolduramıyacağı malûmdur. 
Buna bir çare olmak üzere orduya 'alınan 'kabi
liyetli erlerden ve taltp olanlar arasından uz
man çavuş yetiştirilmesi hususu bir mecburi
yet olarak kabul 'edilmiştir. (Bu suretle ordu
nun zamanda ihtiyaç duyduğu astsubay ihti
yacı karşılanmış olabilecektir. 

Bu 'görüşe iltihak eden komisyonumuz Hü
kümet lâyihasını bâzı ufalk değişikliklerle ka
bul etmiştir. Ezcümle: 

Dördüncü maddenin ıbirinci ve ikinci fıkra
ları nihayetine birer (olur) kelimesd ilâvesiyle 
tavzihi muvafık görülmüştür. 

9 ncu maddedeki tazminat bahsinde her se
ne için ve ayrı ayrı salrit bir rakam kabul et
mek para kıymetinim ve maaşların değişmesi 
halinde İşe yaramaz bir hadde düştüğünden 
bu hususun Uçucular ve Dalgıçlar Tazminat Ka
nunundaki gibi maaşın bir tabii olan mükehav-
vil olması muvafık bulunmuş ve Hükümet lâyi
hasında kabul edilmiş hadlerin vasatisine uy
gun olarak tank kıtalarında maaşının % 15 i 
ve denizaltı ve dalgıçlarda ise % 25 nispetimde 
bir tazminat verilmesi kabul edilmiştir. 

Onuncu maddenin başlığındaki (yükselme) 

tâbiri (Iterfi) olarak değiştirilmiştir. 
12 nci maddede uzman çavuşların vazifesi 

aStsubaylarınki ile bir kabul edilerek kendisi
nin ve ailesinin tedavisi hususunda da aynı esas 
göz önündü tutulmuştur. 

14 ncü maddenin sonu (vazifelerine son ve
rilir) şeklinde değiştirilmiştir. 

15 nci maddenin başlığından (tekrar istih
dam) kaydı kaldırılmıştır. 

Hükümet lây'hasındaki diğer maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi Sözcü 
Bolu Elâzığ 

F. Belen M. §. Yazman 
Kâtip 
Muğla. Ay dm Erzurum 

N. Poyrazoğlu A. B. ökdem F. Çobanöğlu 
Erzurum Eskişehir 
M. Zer en A. F. Cebesoy 

imzada bulunamadı 
Kars Kastamonu 

II Tugaç G. Deniz 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kayseri 
R. Taşkın /. Berkok 

imzada bulunamadı 
Kocaeli Muğla NVğde 

S. önhon N. özsan H. N. Yurdakul 
Rize Seyhan Tokad 

K. Balta S. Tekelioğlu F. Çubuk 
Tokad Tra'bzon Van 

H. Koyutürk N. Altuğ t. Akın 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/432 
Karar No. 141 

26 ,11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve ic
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 19 . VIII . 1952 tarih
li ve 6/2477 sayılı tezkeresiyle gönderilen Çavuş 
ve Uzman Çavuş kanunu lâyihası Millî Müda
faa Encümeni raporiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa ve Maliye 
Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası gerekçesinde de tafsilen arz 
ve izah edildiği üzere ordumuzun muhtelif sı
nıf ve silâhlarının en küçük kumanda kademe-
leriyle, halen mevcut ve elimize geçmesi muhte
mel bulunan fennî silâh ve malzemenin bakım
larını başaracak personelleri temin maksadiyle 
hazırlanmış bulunmakta olup bu suretle uzman 
çavuş miktarının çoğalmasiyle ordumuzun ast
subay kadrolarındaki boşluklar da doldurulmuş 
ve ordumuzun daha müessir şekilde vazife ba
şarması imkânı da sağlanmış olacaktır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik ve tadilen kabul 
eden Millî Müdafaa Encümeninin hazırlamış ol
duğu metin üzerinden maddelerin görüşülmesi
ne geçilmiş ve birinci maddesi temel eğitimin 
müddet kaydı çıkarılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

2 ve 3 ncü maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen ve Millî Müdafaa Encümeninin 4 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının sonu (uzman ça
vuş olanlar) şeklinde değiştirilmek suretiyle ve 
5 nci madde Hükümetin teklifi ve 6 ncı madde 
mezkûr encümenin tadili ve 7 nci madde ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş^ 
tip. 

8 nci madde encümenimizce tadilen, 9 ve 10 
ncu maddeler Millî Müdafaa Encümeninin değiş-
tirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi olan 11 nci madde aynen 
ve 12 nci madde kelime değişikliği yapılmak su

retiyle ve 13 ncü madde ise aynen kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Encümeninin 14 ve 15 ncı 
maddeleri ile Hükümetin 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Encümenince aynen kabul edi
len Hükümetin 17 nci maddesindeki «Sanat ensti
tüsü mezunu bulunanlardan» ibaresi çıkarılarak 
vo Hükümetin^ geçici 1 nci maddesi aynen ve ge
çici 2 nci maddesindeki malî yıl değiştirilmek su
retiyle kabul edilmiş ve 17 nci maddeden (Sanat 
enstitüsü mezunu bulunan) cümlesi çıkaıılmış 
vo İr•'len orduda uzman çavuşların da astsubay 
olabilmelerini teminen geçici 3 ncü madde eklen
miştir. 

Hükümetin 18 nci maddesi aynen, 19 ve 20 
nci maddeleri şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/. Akçalı Halil Imre 
İmzada bulunamadı 

Kâtip Bu rapor Sözcüsü 
Siird Konya 

B. Erden M. Âli Ülgen 
Çanakkale Elâzığ İstanbul 

K. A Umanlar Ö. F. S anaç S. Oran 
İstanbul îzmir Kastamonu 

F. Rnynner B. Bilgin H. Türe 
Kırklareli Konya Mardin 
8. BaUay R. Birand Rıza Erten 

İmzada bulunamadı 
Ordu Rize Seyhan 

R. Aksoy O. Kavrakcğlu S. Ban 
Kırşehir 
R. özde§ 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çavuş ve uzman çavuş kanunu tasansı 

Birinci Bölüm 

Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi 

Seçme ve yetiştirme 

MADDE 1. — Ordunun kara, hava ve deniz 
kuvvetlerine yeni gelen muvazzaf erlerden, ilk 
altı aylık temel eğitiminden sonra bölük, tabur 
veya muadili komutanlıklarca çavuş olmaya 
elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay ve mu
adili komutan veya makamlarca da yeterlikleri 
onanmak şartı ile, Millî Savunma Bakanlığınca 
tesbit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler. 

Çavuş olamıyacaklar 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ça
vuş adaylığına ayrılmamış olan erler onbaşıdan 
yukarı çıkamazlar. 

Kursta başarı gösteremeyenler 

MADDE 3. — öğretim ve eğitimleri sonun
da çavuş olamıyaniar birlik ve kurumlarına ge
ri gönderilir. 

ikinci Bölüm 

Uzman çavuşluk esasları ve şartlan 

Uzman çavuşluk 

MADDE 4. — Kıta ve teknisiyen çavuşların
dan aşağıdaki maddelerde tesbit edilen süre ve 
esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalmaya 
istekli olup kabul edilenlere muvazzaflık hiz
metinin bitiminden itibaren «Uzman çc*\nış* 
denir. 

Bunlardan birlik ve kurumların astsubay 
kadrolarında görevlendirilenlere «Kıta uzman 
çavuşu» teknik hizmetlerde görevlendirilenlere 
de «Teknik uzman çavuşu» denir. 

Uzman çavuşluk şartlan 

MADDE 5. — Kıta ve teknik uzman çavuşu 
olabilmek için en az ilkokul mezunu bulunmak 

' (S.. Sa2 

| MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRÎŞİ 

Çavuş ve Uzman Çavuş kanunu lâyiha*1* 

Birinci Bölüm 

Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi 

Seçme ve yetiştirme 

j MADDE 1. — Oı dunun kara, hava ve deniz 
kuvvetlerine yeni gelen muvazzaf erden, ilk 
altı aylık temel eğitiminden sonra bölük, tabur 
veya muadili komutanlıklarınca çavuş olmaya 
elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay ve mu
adili komutan veya makamlarca da yeterlikleri 
onanmak şaıtı ile Millî Savunma Vekâletince 
tesbit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler. 

Çavuş olamıyacaklar 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
eynen kabul edilmiştir. 

Kursta başarı gösteremiyenler 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci Bölüm 

Uzman Çavuşluk esasları ve şartlan 

Uzman Çavuşluk 

MADDE 4. — Kıta ve teknisiyen çavuşlar
dan aşağıdaki maddelerde tesbit edilen süre ve 
esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalmaya 
istekli olup kabul edilenler muvazzaflık hizme
tinin bitiminden itibaren «Uzman çavuş» olurlar. 

Bunlardan birlik ve kurumların astsubay 
kadrolarında görevlendirilenler «Kıta uzman 

I çavuşu» teknik hizmetlerde görevlendirilenler 
de (Teknik uzman çavuşu) olurlar. 

! Uzman çavuşluk şartlan 

MADDE 5. —• Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I 

ısı : 185 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Çavuş ve Uzman Çavuş kanunu lâyihası 

Birinci Bölüm 

Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi 

Seçme ve yetiştirme 

MADDE ;1. — Ordunun Kara, Hava ve Deniz 
Kuvvetlerine yeni gelen muvazzaf* erden, te
mel eğitiminden sonra ıbölülk, tabur veya mu
adili komutanlıklarca çavuş olmaya elverişli 
bulundukla rai anlaşılanlar, alay ve .muadili ko
mutan veya makamlarca da yeterlikleri onan
mak şartiyle Millî Savunma Vekâletince tes-
bit edilecek esaslara RÖre çavııış yetiştirilirler. 

Çavuş olamtyacaklar 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kursta başarı gösteremeyenler 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay-
Ken ka'bul edilmiştir. 

îkiııci Bölüm 

Uzman çavuşluk esasJan ve şartları 

Uzman çavuşluk 

'MADDE 4. — Kuta ve teknisiyen çavuşla
rından aşağıdaki maddelerde tesbit .edilen süre 
ve esaslar dairesin/de ordu hizmetinde kalmaya 
istekli olup kabul edilenler muvazzaflık hizme
tinin 'bitiminden itibaren «uzman çavuş» olur
lar. 

Bunlardan birlik ve kurumlarını astsubay 
kadrolarımda görevlendirilerier (kıta ıraman 
çavuşu), teknik hizmetlerde görevlendirilenler 
de (teknik uzman çavuşu) olurlar. 

Uzman çavuşluk şartlan 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen, kabul edilmiştir. 
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ve muvazzaflık hizmetinden başka 1 :5 yıl hiz
met taahhüdünde bulunmak şarttır. 

Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması 

MADDE 6. — Kıta ve teknik uzman çavuş
luğunda taahhüt edilen süreler Millî Savunma 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde 
uzatılabilir. 

Uzman çavuşların astlık, üstlük münasebetleri ve 
cezai muameleleri 

MADDE 7. — Uzman çavuşlar çavuş rütbe
sini taşıyan asker sayılırlar ve diğer askerlerle 
aralarında astlık ve üstlük münasebetleri caridir. 

Uzman çavuşların cezai muameleleri Askerî 
Ceza ve Askerî Muhakeme Usulü kanunlarına tâ
bidir. 

Üçüncü Bölüm 

Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair haklan, 
yükselmeleri, bakım ve ikramiyeleri, astsubaylığa 

geçirilmeleri 

Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla il
gili diğer hususlar 

MADDE 8. — Uzman çavuşların aylık ücret
leri aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

1 nci senede 125 
2 nci senede 150 
3 ncü senede 175 
4 ncü senede 200 
5 nci ve mütaakıp senelerde 225 
Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra 

en az iki yıllık meslek öğretimini veren sanat 
okullariyle enstitülerinden! mezun uzman çavuş
ların ücretleri 175 liradan başlar. 

Tank, denizalhcılık ve dalgıçlık tazminatı 

MADDE 9. — Tank sınıfı uzman çavuşlarına 
tank hizmetlerinde çalıştıkları müddetçe aylık 
ücretlerinden başka birinci senede 15, ikinci se
nede 20, üçüncü senede 25, dördüncü ve mütaa
kıp senelerde 30 lira, 

8 — 
1 ıM. M. E. 

Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması 

MDDE 6. — Kıta ve teknik uzman çavuşlu
ğunda taahhüt edilen süreler Millî Savunma 
Vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde 
uzatılabilir. 

Uzman çavuşların astlık, üstlük münasebetleri ve 
cezai muameleleri 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair haklan, 
terfileri, bakım ve ikramiyeleri, astsubaylığa ge

çirilmeleri 

Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla il
gili diğer hususlar 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tank, denizcilik ve dalgıçlık tazminatı 

MADDE 9. — Tank sınıfı uzman çavuşları
na tank hizmetlerinde çalıştıkları müddetçe ay
lık ücretlerinden başka maaşlarının % 15 de
nizaltı ve dalgıçlarda ise % 25 i nispetinde taz-

I minat verilir. 
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Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması 

MADDE 6. — Millî Müdafaa Encümeninin 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uzman çavuşların asilik, üstlük münasebetleri 
ve cezai muameleleri 

MADDE 7. — Hükümetin 7 ncl maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Uzman çavuşların ayhk ücretleri, sair haklan, 
terfileri, bakım ve ikramiyeleri, astsubaylığa 

geçirilmeleri 

Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla 
ügüi diğer hususlar 

MADDE 8. — Uzman çavuşların aylık üc
retleri aşağıda gösterilmiştir : 

Ura 

1 nci senede 125 
2 nci senede 150 
3 ncü senede 175 
4 ncü senede 200 
5 nci ve mütaakıp senelerde de 225 
Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra 

en az iki yıllık meslek öğretimini veren sanat 
okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri 
(175) liradan başla?. 

Tank, denizaltıcilık ve dalgıçlık tazminatı 

MADDE 9. — Millî Müdafaa Encümeninin 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Denizaltını ve dalgıç sınıflarındaki uzman ça
vuşlara, Denizaltıcı ve Dalgıçlar için Tazminat 
Kanununun tesbit ettiği hallerde aylık ücretle
rinden başka birinci senede 30, ikinci senede 40, 
üçüncü senede 50, dördüncü ve mütaakıp sene
lerde 60 lira ücret verilir. 

Tükselmt 

MADDE 10. — Bir ücret kademesinde fiilen 
bir seneyi tamamlıyan uzman çavuşların ücret; 
kademeleri yetkili sicil âmirlerinin verecekleri,-
sicile göre yükseltilir. 

Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım işleri ; 

MADDE 11. — Uzman çavuşların' yiyim, gi-; 
yim, bakım, tâyin, tahvil ve nakilleri halinde 
«evk işleri erat gibi Devlet tarafından sağlanır. 

Tedavi 

MADDE 12. — Uzman çavuşlardan hastala
nanların tedavileri askerî hastanelerde parasız-
yapılır. Sağlık durumları hava değişimini ica-i 
bettirenler hava değişimine yollanır. 

Ancak tedavi ve hava değişimi süresinin top
lamı iki ayı geçemez, Bu süre zarfında ücretle
rini tam olarak alırlar. Tedavi ve hava değişi
mi süresi daha fazla devam edenlerin ordu ile 
ilişikleri kesilir. 

îtin 

MADDE 13. — Her uzman çavuşun senede 
bir ay izin hakkı vardır. îzin esnasında ücreti
ne ve sair hukukuna halel gelmez. Bu süreye, 
gidiş ve geliş müddeti dâhil değildir. 

Başarı gösteremiy'enlerin terhisi 

MADDE 14. — Sicillerine göre uzman ça
vuşlukta kalmaları caiz olmadığı anlaşılanlar ba
rışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın terhis edi
lirler. 

İkramiye ve tekrar istihdam 

MADDE 15. — Kendi kusurları olmaksızın 
iflüddetleriniıı .̂temdit edilmemesi sebebiyle ter-

M. M. E 

Terfi 

MADDE 10. — Bir ücret kademesinde fiilen 
bir seneyi tamamlıyan uzman çavuşlar yetkili 
sicil âmirlerinin verecekleri sicile göre terfi 

• ederler. 

Uzman çavuşlartn iaşe, giyim, hakim, işleri 

MADDE 11. — Uzman çavuşların iaşe, gi
yim, bakım, tâyin, tahvil ve nakilleri halinde 
sevk işleri astsubaylar gibi devlet tarafından 
sağlanır. 

Tedavi 

MADDE 12. — Uzman çavuşların ve ailele
rinin tedavileriyle, tebdilhava ve maluliyetleri 
hususu astsubaylar hakkındaki ahkâma tâbidir. 

îzin 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Başarı gösteremiyenlerin terhisi 

MADDE 14. — Sicillerine göre uzman ça
vuşlukta kalmaları caiz olmadığı anlaşılanlar 
barışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın vazi
felerine son verilir. 

ikramiye 

MADDE 15. — Kendi kusurları olmaksızın 
müddetlerinin temdit edilmemesi sebebiyle ter-
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Terfi 
MADDE 10. — Millî Müdafaa Encümeninin 

10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uzman çavuşların iaşe, giyim, baktm işleri 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tedavi 

MADDE 12. — Uzman çavuşlardan hastala
nanların tedavileri askerî hastanelerde parasız 
yapılır. Sağlık durumları hava tebdilini icabet-
tirenler hava tebdiline yollanır. 

Ancak tedavi ve hava tebdili süresinin top
lamı iki ayı geçemez. Bu süre zarfında ücret
lerini tam olarak alırlar. Tedavi ve hava tebdiü 
süresi daha fazla devam edenlerinvordu ile ili
şikleri kesilir. 

hin 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Basan gösteremiyenlerin terhisi 

MADDE 14. — Millî Müdafaa Encümeninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkramiye 

MADDE 15. — Millî Müdafaa Encümeninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. | 
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his edilenlere her hizmet yılı için bir aylık üc
retleri miktarında ikramiye verilir. Bu ikrami
ye hiçbir suretle üç aylık ücret toplamını geçe
mez. 

Kıyafet 

MADDE 16. — Uzman çavuşların kıyafetleri 
kıyafet kararnamesine göre düzenlenir. 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 17. — Kıta uzman çavuşlarından 
orta veya muadili okul mezunu olanlarla teknisi-
yen uzman çavuşlardan sanat enstitüsü mezunu 
bulunanlardan, istekliler gerekli şartları haiz 
oldukları takdirde kurslara tâbi tutularak mu
vaffak olmaları halinde astsubay sınıflarına üc
retlerinin tekabül ettiği rütbe ile naklolunabi
lirler. Bunların uzman çavuşlukta geçen hizmet
leri astsubaylık mecburi hizmetlerine ve nakil 
sırasında almakta oldukları ücret kademesinde 
geçen müddetleri de nakledildikleri astsubaylık 
rütbesindeki terfi sürelerine eklenir. 

Dördüncü Bölüm 

Geçici ve son maddeler 

GEÇİCÎ MADDE 1. — I - Bu kanunun neş
ri tarihinden evvel ve 5430 sayılı Kanun hü
kümlerine göre uzman çavuş olanların almakta 
bulundukları maaş dereceleriyle kıdemleri mah
fuzdur. 

Bunlardan dört yıl uzman çavuşluk yap
tıktan sonra daha dört yıl hizmeti taahhüt 
eden ve kabul olunanlar bulundukları derecele
rin bir üst derece maaşına yükselirler. Sekiz 
yıl fazla görevden sonra ayrılanlara hiçbir ver
gi kesilmeksizin 300 lira ikramiye verilir. Sair 
hususlarda bu kanuna tabidirler. 

I I - Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 
5430 sayılı Kanuna göre uzman çavuş olanlar
dan birinci fıkra hükmüne tâbi bulunmak iste-
miyenlerin talepleri üzerine hizmet müddetleri 
nazara alınarak bu kanun hükümlerine göre 
intibakları yapılır. Ve haklarında bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

(S. 

|M. M. E. 

his edilenlere her hizmet yılı için bir aylık üc
retleri miktarında • ikramiye verilir. Bu ikrami
ye hiç bir suretle beş aylık ücret toplamını ge
çemez. 

Kıyafet 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 

Geçici ve son maddeler 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kıyafet 

MADDE 16. —- Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Astsubay sınıfına geçirilme 

MADDE 17. — Kıta uzman çavuşluğunda orta 
veya muadili okullar mezunu olanlarla teknisiyen-
uzman çavuşlardan, istekliler gerekli şartları haiz 
oldukları takdirde kurslara tâbi tutularak mu
vaffak olmaları hslinde astsubay sınıflarına 
ücretlerinin tekabül ettiği rütbe ile nakloluna
bilirler. Bunların uzman çavuşlukta geçen hiz
metleri astsubaylık mecburi hizmetlerine ve 
nakil sırasında almakta oldukları ücret kade
mesinde geçen müddetleri de nakledildikleri 
astsubaylık vütbelerindeki terfi sürelerine ek
lenir. 

Dördüncü Bölüm 

Geçici ve son maddeler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre alı
nacak olan uzman çavuşlar 1952 yılı temdit-
li uzman çavuş kadrolarında bu namla istih
dam olunurlar. 

GEÇÎCİ MADDE 2. — Hükümetin geçicci 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 18. — 1059 sayılı Piyade 
Zabit Kanunu ile 5430 sayılı Uzman Çavuş Ye
tiştirilmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 19. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî .Savunma Bakam 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Ytrcdlt 

Ulaştırma Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Âğaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Vstündağ 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler B. V. 
N. özsan 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümetin 19 neu maddesi 
ayn'en kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma VÖ Maliye vekilleri yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre alı
nacak olan uzman çavuşlar 1954 yılı temditli 
uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam 
olunurlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5430 sayılı Kanunla 
Orduda istihdam edilen Sanat Enstitüsü mezü
rü uzman çavuşlar da bu kanunun 17 nci mad-
uesi hükümleri gereğince astsubay sınıfına ge-
t- irilebilirler. 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdu*. 

» * « 
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S. SAYISI : 188 
Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Varınca ve iki arkadaşının, Millet
vekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü mu
vakkat maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Mu

vakkat Encümen mazbatası (4/411) 

24 . 11 . 1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6272 numaralı Kanun ile tadil edilen muvakkat 
üçüncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkındaki esbabı mucibe lâyihası ilişik olarak sunul
muştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Gümüşane Mebusları 
A. K. Varınca H. Zarbun H. Tokdemir 

GÜMÜŞANE MEBUSU A. K. VARINCA VK 
ÎKÎ ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

5545 sayılı •Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
6272 numaralı Kanunla tadil edilen muvakkat 
üçüncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hak

kında tekliftir 

Esbabı Mucibe : 
Adı geçen kanunun muvakkat üçüncü mad

desinin son fıkrası esas itibariyle en az bir 
mebusun azalması ve çoğalmasını istihdaf eder 
bir ruhtaşımasma rağmen tatbikatta son fık
radaki küçültülen seçim çevreleri tâbiri kanu
nun yukarda belirttiğimiz maksat ve ruhuna 
aykırı tatbikatı mucip kılacak ve tatbikatçıyı 
tereddüde düşürecek mahiyette gözükmektedir. 

Şöyle ki, kanunun ruhuna göre küçültülen 
seçim çevresinden maksat bir vilâyetten en az 
bir mebusa tekabül edecek miktarda nüfusun 
o vilâyetten alınarak başka bir vilâyete eklen
mesidir. Yoksa bir vilâyetten sadece idari hu
dut tashihleri mülâhazaları ile bir köyün veya 
bir nahiyenin ayrılması veya eklenmesi demek 
değildir. Çünkü tefsirini istediğimiz bu mad
de Seçim Kanunu maddesidir. Bu kanunun bü
tün maddelerinde olduğu gibi muaddel ve mu
vakkat üçüncü maddesinde de mütemadiyen 
milletvekili seçiminden bahsetmiş bulunduğu

na göre buradaki küçültülenden maksat en az 
bir milletvekiline müessir olabilecek şekilde se
çim çevreesinde vâki olabilecek bir küçülmeden 
ibarettir. 

Bu itibarla maddenin son fıkrasının kendi
sinden en az bir mebusa tekabül edilecek nis
pette bir nüfus kitlesinin ayrıldığı seçim çev
relerine inhisar ettirilmesi bu kanunun ruhuna 
en uygun düşen bir tatbikat olur. 

Bunun aksi ise bilfarz bin ikişilik bir nü
fus ayrılması bazen bir veya bir, iki mebusun 
o seçim çevresinden eksilmesine müncer olabi
lecek gibi bir durum yaratır ki, bu da hem 1950 
deki mebus adedini muhafaza etmek gayesini 
güden kanun vâzıınm bu maksat ve arzusuna 
hem de kanunun ruhuna uygun düşmez kanaa
tindeyiz. 

Bu sebepler dolayısiyle tatbikatta vukuu 
muhtemel bütün tereddütleri izale edecek bir 
tefsirin yukardaki maruzatımıza uygun olarak 
yapılmasını zaruri görmekteyiz. 



Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 27 .II. 1954 

Esas No. 4/411 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
6272 sayılı Kanunla tadiline dair Kanunun 
muvakkat 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
Gümüşane Mebusu Halis Tokdemir, Halit Zar-
bun, Ahmet Kemal Varınca'mn vâki teklifleri 
Yüksek Reislikçe komisyonumuza havale kılınmış 
olmakla 25 . I I . 1954 gününde toplanan komis
yonumuz teklif sahiplerinin de izahatını dinle
dikten sonra aşağıda yazılı neticeye varmış bu
lunmaktadır : 

5545 sayılı Kanunla milletvekilleri seçimi; 
her vilâyetin bir seçim çevresi ve bu kanunla gös
terilen nüfus aded ve nispetlerine göre mebus çı
karabilmek esasını kabul etmiş bulunmaktadır. 

6272 sayılı Kanun; 5545 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanunun bâzı maddelerinin tadiline 
mütedair bir kanun olup ayrıca 3 muvakkat 
maddeyi de ihtiva etmektedir. 

Adı geçen 6272 sayılı Kanunun muvakkat 3 
ncü maddesi ile; 

a) 1954 genel seçiminde seçilecek milletve
kili sayısının tesbîtinde 1950 genel nüfus sayı
mının esas olacağını; 

b) Bu esasa göre her seçim çevresi için tes-
bit edilecek milletvekili sayısının 1950 seçiminde 
o çevre için (Yani değişmeden evvelki seçim çev
resi için) tesbit edilmiş bulunan milletvekili sa
yısından aşağı sayıda olamıyacağını; 

Kabul etmiş bulunmaktadır. 
Ancak bu muvakkat madde ile mâruz esaslar 

tesbit edildikten sonra ikinci fıkrası ile de; 
a) Vilâyetlere bölünen; 
b) Veya küçültülen; 

Seçim çevreleri bu hükümden faydalanamaz
lar; hükmünü vaz'etmiştir. 

Tefsiri istenilen bu ikinci fıkranın, birinci 
fıkra serah&ti karşısında mütezat bir ifade taşı
dığı zehabı görülmekte ise de;intihabm nüfus ade
dine dayanması, bu nüfus adedine halel gelme
dikçe bölünen veya küçültülen seçim çevresinin 
eski mebus adedince mebus çıkarabileceğini, ve 
küçültülen seçim çevrelerinden maksat en az bir 
mebusa tekabül edecek miktarda nüfusun ayrıl
mış olması haline mahsus olabileceğini, esasen 3 
ncü muvakkat maddenin birinci fıkrası açık bir 
sarahatle belirtmiş olmasından; mülki teşkilâtta 
değişiklik olmasiyle bir vilâyetten diğer vilâyete 
bağlanan birkaç mülki birlik dolayısiyle kendi
sinden mülki birlik alman vilâyetlerin nüfusun
da en az bir mebusa tekabül eden miktarda ek
silme olmadıkça 1954 seçimlerinde dahi 1950 se
çimlerinde çıkardığı mebus adedi kadar mebus 
çıkaracağına; dair kanunun açık sarahati karşı
sında tefsire mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle Bü
yük Meclisin Yüksek tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Reisliğe saygı ile arz olunur. 
Muvakkat Encümen Reisi ve 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Kastamonu Tokad 

/ / . Tosunoğln S. Atanç 
îmzada bulunamadı 

Erzurum îstanbul Kayseri 
-Sf. Er duman C. TürkgeMi t. Berkok 

Sinob (Çoruh 
M. Tümerkan Mesud Güney 

imzada bulunamadı 
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