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Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
Sayfa 

592:594 
594 
594 
594 

2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Beyanat 
1. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'-

in, Kıbrıs'ta İngiliz askerleri tarafından 
şehidedilen ve yaralanan ırkdaşlarımıza 
ve bu facia muvacehesinde İngiliz Hü
kümetinin tutumuna dair beyanatı. 594:595 

5. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-
miyeye maruzatı 595 

1. — Vâki davet üzerine Libya'ya gi
decek olan Reisicumhur Celâl Bayar'm 
avdetlerine kadar Reisicumhurluğa Tür- e 
kiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik 
Koraltan'm vekillik edeceklerine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/109) 595 

6. — Muvakkat Encümen teşkili 595 
1. — Bankalar kanun lâyihasını gö

rüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili
ne dair Ticaret Encümeni Reisliği tezke
resi (3/108, 1/70) 595:596 

7. — Takrirler 596 
1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman ve 

arkadaşlarının, Kıbrıs'ta İngiliz askerle
ri tarafından şehidedilen ırkdaşlarımızın 

Sayfa 
ruhlarını taziz için üç dakika ayakta say
gı duruşunda bulunulmasına dair tak
riri (4/26) 596 

8. — Sualler ve cevaplar 595 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 596 
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akça-

oğlu'nun, son mebus seçimlerinde aday
lıklarını koyup da seçilemiyen memurla
rın sayısına ve ne kadarının tekrar vazi
feye tâyin edildiğine dair Başvekilden 
olan şifahi sualine Devlet Vekili Mu
zaffer Kurbanoğhf'nun şifahi cevabı 
(6/14) 596:598 

2. — Adana Mebusu Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Millî Korunma Kanununa 
tevfikan ittihaz olunan kararlarla âzami 
fiyatları tesbit edilen maddelere dair Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/39) 598 

3. — Inparta Mebusu Kemal Demir-
alay'in, halı ve halı ipliği fiyatları üzerin
de bir ayarlama yapılıp yapılmıyacağına 
dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (6/49) 598599 

4. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'-
ün, Mineapolis Maline Türk Traktör Fab
rikasının faaliyet durumuna dair sua-



line Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şi
fahi cevabı (6/42) 

5. — Ankara Mebusu İsmail inan'm, 
asgari ücretin kaç vilâyette ve kaç iş ko
lunda tatbik edildiğine ve bu ücretlerin 
tesbitine mütaallik sistemin kâfi görülüp 
görülmediğine dair sualine Çalışma Vekili 
Hayrettin E rkmen'in şifahi cevabı (6/44) 

Sayfa 

599 

599: 
604 

6. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
köy okullarına da şehir okulları gibi tah
sisat verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/46) 604:606 

7. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
Şarkışla'nın Çayırşehyi köyünün selden 
korunması için yapılacak şeddin inşasına 
ne zaman başlanacağına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik ileri 'nin şifahi cevabı 
(6/47) 606:608 

8. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
Sivas vilâyetinde 1953 yılında inşasına 
başlanan yollar hakkında Nafıa Vekilin
den şifahi suali (6/48) 608 

B — Tahrirî sual ve cevabı 613 
1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Gazianteb hâdisesi ile ilgili olarak bâzı ga-

Sayfa 
zetelerde neşredilen yazılar dolayısiyle 
bir muamele yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/16) 613: 

614 
9. — Müzakere edilen maddeler 608 
1. — Mülga Devlet Denizyolları ve Li

manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1949 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunuduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Mülga • Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünün 1949 malî 
yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Diva
nı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/28, 
1/41) 608:609,610,611,616:620 

2. — Afyon Karahisr Mebusu Rıza 
Çerçel'in, 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâç
ları Kanununun tadili hakkında kanun 
teklifi ve Sıhhat ve içtimai Muavenet ve 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazba
taları (2/5) 609:610,610:611,611:613 

3. — inhisarlar Umum Müdürlüğü bi
nası için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/82) 613 

» •» 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Oğuzeli'nin Kefersari köyünden Alioğlu 
Fethi Oğuz hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası kabul edildi. 

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvele yapılan ilâvenin 
kabulüne, 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1947 bütçe yılı hesabı 
katisine, 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1948 bütçe yılı hesabı 
katisine dair kanunlarla, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti teşkilât 
ve memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 
6 ncı ve bu kanunun 4258 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 49 ncu maddelerinin değiştirilmesine 
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair 6205 sayılı Kanu
na bağlı cetvelin tadili hakkındaki kanun ve 

Sıhhat ve içtima Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik-
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lik yapılması hakkındaki kanun kabul edildi. \ nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun teklifi üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra 

31 . I . 1958 Cuma günü saat 15 de topla-

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Konya Mebusu 

Sabahattin Sayın 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu ismail İnan'm, Tür

kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Mil
letlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyo
nuna âza olması için lüzumlu müsaadenin ve
rilmemesinde ne gibi fayda düşünüldüğüne dair 
şifahi sııal takriri Çalışma Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/54) 

2. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, 
1956 - 1957 yıllarında Ankara vilâyet bütçe
sinden hangi kaza ve nahiye belediyelerine ne 
miktar yardım yapıldığına dair şifahi sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/55) 

3. — Adana Mebusu Melih Kemal Küçükte-
pepmar'm, sel felâketi yüzünden tahribata uğ-
rıyan Tarsus, Çukurova Mensucat Fabrikasının 
işsiz kalan işçilerine ne gibi yardım yapıldığına 
dair şifahi sual takriri Çalışma Vekâletine gön
derilmiştir. (6/56) 

Tahrirî sualler' 
1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 

Halkevlerinden istifade edilerek hastane ve 
sağlık merkezi yapılıp yapılmadığına, yapılmış
sa miktarına dair tahrirî sual takriri Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(î /46) 

2. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
1950 yılında Devlete ve hususi muhasebeye bağ
lı hastanelerin ve bunların yatak adedlerinin 
miktarına dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/47) 

3. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
sağlık merkezlerinin yapımına Vekâletçe ve 
halk tarafından ne kadar yardım yapıldığına 
dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekâletine gönderilmiştir. (7/48) 

4. — Malatya Mebusu Tevfik ünsalan'm, 
Malatya Devlet Hastanesinin ilâve kısmının te

melinin ne zaman atıldığına ve ne zaman ikmal 
edileceğine dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/49) 

5. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
1950 senesinden sonra ikmal edilen hastanele
rin yatak adedinin ne olduğuna dair tahrirî 
sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/50) 

6. — Mala:ya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
her vilâyet hastanesindeki yatak adedi ile nü
fus sayısına düşen yatak adedinin ne olduğuna 
dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletine gönderilmiştir. (7/51) 

7. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
şimdiye kadar nerelerde ve ne miktar Kan Ban
kası açıldığına dair tahrirî sual takriri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (7/52) 

8. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
1950 senesinden beri vekâlete bağlı ne kadar 
hastanenin temeli atıldığına ve ne kadarının 
ikmal edildiğine dair tahrirî sual takriri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (7/53) 

9. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
1950 senesinden beri ortaokul yaptırma der
neklerine vekâletçe ne kadar para yardımı ya
pıldığına dair tahrirî sual takriri Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/54) 

10. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
Hekimhan Ortaokulu ikinci inşaatının ne zaman 
ikmal edileceğine dair tahrirî sual takriri Ma
arif Vekâletine gönderilmiştir. (7/55) 

11. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
ortaokulların her birinde ne kadar talebe mev-
cudolduğuna dair tahrirî sual takriri Maarif 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/56) 

12. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
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1 : 32 31.1 
ortaokulların her birinde ne kadar öğretmen 
mevcudolduğuna dair tahrirî sual takriri Ma
arif Vekâletine gönderilmiştir. (7/57) 

13. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
liselerin her birinde ne kadar öğretmen oldu
ğuna dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/58) 

14. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 

1958 d : 1 
liselerin her birinde ne kadar öğrenci olduğu
na dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/59) 

15. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, 
ortaokul ve liselere senede vasati olarak ne ka
dar öğretmen alındığına ve ne kadarının ayrıl
dığına dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/60) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. —• Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühen
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas üc
reti hakkındaki 4335 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/105) (Millî 

Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 
2. — Sakarya Mebusu Selâmi Dinç'er'in, Hâ

kimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 1 ncî 
maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/104) (Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,12 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Sabahattin Sayın (Konya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama 
yapılacaktır, efendim. 

(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REÎS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum, 
efendim. 

4. — BEYANAT 

1. — Trabzon Mebusu Sairi Dilek'in, Kıbrıs'
ta İngiliz askerleri tarafından sehidedilen ve ya
ralanan ırkdaşlarımıza ve bu facia muvacehesin
de İngiliz Hükümetinin tutumuna dair beyanatı. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REİS — Ne hakkında, Beyefendi? 
SABRI DlLEK (Trabzon) — Kıbrıs'ta cere

yan eden son hâdiseler hakkında. 
REÎS — Buyurun, efendim. 
SABRI DlLEK (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu haftanın başında haklı dâvala

rını izah için miting- yapan Kıbrıslı kardeşleri
mizden birçoğunun ingiliz askerlerinin tecavüz
lerine hedef oldukları malûmunuzdur. 

Kıraliçenin Hükümeti Lefkoşe, Larnaka, Li-
masol ve Magosa sokaklarında, anavatana bağ
lılıktan gayrı suçları olmıyan masum insanları 
feci surette öldürtmüştür. Ajanslar, dünyanın 
her tarafına masum ve silâhsız halk kütleleri 
üzerine ağır zırhlı otoların sürüldüğünü, kadın 
ve çocukların hunharca çiğnendiğini yaymakta
dırlar. Bu hareketlerin neticesi milletimiz 8 şe
hit ve 70 yaralı vermiştir, 
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Kıbrıs'taki Birleşik Kırallık personelinin ha

reketlerinde asıl calibi dikkat nokta şudur : 
Yunanistan'ın Enosis bayrağını açtığı 1950 

yılından beri Kıbrıs, Rumlar tarafından tertib-
edilen müteaddit ve hattâ silâhlı nümayişlere 
sahne olduğu halde, ingilizler Rum nümayişçi
lere karşı daima en ağır silâh olarak göz yaşar
tıcı bombalarla mukabele etmişler ve fakat 
Türklerin yaptığı vakur ve silâhsız bir nümayişi 
zırhlı otolar ve ölüm saçan mitralyözlerle kar
şılamışlardır. 

Bu durum karşısında resmî dostumuz ingiliz
lere karşı nefret ve kinle dolup taşmamak müm
kün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Yüksek Huzurunda ölülerimizin şerefli hâtıra
larını taziz ederken, Büyük Türk Milletinin his
siyatına tercüman olarak resmî dostumuz ingil
tere'nin bu hareketini takbih eylediğimi arz ve 
beyan ederim. 

(Soldan, ve sağdan, bravo sesleri, sürekli al
kışlar) 

Soz 
,1958 C : 1 

HASAN REŞlT TANKUT (Mardin)» 
istiyorum. 

RElS — Ne hakkında? 
HASAN REŞİT TANKUT (Mardin) — Bu 

mevzu üzerinde. 
RElS — Buyurun. 
HASAN REŞÎT TANKUT (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs topraklarında 
mağdur ırkdaşlarımızın mâsun ve temiz kan
ları akıtılmıştır. Biz de - Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adma söylüyorum - benden evvel 
konuşan zatın fikrini aynen kabul ediyoruz. 
Allah ölülere rahmet ve geride kalanlara ide
allerinde muvaffakiyet ihsan eylesin. (Alkış
lar) 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — söz istiyo
rum. 

RElS — Müzakere açılmış değildir. O iti
barla söz vermiyorum. 

5. — EÎYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Yakı davet üzerine Libya'ya gidecek 
olan Reisicumhur Celâl Bayar'ın avdetlerine ka
dar Reisicumhurluğa Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisi Refik Koraltan'm vekillik edeceklerine 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/109) 

Başkanlık Divanının mâruzâtı vardır, tez
kereyi okuyoruz, efendim. 

Ankara, 31 Ocak 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Libya Meliki Majeste Idris El - Senusi ta

rafından vâki davet üzerine ve kendilerinin 

memleketimize yapmış oldukları ziyareti iade 
maksadiyle, 2 Şubat 1958 Pazar günü İstanbul'
dan Libya'ya hareketim mukarrerdir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 ncü mad
desi mucibince, avdetime kadar, Reisicumhur-
luğp Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik 
Koraltan'm vekâlet edeceğini saygılarımla arz 
ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

RElS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

1. — Bankalar kanun lâyihasını görüşmek 
üzere muvakkat encümen teşkiline dair Ticaret 
Encümeni Reisliği tezkeresi (1/70, 3/108) 

31.1.1958 

6. — MUVAKKAT ENCÜMEN TEŞKÎLÎ 
nuniyet iktisabetmesi için, Ticaret, Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerinden seçilecek beşer 
azadan müteşekkil bir Muvakkat Encümende 
görüşülmesine encümenimizce kanar verilmiş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Encümenimize havale edilmiş bulunan ban

kalar kanuna lâyihası, alâkalı vekâletler mü
messillerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

işin ehemmiyet ve müstaceliyeti göz önünde 
tutularak, mezkûr lâyihanın bir an evvel ka-

Ticaret Encümeni Reisi 
yerine 

Konya Mebusu 
M. Güzelkılmç 

RElS — Efendim, takrir okunmuş bulunu
yor. Ticaret, Adliye, Maliye Bütçe encümenle-
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î : 32 31.1.1958 C : 1 
rinden "seçilecek beşer azadan mürekkep Mu
vakkat Encümen kurulması hususunu oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Muvakkat Encümen teşkili kabul edilmiştir. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman ve arkadaş
larının, Kıbrıs'ta İngiliz askerleri tarafından şehit 
edilen ırkdaşlarımızın ruhlarını taziz için üç da
kika ayakta saygı duruşunda bulunulmasına dair 
takriri (4/26) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Kıbrıs'daki son müessif hâdiselerde şehit dü

şen ırkdaşlarımızın ruhlarının tazizi için üç da
kika ihtiram duruşunu arz ve teklif ederiz. 

Bursa Mebusu Denizli Mebusu 
Halûk Şaman Baha Akşit 
Çorum Mebusu Denizli Mebusu 

Kemal Biberoğlu Hamdi Sancar 
îçel Mebusu İsparta Mebusu 
Rüştü Çetin Kemal Demiralay 

Muş Mebusu 
Şefik Çağlayan 

Zonguldak Mebusu 
Avni Yurdabayrak 

istanbul Mebusu 
Ali Harputlu 

Sakarya Mebusu 
Selâmi Dinçer 

REİS — Muhterem Heyetinizi üç dakika ih
tiram duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta üç dakika saygı duruşunda bulu
nuldu.) 

REÎS — Suallerin müzakeresine başlıyoruz, 
efendim. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Gündem dışı bir 
mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Gündem dışı söz müzakereye başla
madan evvel talebedilir. Müzakereye başlamış 
bulunuyoruz; buna imkân yoktur. 

8. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞÎFAHt SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
son mebus seçimlerinde adaylıklarını koyup da 
seçilemiyen memurların sayısına ve ne kadarının 
tekrar vazifeye tâyin edildiğine dair Başvekilden 
olan sualine Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'-
nun şifahi cevabı (6/14) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız burada... 
Başvekil burada mı, efendim1? 

DEVLET VEKİLİ MUZAFFER KURBAN-
OĞLU (Manisa) — Ben cevap vereceğim, efen
dim. 

REİS —• Suali okuyoruz. 

11 . XI I . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Başvekil tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Dr. Dursun Akçaoğlu 

1. — 1957 mebus seçimlerinde adaylıklarını 
koyup da seçilememiş Devlet memurlarının (ik
tisadi Devlet Teşekkülleri, katma bütçeli daire

lerle belediyeler dâhil) sayısı nedir? 
2. — Bunların ne kadarı D. P. den ne kadarı 

muhalif partilerden adaylıklarını koymuşlardır? 
3. — Kazanamayanlardan ne kadarının tâyin

leri yapılmıştır? Tâyini yapılanların kaç tanesi 
D. P. nin, kaç tanesi muhalif partilerin aday
larıdır? Tâyini yapılamıyanlar hakkında Hükü
met neler düşünmektedir?. 

REÎS — Buyurun, efendim. 
BAŞVEKİL ADINA DEVLET VEKlLl MU

ZAFFER KURBANOĞLU (Manisa) — Çankırı 
Mebusu muhterem Dursun Akçaoğlu'nun, sözlü 
sorusuna Başvekil adına cevap veriyorum. 

1. 1957 mebus seçimlerinde adaylıklarını 
koyup da seçilmemiş Devlet memurlarının sayısı 
196 dan ibarettir. 

2. Bunlardan 143 ü Demokrat Partiden, 
7 si müntakil ve 46 sı da muhalefet partilerin
den adaylıklarını koymuşlardır. 

3. Seçimi kazanamıyan işbu 19'6 memurdan 
146 sı tekrar vazife almak üzere müracaatte 
bulunmuşlar, 50 si ise halen bir vazife talebinde 
bulunmamışlardır. 
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İstitraden şunu da arz edeyim ki, bu 50 ar

kadaştan 33 ü Demokrat Partiden, 17 si de mu
halif partilerden adaylıklarını koymuş bulunu
yorlardı. 

Vazife talebinde bulunan 146 eski memurdan 
116 sı Demokrat Parti adayı ve 5 i de muhalif 
parti adaylarından olmak üzere 12.1 kişiye ye
niden iş verilmiş bulunmaktadır. 

4. îş talebinde bulunup da halen tâyinleri 
yapılamayan 10 tanesi Demokrat Partiden ve 15 
tanesi de muhalif partilerden adaylığını koy
muş ceman 25 kişinin de bir kısmının tâyinleri
nin derdest olup, bir kısmına da tâyinlerinin 
bir an evvel yapılması için imkânlar aranmakta 
olduğunu arz ederim. 

REÎS — Sual sahibi Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh

terem arkadaşlarım, bu suali sormaktan maksa
dım, muhalefet yapmak olmayıp, sırf mebus 
adayı olmak yüzünden mağdur olan bir kısım 
yurtdaşlarm hem acıklı hallerini Muhterem 
Heyetinize duyurmak, hem de haklara eşit ve 
tarafsız olarak riayet edildiğini, umumi efkâra 
göstermek suretiyle vatandaşlarımızın büyük 
Meclisimize olan itimat ve teveccühlerini artır
mak gayesini matuftur. 

Arkadaşlarım, 1954 mebus seçimleri sonunda 
cereyan eden olayları bilmem hatırlıyabilecek 
misiniz? Bu mevzuda bir nebze olsun hafızala
rınızı tazelemek her halde faydalı olacaktır. 

1954 seçimini mütaakıp Demokrat Partiden 
adaylığını koyup da kazanamıyan memurlar ya 
eski yerlerinde ipka edildiler yahutta daha üs
tün derecedeki memuriyetlere nakledildiler... 

RElS — Dursun Beyefendi! 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Efen

dim, maziden bahsedilmeyince hal iyi anlaşılmaz. 
REÎS — Beyefendi; «Maziden bahsedilme 

yince halden bahsedilmez.,» bunlar umumi kai
dedir. Sual müessesesindesiniz. Metne sadık 
kalmak şartiyle nizamnamenin tâyin ettiği esaslar 
dâhilinde konuşmaya mecbursunuz. Buyurun. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Pekâ
lâ efendim. Lâkin muhalefete adaylığını koyan 
memurlara maalesef bu çeşit isabetli bir muamele 
tatbik edilmedi. Bir kısmının memuriyete iadesi, 
derece ve sınıf tenzili suretiyle yapıldı. Bir kıs
mı, evvelce mahrumij^et mıntakalannda kanuni 
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müddetlerini doldurdukları halde tekrar ve eeza-
en.... 

REÎS — Dursun Bey, bu şekilde konuşmaya 
devam ederseniz sözünüzü keseceğim. Birinci ih
tarı yapıyorum. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, Hükümet cevabından da anlaşılıyor ki, 
Demokrat Partiden adaylığını koyan memurlar
dan kazanamıyanlar kolaycacık işlerine iade edil
dikleri veya daha iyi yerlere tâyin edildikleri 
halde muhalif partilerden adaylığını koyanların 
henüz hiçbir yere yerleştirilmedikleri anlaşılmak
tadır. (Soldan, gürültüler.) 

Arkadaşlarım, her şeyden önce memurların da 
birer vatandaş olduğunu unutmamak icabeder. 
Bir memur da her hangi bir vatandaş gibi seçim
lere gerek seçmen, gerekse aday olarak hiçbir kor
ku ve endişesi olmadan, girebilmelidir. Anayasa
nın ve Seçim Kanununun teminatına dayanarak 
ve bu hakka sığınarak, muhalefetten seçime giren 
bir memura, iktidar tarafından güçlük çıkarıldığı 
takdirde bu adaletsizlik, hukukan sarsıntı tev-
lideder. Seçimde adaylığını koyan bir memur, is
ter iktidardan, ister muhalefetten koysun, seçimi 
kazanamayınca eski memuriyetine döneceğinden, 
zerre kadar endişeli olmamalıdır. Aksi halde me
murların muhalif partiden aday olmaları güçleş-
miş ve bu sebeple de gerek Anayasa gerekse Se
çim Kanununun teminatı çiğnenmiş olur. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bir kı

sım vatandaşların mağduriyetine sebebolan bu ta
rafgirlik, düşünme ve vicdan hürriyetine aykırı 
olduğu kadar hak ve adalet prensiplerine de uy
gun düşmez. 

Efendim, üç dakikam da geçen defadan kal
mıştı. (Gülüşmeler) 

REÎS — Müddet tamamdır, müsaade buyu
run. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim, arkadaşımız geçen Celse
den üç dakikası mevcudolduğundan bahsederek 
Riyasete bir de takrir vermiş bulunmaktadır. Yal
nız, bu gibi taleplerin mütaakıp Celsede, zaptı 
sabık hakkında söz talebedilerek yapılması usul 
iktizasıdır. 

Arkadaşımız üç Celse sonra böyle bir arzu iz
har etmektedir. Haklar, haklı dahi olsa, usul çer-
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çevesi içinde istimal edilir. Talepleri geçen hafta
ki suallerine aidolmakla bugün yapılacak bir mu
amele yoktur. 

2. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Millî Korunma Kanununa tevfikan itti
haz olunan havralarla âzami fiyatları tesbit edi
len maddelere dair Ticaret Vekilinden şifahi su
ali (6/39) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi hazır bulunmadığına göre, sual 
şifahi cevap hakkını kaybetmiş, tahrirî cevap ta-
tebiyle verilmiş mahiyetine girmiştir. t 

3. — İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın, 
halı ve halı ipliği fiyatları üzerinde bir ayarla
ma yapılıp yapılmıyacağına dair sualine Tica
ret Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı (6/49) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Burada 
sesleri) Ticaret Vekili burada. Suali okutuyo
rum. 

15 .1.1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak iktisat ve 

Ticaret Vekili tarafından cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygı ile arz eylerim. 

İsparta Mebusu 
Kemal Demiralay 

Halı ve halı ipliği fiyatları üzerinde Hükü
metçe bir ayarlamanın yapılıp yapılmıyacağı 
hususunun tavzihini rica ederim. 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKÎLÎ ABDULLAH AKER 

(İzmir) — Sayın arkadaşım Kemal Demiralay'-
m sualine cevaplarımı arz ediyorum. 

Biz, mensucat ipliklerine ait fiyatları ilân 
etmiş vaziyetteyiz. 4 numaradan 20 numaraya 
kadar olan iplikler bunun içindedir. Malûmu 
âliniz, pamuklu dokumalarda olduğu gibi, halı
nın da iptidai maddesini teşkil eden ipliklerin 
belki hah fiyatlarına müesseriyeti bakımından 
arkadaşımız bunu sormuş olacaklardır. Biz bu 
dokumaları mensucat olarak ilân ettik. Tebliğ
deki, dokumalarla ilgili ipliğin satış fiyatları 
halıcılığa mütaallik değildir ve bunun halı ile 
hiçbir alâkası yoktur, giyim eşyasına aittir. Bu 
itibarla kendilerinden beyanname alınmış, ipliğe 
bir fiyat tesbit edilmiş ve fakat bu halıya bir fi-
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yat tesbiti için yapılmamıştır. Mensucat tâbiri 
içinde halıyı kasdetmedik, bunun için de halıya 
bir fiyat tâyin etmiş değiliz. 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Kilim buna dâ
hil mi? 

TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
(Devamla) — Kilim, hah ve emsali. 

REÎS — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMİRALAY (İsparta) — Muh

terem arkadaşlar, halıcılık memleketimizde çok 
büyük kütlelerin aile işi olarak, aklımda kaldı
ğına göre, en az Sivas gibi, İsparta gibi, Bur
dur gibi, Uşak gibi ve Kayseri gibi vilâyetlerde 
30 bin ailenin geçimini temin eden bir mevzu
dur. Bugün halıcılık satış olarak bir gerilemeye 
doğru gitmektedir, tehlike verecek bir durgun
luk arz etmektedir. Bunun iki sebebi vardır. 
Sualimde bu iki sebebi izah etmiş oluyorum. 

Birisi, emtia olarak halı üzerinde bir fiyat 
tesbiti düşünülmekte midir? 

İkincisi de halı iplikleri üzerinde bir fiyat 
tesbiti düşünülmekte midir, değil midir? 

Halının iptidai maddesini teşkil eden halı ip
likleri lüzumsuz şekilde fevkalâde bir yükselme 
göstermektedir. 

Sümerbankın iplikleri, yün iplikleri 17 lira 
40 kuruş olduğu halde hususi şahısların fabrika
larının imal ettikleri iplikler, Sümerbankın iplik
lerinden kalite itibariyle kötü olduğu halde, 23 
lira gibi bir fiyatla satılmakta ve böylece Sümer-
bank ipliklerine nazaran fahiş bir fiyat arz et
mektedir. Halının metre karesine üç kilogram ip
lik gittiğine göre, bu metre karede lüzumsuz ye
re on beş lira gibi bir fiyat artışına sebebolmak-
tadır. Nihayet İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
maliyetleri daima hususi müesseselerin maliyet
lerinden yüksek olur. Sebebi de açıktır; çünkü, 
onların birçok sosyal hizmetleri vardır. Hususi 
teşekküllerin maliyet unsurlarında ise bu gibi 
masraflar yoktur. Bu itibarla Sümerbank gibi 
maliyeti hiçbir zaman hususi bir teşekkülün ma
liyetinden ucuz olmaması icabeden bir müessese 
olarak halı ipliğini 17,40 liradan satabildiğine 
göre hususi müesseselerin ipliklerinin kilosu 17,40 
liradan yukarı olmaması icabeder. 

Bu itibarla halıya intikal eden bu lüzumsuz 
ve halının satışını zorlaştıran bu lüzumsuz fahiş 
fiyatlar üzerinde Ticaret Vekâletinin bir tetkik 
yaparak bu fazlalıkların ortadan kaldırılması 
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yolunda bir murakabe tesis etmesini, bunları 
esaslı bir murakabeye tâbi tutmasını rica ederim. 

Muhterem Vekil Beyin halı fiyatları hususun
daki beyanlarından dolayı kendilerine çok teşek
kür ederim. Zira borçak lüzumsuz fiyat artışla
rının murakabesinin yapıldığı şu zamanımızda 
halı hususundaki tereddüt, halı piyasasının satış
larında bir inkıta hususle getirmişti. Vekil Beyin 
bu beyaniyle bu tereddüt ortadan kalkmış olu
yor ki, böylece piyasa için çok lüzumlu bir va
zife ifa edilmiş oluyor. Bundan dolayı Vekil 
Beye tekrar teşekkür etmek isterim. (Soldan, al
kışlar) 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

4. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Min-
neapolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faa
liyet durumuna dair sualine Ticaret Vekili Ab
dullah Aker'in şifahi cevabı (6/42) 

RE IS — 3ııal sahibi burada mı? Burada... 
Ticaret Vekili de burada... Suali okuyoruz, efen
dim. 10.1.1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Minneapolis - Moline - Türk Traktör Fabri

kasının halen faaliyet durumunun ne olduğunun 
Ticaret Vekili tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Üstün 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(izmir) — Sayın arkadaşlarım, Vekâletime tev
cih edilen sualin vekâletimle alâkası yoktur. Altı 
aydan fazla bir müddettir ki, Sanayi Vekâleti 
kurulmuştur. Alâkalı vekâlet Sanayi Vekâletidir. 
Bu sualin Sanayi Vekâleti tarafından cevaplan
dırılması iktiza eder. 

REÎS — Sual sahibi. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, Minneapolis - Moline Şirketi ile Hü
kümetimiz arasında yapılan Anlaşmaya Hükü
met imzasını koymuştur. Ben sualimi Ticaret 
Bakanlığına yönelttim, içtüzükte bakanlıkların 
alâkası olmamasına dair bir sarahat yoktur ve 
sualim ret de edilmemiştir. Burada Ticaret Ba
kanı alâkası olmadığı mülâhazası ile cevap ver
memişlerdir. Görüşlerimi, bu Anonim Şirketin 
ne maksatla kurulduğunu, bugünkü durumunu 

. 1958 O : 1 
i yapmış olduğum tahkikata binaen Yüksek Heye

tinize arz etmek isterim. 
RElS — Beyefendi, alâkalı vekil hazır bu

lunmuyor, sualiniz de Ticaret Vekâletine müte
veccihtir. Arzu ederseniz yeni bir takrir ile sua
linizi Sanayi Vekâletine tevcih ederseniz cevabı 
verilecektir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Pekâlâ.... 
RElS — Diğer maddeye geçiyoruz. 

5. — Ankara Mebusu İsmail înan'ın, asgari 
I ücretin kaç vilâyette ve kaç i§ kolunda tatbik 

edildiğine ve bu ücretlerin tesbitine mütaallik 
sistemin kâfi görülüp görülmediğine dair sualine 
Çalışma Tekili Hayrettin Erkmen'in şifahi ce
vabı (6/44) 

RE IS — ismail inan arkadaşımız buradalar, 
Çalışma Vekili de hazır. Suali okuyoruz : 

11 . I . 1958 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sualimin Çalışma Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Mebusu 

ismail inan 
Halen asgari ücret kaç ilde ve kaç iş kolun

da tatbik edilmektedir. Bu il ve iş kolları han
gileridir? 

Bu ana kadar asgari ücretin tatbik edildiği 
iş kollarında kaçar defa ve beherinde ne mik
tar ücret tesbiti yapılmıştır? Bu ücretin tesbi-
tinde esas ittihaz olunan hususlar nelerdir? 

Asgari ücretlerin tesbitine mütaallik kurul
lar ve tatbikat sistemi kâfi görülüyor mu, gö-
rülmüyorsa ne gibi bir tadilât düşünülmektedir? 

RElS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, asgari üc
ret halen 29 vilâyet ve 18 iş kolunda tatbik edil-

I mektedir. Bu vilâyetler : Ankara, Adana, An-
I talya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Burdur, Denizli, 

Eskişehir, Giresun, Gazianteb, Konya, Kayseri, 
] Kütahya, istanbul, izmir, İsparta, içel, izmit, 

Hatay, Muğla, Malatya, Manisa, Ordu, Samsun, 
Sakarya, Sivas, Trabzon ve Zonguldak'tır. 

I iş kolları : Mensucat sanayii, ağaç işleme sa
nayii, kauçuk ve lâstik sanayii, deri ve kösele ve 
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kundura sanayii, çimento kireç ve toprak sa
nayii, maden taş ve kum ocakları, inşaat ve in
şaat malzemesi sanayii, madenî eşya sanayii, 
yağ ve sabun sanayii, 'fındık ve saire ürünler-
kırma sanayii, tütün sanayii, çırçır sanayii, pa
muk çapası, pamuk toplama, batöz ve kızak iş
çiliği, basın mensupları, gemi adamları, fırın ve 
unlu maddeler sanayii. ] 

Asgari ücret komisyonları, asgari ücretlerin ; 

tesbitine dair talimatnameye göre aşağıdaki hu- j 
sııslara dayanarak ücret tesbit ederler. I 

A) İşçinin normal gıda, mesken, giyim, sağ
lık, yakacak, aydınlatma gibi zaruri ihtiyaçları. 

B) O mahaldeki hayat pahalılığı, 
C) O mahalde ödenmekte olan ücretlerin 

umumi seviyesi, i 
D) O mahallin ve o iş kolunun umumi eko- i 

ııomik ve malî vaziyeti, ! 
E) İş şartları, 
F) Âdil ve kâfi bir asgari ücret için lüzum 

görülecek sair hususat. 
Bu ana kadar asgari ücreti tesbit edildiği 

iş kollarında kaçar defa ve her birinde ne mik
tar ücret tesbit edildiğim gösteren bir cetveli 
soru sahibine veriyorum. 

Halen asgari ücretleri tesbite salahiyetli ma
hallî komisyonlar Devlet, iş veren ve işçi tem
silcilerinden terekkiibeden üçlü bir esasa dayan
maktadır ve tatbikatta iyi neticeler vermekte
dir. 

REİS •— Sual sahibi. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, memlekette büyük bir kütlenin as
gari yaşama imkânlarını temine matuf olan 
asgari ücret hakkında sayın vekilin izahlarını 
dinledim. Bendeniz sorumu bir müddet evvel 
vermiştim. Filhakika Bütçe Encümeninde sa
yın vekil ile bâzı görüşmelerimiz olmuştur. 
Fakat buna rağmen aydmlanmıyan bâzı ta
rafların mevcudolması dolayısiyle konuşmama 
kısa da olsa devam edeceğim. 

Asgari ücretin mahallin geçim şartlarına 
ve muhatabolan vatandaşın giyim, gıda ve saire 
ihtiyaçlarına taallûk edeceğini ifade buyurdu
lar. 

Bir kere, tesbit edilen miktarlar çok küçük 
rakamları ihtiva etmektedir ki, durum tetkik 
edilirse çalışan vatandaşın bu para ile geçi
nebilmesine imkân olmadığı anlaşılır. 
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Kaldı ki, asgari ücretlerin tesbitinde ihtiyar 

olunan başka yanlış bir yol vardır. Bu da işçi 
arkadaşları 1 6 - 1 8 ve daha yukarı yaş hadle
rine göre tefrik etmek ve buna göre ücret tes-
biti yapmaktır.. Evvelâ tâyin edilen miktar, 
3, 3,5, 4, 4,5, 5 lira arasında dönmekte oldu
ğuna göre ve asgari ücretin heyeti umumiye-
sinin taşıdığı mâna itibariyle bir insanın as
gari maişetini temine matuf olduğu hesaba ka
tılırsa bilmem, 18 yaşındaki insanla 18,5 ya
şındaki insanın ihtiyaçları arasındaki, farkın 
tesbitine imkân var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, asgari ücret, haki
katen çalışan insanlar için hayati önemi haiz 
bir meseledir, memleketin sosyal nizamında 
mühim bir rolü vardır. Fakat bu komisyonla-
ların Çalışma Vekilinin emri ile toplanıp vazife 
görmeleri mecburiyeti ise bu ehemmiyeti çok 
tâli derecelere atmaktadır. Şurada rakamları 
okumak suretiyle vaktinizi almak istemem, 
bir kere komisyonlar asgari bir sene, bir bu
çuk sene, 3 sene gibi mesafelerle toplanıp üc
ret tâyini yapmaktadırlar ki; mevcut hayat şart
larının alabildiğine yükselmekte olduğu bir za
manda iki üç sene sonra tesbit edilecek asgari 
ücretin hayat şartlarının katettiği mesafeye ulaş
masına imkân olur mu? Binaenaleyh bu yetkinin 
mahallî komisyonların takdirine bırakılması ikti
za eder. Bir başka husus da elimde mevcut bir
çok karar suretleri vardır; tetkik edildiğinde gö
rülür ki, mahallî şartları az - çok nazara almak su
retiyle asgari ücret tesbitini yapan komisyonların 
kararları % 80 - 90 nispetinde itiraz kurulu tara
fından tenzilâta uğramaktadır. Bunların tarzı 
teşekkülünde teknik bir olgunluk mevcut değildir. 
Bu, kurul bir Sanayi, bir Ticaret Vekâletinden 
ve üç de Çalışma Vekâletinden olmak üzere Ve
kilin emrine merbut bir memurlar grupudur. Şu 
hale göre asgari ücret sistemi, biraz evvel Vekil 
Beyin ifade ettiği gibi değil, bilhassa müessesesi 
bakımından, verimli değildir, ıslaha muhtaçtır ve 
katiyen bugün tesbit edilen miktarlar realite ile 
bağdaşamıyacak durumdadır. Bir misal arz ede
yim; 

REİS — Bir dakikanız kaldı, İsmail Bey, 
İSMAİL İNAN (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Bandırma tütün iş kolunda 1955 te asgari üc

ret saate 75 kuruş olarak tesbit ediyor. Fakat iş 
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yüksek itiraz kuruluna gelince 75 kuruş 40 ku- j 

*ruşa iniyor, tş veren ise, yüksek itiraz kurulu- I 
nun kararma itibar etmiyerek 48 kuruş saati me
sai ödemeye kendisini mecbur hissediyor. Şu hal
de Yüksek İtiraz Kurulunun dayandığı mesnet 
katiyen reel değildir ve belki de bu tenzilât bir
takım mülâhazalarla yapılmaktadır. Binaenaleyh 
asgari ücret olarak tesbit edilen miktarlar vatan
daşı sefalete sürüklenmekten kurtaracak rakamla
ra baliğ değildir. 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKlLl HAYRETTİN ERK-. 

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, sual 
sahibi sözlerine başlarken miktarların kifayetsiz
liğini ele aldı. Halbuki ücret miktarlarını burada 
kendisine verdiğim listeden öğrenecekti ve suali 
bu maksatla sormuş olduğunu zannediyordum. 
Listeyi tetkik etmeden bunların kifayetsizliğini 
beyan etmesini, anlamak güçtür. Kaldı ki, söyle
diği miktarların hakikatle hiçbir alâkası yoktur. 
Asgari ücretin 3,5 - 4 lira civarında bulunduğu
nu söyliyen soru sahibine hemen haber vereyim 
ki, 5 liradan 10 liraya kadar asgari ücret vardır 
ve bu rakamlar kendisine burada verdiğim cetvel
de mevcuttur. Bunu tetkik ettikten sonra sözleri
nin hilafı hakikat olduğunu kendisi de kabul ede
cektir. (Sağdan, gürültüler, «nasıl konuşuyor?» 
sesleri.) 
% AHMET FIRAT (Malatya) — Böyle Vekil, 

böyle konuşur. 
ÇALIŞMA VEKlLl HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Reis Bey, çok istirham ede- "j 
rim, oturduğu yerden bu arkadaş «böyle Vekil, 
böyle konuşur.» diyor, lütfen hakkında muame
le yapmanızı riza ederim. 

REÎS — İfadesini anlıyamadım, efendim, de
vam buyurun, o sözün aslını zabıttan alacağım. 
(Sağdan, «Riyasete direktif veriyor» sesleri) 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Riyasete direktif vermiyorum, 
hakkımı müdafaa ediyorum. 

REİS — Efendim, arkadaşımız gayet haklı 
olarak talepte bulundular. «Anlaşılmadı, zabıt
tan alıp tetkik edeceğiz» dedim. 

ÇALIŞMA VEKlLl HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Bir başka misal daha : Bandır- 1 
ma'da tütün iş kolunda bir ücret tesbit edildiği
ni, fakat bunun sonradan 40 kuruşa indirildiği
ni, iş verenin ise ücreti 48 kuruş üzerinden öde- 1 
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meyi bir vicdan borcu sayarak o yolda hareket 
ettiğini söylüyor. 

1955 yılında Bandırma'da tütün iş kolunda. 
tâyin edilen saat ücreti 40 değil 50 kuruştur. 
Kendilerine verdiğim cetvelde bu rakam da mev
cuttur. Bir kere daha beyanlarının hilafı haki
kat olduğunu tesbit etmek isterim. 

.Muhterem arkadaşlarım, asgari ücret tatbi
katımızda umumi bir kaide olarak, çocuk ve yaş
lı ayrı bir muameleye tâbi tutulmaz. Bu da istis
nai bir takibatın umumileştirilmek suretiyle ifa
desinden ibarettir. Yalnız mensucat iş kolunda 
küçük müptedi işçiler için bir ücret ve kâhil iş
çiler için bir ücret tesbit edilmiştir. 

Asgari ücretin, 1951 yılından beri memleke
timizde her yıl artan bir nispette ve her yıl sayı
sı artan işçi vatandaşlarımızın refahını artıra
cak bir şekilde şuurlu, dikkatli ve âdilâne bir 
surette tesbit ve tatbik edilmekte olduğunu ifa
de ederim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Sual sahibi söz istiyor mu?... 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Evet, istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, burada hiçbir kimsenin kimseye 
tariz etmemesi lâzımgelen bir memleket mesele
sini müzakere etmekteyiz. Kızma, hiddet netice 
vermez. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Zaif adamla
rın kârı. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Vatandaş ha
yat şartlarının ağırlığı içinde kıvranmakta, mu
tazarrır olmaktadır. Bendenizi burada muaheze 
etmek, eğer sadre şifa verir ve vatandaşı da 
memnun kalırsa, vatandaş hesabına kabul ede
rim. (Sağdan, alkışlar). 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 1954 yılında İs
tanbul tekstil sanayiinin asgari ücreti 60 kuruş 
yemekli, 75 kuruş yemeksiz olarak tesbit edili
yor. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Şimdi 100 
kuruştur. 

REİS — Sadettin Bey, rica ederim, müdaha-
,1e etmeyiniz. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — ikinci defa 
1954 te tesbit edilmek isteniyor. Fakat Çalışma 
Vekâletinin bariz hatası yüzünden 1956 da tes
bit ve tetkiki lâzımgelen asgari ücretin bundan 
iki ay evveline kadar, dahi yürürlüğe girmedi
ğini ispat etmeye hazırım. (Sağdan, bravo ses-
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leri, alkışlar). Şimdi; Bursa'da mevcut ücret
lerin birkaç katagorisirıi okuyacağım: Mensu
cat : 3 - 4, 5 lira, 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Hanki senede? 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Takdim ede
yim efendm, 1957, Ağaç sanayii: 3 - 5 lira, deri 
sanayii 3 - 5 lira, kundura, kavafiye v. s. 1956 
yılında küçüklere 250 kuruş, büyüklere dört 
lira, 

Muhterem B. M. Meclisi huzurunda, bir 
(hilafı hakikat) ibaresinin arkasına saklanmak 
suretiyle, hakikatleri ortadan ref'etmeye im
kân yoktur, (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 
Bakamlar meydanda, karar meydanda. Eğer 
yapılmak istenen bir şey varsa elbirliği ile 
hakikaten bu memleketin sanayiinde en müs
pet unsuru teşkil eden işçi vatandaşın yaşa
ma ve çalışma gücünün teminine gayret ede
lim. Bunun dışında kalacak birbirimizi ezme
ye ve kırmaya matuf lâflar sahibine zarar 
vermekten başka bir kıymet ifade etmez. (Sağ
dan alkışlar). 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, bu 
derece belli bir mevzuda böyle politik düşün
meyi hayretle karşılamamak mümkün değil. 
(Sağdan, Ooooo, sesleri) Ben muhtelif senelere 
ait rakamları okumadım, şimdi okuyacağım, 
sabredin. 

REİS — Devam buyurun efendim, 5 dakika 
ile mukayyetsiniz. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Mensucat sanayii, Adana'da 
1951 de 310 kuruş, 1952 de 330 kuruş. Vaktim 
dar olduğu için yalnız 1957 yi okuyayım. (Sağ
dan gülüşmeler) Pekâlâ hepsini okuyayım. 

1956 da 500, bu yıl 700 kuruş Aydın 'da 1956 da 
400 kuruş. Bursa'da 1954 te 380 kuruş, 1956 
da 450 kuruş. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Diğer sene
ler? 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. « 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK- j 

MEN (Devamla) — Gazianteb'de 1956 da 400 
kuruş, bugün 600 kuruş. 

Konya'da 1957 de 450 kuruş, KoySeri'de 1956 
da 455 kuruş.. (Sagudan, gülüşmeler) Istanburda 
1954 te 460 kuruş, İzmir'de 1956 da 500 kuruş, « 
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İsparta'da 1955 te 450 kuruş, İçel'de 1954 te 
310 kuruş, 1958 de 700 kunış, Hatay'da 1951 de * 
310 kuruş, 1952 de 330 kuruş, 1956 da 500 ku
ruş... 

Ağaç sanayii mobilya, doğrama, karoseri, 
bıçkı ve kereste fabrikaları ve sair ağaçtan ma
mul eşya sanayiinde : 

Ankara; 1957, 800 kuruş 
Bursa; 1956, 500 kuruş 
Eskişehir; 1956, 440 kuruş 
Gaziantteb; 1957 mobilya 600, doğrama 700, 

karoseri 750 kuruş. 
İzmir; 1956, 500 kuruş 
Sakarya; 1957, 500 kuruş 
Kavuçuk, işleme ve lâstik giyim ve saire eş

ya imali sanayii 
Ankara; 1957, 650 kuruş 
İzmir; 1956, 500 kuruş 
Deri işleme ve kösete sanayii ve kundura, sa-

raciye 
Ankara; 1957, 550 kuruş 
Bursa; 1957, tabakhanelerde 500. kundura 

kavafiye 400 kuruş. 
Her türlü kömür, mad<en cevheri işçileri: 
Burdur; 1957, 500 kuruş 
Eskişehir; 1957,500 kuruş 
Gaziantieb; 1957, 600 kuruş 
Kütahya; 1957, 500 kuruş 
İsparta; 1956, 425 kuruş * 
Muğla; 1957, 500 kuruş 
Sivas; 1957, 520 kuruş. 
Her türlü inşaat ve yapıcılık işleri ve muh

telif yapı, harç malzemesi kullanmak suretiyle 
yapı malzemesi imalâtı işçileri: 

Ankara; 1957, 850 kuruş 
İzmir; 1956, 500 kuruş 
Madenî fcşya imalâtı: 
İzmir; 1956, 450 kuruş. (Kâfi, kâfi sesleri) 
REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Devamla) — 
Muhtelif ırteıışeli yağ ve sabun imali: 
Adana; 1952, 400 kunış, 1957, 650 kuruş 
Aydm; 1956, 400 kuruş 
Balıkesir; 1956, 500 kunış 
İzmir; 1957, 500 kuruş ve ilah... 
Arkadaşlarımın vakitlerini almamak için bu 

tün listeyi okumaktan sarfınazar ediyorum. Bu 
esas ve rakamlar, memleketşümul olarak mahal-
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Ün fiyat temevvüçlerine göre asgari hadle ge- I 
çinmeyi sağlıyacak mertebelerde tesbit edilmek
tedir. Taraflarca bir itiraz vukuunda bu mevzu I 
ele alındığında, eğer rakam tesbit edilmemişse I 
işçi ve iş verenlerin bu ücret haddine rızaları ol- I 
duğu neticesine varılabilir. Eğer taraflardan bi
risi itiraz ederse daima en kısa zamanda tetkik 
ve intacedilmektedir. I 

REÎS — Efendim, sualler için ayrılan müd
det sona ermiştir. (Sağdan; gürültüler) («Da
ha 15 dakika var», sesleri) I 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, usul hakkında söz talebi 
herş'ryden evvel gelir, müsaade buyurun. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım; îç Tüzük tadilâtından sonra sual [ 
müessesesine ayrılan müddetin tatbikatının da
ha başlangıcındayız. Tüzük tadilinin maksadı, 
muradı Meclis müzakerelerinin ilk bir saatinin 
sorulara tahsis edilmesiydi. Ancak müzakeresi
ne başlanmış bir sual hakkında hele vekil ko
nuştuktan sonra, son sözün milletvekiline aid-
olduğuna dair madde Tüzükte kaldığına göre, | 
milletvekilinin konuşması onun en tabiî hakkı
dır. 

Buna rağmen geçen defa bir arkadaşımız 
vekilden sonra konuşurken ve kendisine tanın
mış olan 5 dakikalık bir zamanın ancak 2 da
kikasını kullanmışken, (Sual bitti) diye bir 
usul tesis edilmeye çalışıldı. 

Şimdi vekil konuştu, buna karşı cevap ver
mek hakkı sarihi olan soru sahibine saat dol
du diye söz verilmiyor. Yüksek Heyetinize de 
karar vermek hakkını îç Tüzük vermiştir. Ve 
verilecek karar bir usul olarak teessüs edecek
tir. Bir sual için açılmış olan müzakerenin ne 
zaman ikmal edileceği keyfiyetinin karara bağ
lanması iktiza eder. 

ERÎS — Nüvit Yetkin arkadaşımızın usul 
hakkındaki beyanlarına derhal cevap vermek 
mümkün ise de, daha evvel şunu arz edeyim ki, | 
sual müddeti bir saattir, ancak daha evvel 15 
dakika yoklama ile geçtiğinden Riyaset zuhu- | 
len müddetin bittiğini tefhim etmiştir. Daha 15 
dakikalık müddet vardır. Bu sebeple soru sa- i 
hibine söz veriyorum. j 

ÎSMAÎL İNAN (Ankara) — Çok muhterem i 
arkadaşlarım; vekil bey bundan evvelki konuş
malarında; «Beş liradan aşağı ücret yoktur; on 
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lira dahi ücret vardın», buyurdular. Sonra oku
dukları listede, müştereken müşahede ettik ki; 
beş lirayı bulabilen nadirdir ve yedi lirayı an
cak yine muayyen yerlerde görebilmekteyiz. 

Bu hesaba göre bendenizin esasen üzerinde 
durduğu husus; beş lira, altı lira, yedi lira üc
ret alan olabilir. Bir keme üç lira, üç buçuk li
radan sonra yedi lira gibi bir ara mesafe takib-
eden asgari ücretin sıhhatinden şüphe etmek lâ
zımdır. Asgari ücretin mânası bu değildir. Bu 
kadar farkı nasıl bulabiliyoruz? Asgari üc
retin ihtiva ettiği bir hususiyet vardır, vatan
daşın münhasıran asgari maişetini emniyet altı
na almayı matuftur. O halde 3,5 lira ile 7 lira 
arasındaki fark hangi tekniğe göre tesbit edile
biliyor. Bu husus izaha muhtaçtır. 

Şimdi müsaade ederseniz Adana'da 1952 yı
lında kütlü toplama işinde tesbit edilen asgari 
ücretler, bir tesadüf eseri olarak yine Sayın 
Hayrettin Erkmen'in Vekil bulunduğu sırada, 
vekâletin tamamen yönetmelik hükümlerine ay
kırı görülen idari tasarrufu Şûrayı Devlet tara
fından iptal edildi. Mahallî komisyonca 11 kuruş 
ücret tesbit edildi. Asgari ücret yönetmeliğinin 
13 ncü maddesinde denir ki : «Mahallî Komis
yon kararını itiraz durduramaz.» îş veren itiraz 
ediyor ve karar durdurulmak isteniyor, ilk defa 
Vekâlet yerinde müdahalesiyle itiraz «Mahallî 
komisyon kararını durduramaz» diyor. Telgraf
la verilen bu emri nehyeden telefon emri kararı 
kaldırıyor, yüzlerce, belki binlerce vatandaşın 
hakkı zayi ediliyor. Şûrayı Devletin iptal kararı 
elimizdedir. Bu enteresandır. Talimatnamenin 
çok katî bir hükmüne rağmen vekâletin mahallî 
asgari ücret tesbit komisyonunun kararına mu
halif ve tamamen hukuki olmıyan bir tasarrufta 
bulunmuş olmasının beliğ bir neticesidir. (Sağ
dan, oku sesleri) Okuyabilirim. 

(Seyhan vilâyeti asgari ücret komisyonu 1952 
yılında kütlü toplama ücreti kilo başına 11 ku
ruş olarak 12 . VIII. 1952 tarihinde tesbit etmiş. 
Fakat itiraz üzerine Çalışma Vekâleti itiraz Tet
kik Kurulu keyfiyeti ineeliyerek 10 kuruşa in
dirmiş ve bu karar 30 . IX . 1952 tarihinde ta
raflara tebliğ olunmuştur. 

Asgari ücretlerin tesbitine mütaallik yönet
meliğin 13 ncü maddesi mucibince itiraz mahallî 
komisyon kararının tatbikini tehir edemiyece-
ğinden ve vekâlet de kanunu ilk defa bu şekilde 
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tatbik etmiş iken sonradan rücu edilmesi kanun
suz bulunduğundan Seyhan Valiliğinin 20 . X I I . 
1952 tarih ve 5.9.2-1/5101 sayılı Kararının bo
zulması. 

Bu sebeple itiraz üzerine ittihaz olunan kara
rın mahallî komisyon kararı tarihinden itibaren 
uygulanmasındaki isabetsizlik zahir bulundu
ğundan, dâva konusu kararın iptaline 10 . IV . 
1956 tarihinde ittifakla karar verildi.) 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, okunan Dev
let Şûrası kararının bugün sorulan sualle hiçbir 
alâkası yoktur. Bunu tesbit etmek isterim. Şa
yet o sual sorulsaydı, bendeniz de bunun hak
kında muhterem heyetinizi tenvir etmek imkâ
nına sahip olurdum. Bu bakımdan ben de şu an
da bu kararın mahiyeti hakkında bir malûmat 
arz edecek vaziyette değilim. 

(3,5 lira ile 7 lira arasındaki farkın asgari 
ücretin tâyinindeki nizamsızlığı göstermez mi?) 
sualine gelince : Mukayesesi kabil rakamları 
karşılaştıralım ki, sahih netice meydana çıksın. 

3,5 lira asgari ücret filân sene, filân vilâyet
te tatbik ediliyor. 7,5 lira bir başka vilâyette 
bir başka sene tatbik ediliyor. Bu ikisinin ara
sındaki mesafenin normal olabilmesi tabiîdir. Bu 
itibarla; yer, yıl, mahal ve mekân tavzih edilme
den söylenilen sözlerin demagojiden ibaret ka
lacağını ifade etmek mevkiindeyim. (Sağdan, 
«Bu ne biçim söz, demagoji ne demektir?» ses
leri) Muhterem Heyetinizi sarih malûmatla ten
vir etmek, sarih malûmat arz etmek için bu çe
şit usullerden tevakki etmek lâzım gelir. Soru 
sahibi mahal ve mekân zikretmek suretiyle, Muh
terem Heyetinizin asgari ücret tatbikatının iyi 
mi, yoksa kötü mü yürütüldüğüne dair sıhhatli 
fikir edinmesine imkân vermeli idi. Bendeniz 
mevcut resmî makamları, yerleri ve yılları zik
retmek suretiyle arz ettim. Buna ilâve edecek 
bir beyanım yoktur. 

REİS — Sual sahibi. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yeter, yeter. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Asıl yeterliğe 

riayet etmiyeııe hitabetseniz daha iyi olurdu, or
ta reis. 

Şimdi efendim, bendeniz noktai nazarımı yer
siz, mekansız ve rakamsız olarak arz etmedim. 
Yer okudum, tarih okudum kendileri dinlediler, 

cevap verdiler ve bir evvelki cevaplariyle bir 
sonraki ifadeleri arasındaki bariz tenakuz Muh
terem Heyetinizce müşahede edilmiştir. Bu iti
barla memleketimizdeki asgari ücret müessesesi 
ile beraber tatbikat sistemi gayrikâfidir. İşte 
bütün delilleriyle mesele meydandadır. Şûrayı 
Devletin kararının tarih ve numarasını arz et
tim. Bu bedahet karşısında demagojinin kim ta
rafından yapılıp yapılmadığının takdiri Yüksek 
Heyetinize bırakılmıştır. (Sağdan : Alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) 

REİS — Vekil Bey, söz istiyor musunuz? 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Hayır. 
REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Efendim, suallere ayrılan müddetin uzatıl

ması hakkında bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde görüşülecek diğer şifahi sual tak

rirleri mevcuttur. İçtüzüğün 153 ncü maddesi
nin ikinci fıkrası gereğince görüşmelere devam 
olunması hususunun karar altına alınması için 
keyfiyetin Yüksek Umumi Heyete arzını teklif 
ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

REİS — Efendim, Riyaset şimdi yapacağı 
beyanla Nüvit Yetkin arkadaşımıza da cevap 
vermiş olacaktır, arz ediyorum: 

Suallerin cevaplandırılması, Dahilî Nizamna
menin 153 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince, hilâfına karar verilmedikçe, Cuma gün
leri bir saatlik müddetle mukayyettir. Ama 
Yüksek Heyetiniz karar verdiği takdirde; Pazar
tesi, Çarşamba günleri de suallere devam etme 
imkânı vardır. Suallere devam edilmesi husu
sundaki takriri reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. (Sağdan, alkışlar) Suallere devam edi
yoruz, efendim. 

6. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm köy 
okullarına da şehir okulları gibi tahsisat veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın şifahi cevabı 
(6/46) 

REİS — Sual rahibi arkadaşımız burada, 
alâkalı vekil burada. Suali okuyoruz, efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Merlisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Maarif Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet
lerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas Milletvekili 

Ahmet Yılmaz 

Köy okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi 
yolunda köy okullarına da şehir okulları gibi 
tahsisat verilmesi keyfiyetinin vekâletinizce dü
şünülüp düşünülmediği? 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, arkadaşımızın suali bir hu
susun düşünülüp düşünülmediğine matuftur. Ya
ni köy okullarının istiyaçlarmm da şehir okul
ları misali temini düşünülüp düşünülmediği 
mevzuundadır. Bu husus düşünülmüş, bilhassa 
Meclise sevk etmek için üzerinde çalıştığımız ilk 
tedrisat kanunununda köy okullarının bina, ted
ris vasıtası, tesis masrafı ihtiyaçlarının da mu
vazene! umumiyeden temini hususu düşünülmüş
tür. Malûmaten arz ederim. 

REİS — Sual sahibi.. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Maarif Vekilimiz sualime 
müspet cevap verdiklerinden dolayı müteşek
kirim. (Soldan bravo sesleri) Sırası gelmişken 
bir noktayı yüksek huzurlarınızda arz etmek 
isterim. Bendeniz köy okulları ile şehir okul
larının eşit bir muameleye tâbi tutulup tutul
madığım sormuştum. Müspet cevap verdiler 
çok teşekkür ederim. Bu, hakikaten Türk 
milletinin yüzde seksen üçünü teşkil eden 
Türk köylüsünü memnun edecektir. 

Aziz arkadaşlar, köy okullarının acı bir du
rumunu arz edeyim : Köylerimizde çocuklar 
ellerinde bir parça tezekle okula devam eder
ler. Okulun sobası bozuk, kapısı kırık, duvarı 
yıkık ve çatısı çöküktür. Oturacak sıra tah
tası yoktur, belki öğretmeni de yoktur. Köy 
çocukları evlerinden getirdikleri bir çul veya 
hasır parçası üzerinde otururlar. Hakikaten 
bu vaziyet çok acıdır. Köy okullarımızın da 
şehir okulları gibi tahsisata kavuşması gerek
mektedir. Sayın Bakanımızın burada işaret 
buyurdukları gibi hakikaten bu usulün kabul 
edilmesi ve bu suretle köy okullarının şehir 
okulları gibi, eşit muameleye tâbi tutulması 
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I bizi ve bütün köylü vatandaşlarımızı memnun 

edecektir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağ
dan alkışlar) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, bütün gayemiz acı durum
ları müebbedeıı tarihe intikal ettirmektir. Ken
dilerinin, bilmem bundan evvelki bütçelerden 
malûmatı var mıdır? 

Efendim arz edeyim, bir defa 7 seneden beri 
bina inşaatı ile meşgulüz. Huzurunuzda tahcli-
si nimet kabilinden arz edeyim; bu büyük mil
letin, Türk köylüsünün okul dâvası için sarf 
ettiği paraların miktarı şöyledir : 1946 ya ka
dar 140 milyon. Buna mukabil 1950 den 1957 
ye kadar da 140 milyondur. 1957 de de 42 mil
yon lira tahsis edilmiştif. Bu sene de Bütçe 
Encümeni ve Hükümetin müşterek gayretleriy
le yalnız 40 milyon lira Türk köylüsünün okul 
dâvasının halli için binalara tahsis edilmiş ola
caktır. Bunun arkasında da arz ettiğim gibi 
sevk etmek üzere bulunduğumuz İlk Tedrisat 
Kanunu ile bu milyonların yanında Türk köy
lüsünün, çocuklarının, öğretmenlerinin diğer 
ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceğiz, in
şallah muvaffak olursak, cümlemizi mesut te
lâkki ederiz. (Alkışlar) 

REİS — Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, sayın vekilimiz 1946 ya kadar olan 
rakamlar söylediler ve 1950 den sonra köy 
okullarına yapılan yardımların daha çok ol
duğunu ifade buyurdular. Biz gerek dün ge
rekse bugün ve gerekse yarın maarif nurunun 

i köylere kadar götürülmesini ve yayılmasını el-
I bettte istiyoruz ve bu bizi memnun eder. Haıı-
! gi parti iktidarda olursa olsun, elbette bu va

zifesini yapacaktır. Dün yapılandan bugün da-
ı ha fazla bir hamle ile daha ileri gitmeyi temenni 
1 

I ederiz. Bu bizim hakkımızdır. 
I Bir noktayı arz etmek isterim. 5166 sayılı 
' Kanun der ki, köy okullarının inşası, onarıl

ması, ebe ve sağlık evlerinin inşası Devlet ta
rafından yapılır; 5210 sayılı Kanun da, der ki, 
umumi muvazeneden yardım almak suretiyle 
bu işleri özel idare yapar. Yine 5828 sayılı Ka
nun der ki, bütün köy okullarının inşasını, 
onarılmasını, gelir ve giderlerini Hükümet te
min eder. Bu kanunlara göre şehir okulları 
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ile köy okulları ayrılmış değildir. Bendeniz 
köy okullarına da aynı eşit muamelenin tatbik 
edilmesini temenni ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VBKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim; ben, huzurunuzda politika yap
madım. Falan tarihte şöyle oldu, filân tarihte 
böyle oldu demedim. 

Arkadaşımız bâzı kanunların âmir hüküm
lerine temas ettiler, biraz zühulleri var, mü
saadeleri ile, 

Ben, işlerin bu taraflarına girmedim, biti
liyorum, fakat girmedim. 5166 sayılı Kanun 
hükümleri; ilkokul öğretmen maaşlarının genel 
bütçeden tediyesini âmirdir. Bu kanun, inşa, * 
tamir masraflarını özel idarelere bırakmıştır, 
Devlete değil, tashih buyurmalarını rica ede
ceğim. 

Dahası var, 5210 sayılı Kanun da köy okul
larının her türlü bakım, koruma ve masraf la-
rmı, köy bütçelerine bırakmıştır, yani, 
bu, pek parlak bir kanun değildir. 1948 
de çıkan bu kanun parlak bir kanun 
değildir. İşleri, özel idarelere ve köy 
bütçelerine tahmil etmiştir. Fakat biz hiçbir 
zaman memleketin umumi dâvalarını hm hulu
sunda millet ve Devlet olarak elbMiği ile yürü
mekten fariğ kalmış değiliz. 1948 senesinde çı
kan 5166 sayılı Kanun inşa ve tamiri özel ida
relere bırakmasına rağmen 220 milyon lira mu-
vazenei umumiyeden yardım ettik. Bu; hedefi 
gösterir. Ondan sonra; bakım masraflarını, di
ğer ihtiyaçlarını köy bütçelerine bırakmıştır. 
Şimdi arz ediyorum; 1957 senesinde köy okul
ları yapı, büyük tamiri ve masrafları için bü
tün vilâyetler hususi bütçelerinden ayrılan pa
ranın miktarı yalnız 581 bin liradır. Bu kanun
ların köy bütçelerine, muhasebe! hususiye büt
çelerine tah nil ettiği külfetle memleketin bu 
büyük dâvası halledilemez. Onun için lütfedin 
de; bu kanunların üzerinde hiç durmıyalım ve * 
elbirliğiyle bu işi Devlet olarak halletmeye ça
lışalım, efendim. (Alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

?. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmashn, Şar
kışla'nın Çayırşeyhi köyünün selden korunması 
için yapılacak şeddin inşasına ne zaman baştana-
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cağına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik îlerimn 
şifahi cevabı (6/47) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada... 
Alâkalı vekil ? Burada. Suali okuyoruz, efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorunun Sayın Nafıa Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

Saygıları.ula. 
Sivas Milletvekili 

Ahmet Yılmaz 

Şarkışlanın merkezine bağlı Çayırşeyhi kö
yünün sel afatından 1952 yılından beri devam 
eden durumunu kurtarabilmek için bugüne ka
dar vukubulan müracaatlere göre yapılacak bu
lunan şeddin ne zaman yapılacağı? 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK iLERl (Samsun) 

— Cevabımı arz ediyorum. Şarkışla'ya bağlı 
Çayırşeyhi köyü arazisinin taşkından korun
ması mevzuu etüd edilmiş ve 5 600 dönümlük 
arazinin taşkından korunması için 446 880 li
ralık bir proje ve keşif tanzim edilndştir. Da
ha mühim işlerin mevcudiyeti dolayısiyle bu 
proje, maalesef önümüzdeki üç yıllık programa 
ithal edilememiştir. 

REİS — Sual sahibi. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Vekilimizin lütfederek sua
lime cevap verdiklerinden dolayı müteşekkirim. 

Büyük bir dertle, büyük bir ihtiyaçla, ken
disine tevdi ettiğimiz ve müspet cevap verme
sini arzu ettiğimiz bir meselede müphem bir 
cevapla kar^ı karşıya kalmaktan yalnız ken
dim üzülmedim. 257 hane ve 1 660 nüfus da 
üzülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; sırası gelmişken arz 
edeyim. Yozgad Mebusu Sayın Ömer Erzurum-
luoğlu benden çok daha iyi bu derdi bilirler. 
Şarkışla'da kaymakam iken bu meseleyi bilir
lerdi, mümkünse gelsin, konuşsun... 

Arkadaşlar; Şarkışla'ya bağlı Çayırşeyhi 
köyü şosenin kenarında, düz bir ova üzerinde 
ve Şarkışla'ya 4 Km. mesafededir. Sofular De
resi su taşkınları ile bu köyü daima tehdideder. 
1952 den 1957 senesine kadar mütaaddit defa
lar sel basmış ve büyük zararlar vermiştir. 
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SITKI PEKKlP (Kırklareli) — 1952 den 

sonra mı oldu? Daha evvelki seneler basmıyor 
muydu? 

AHMET YILMAZ (Devamla) — Beyefendi 
müsaade ederseniz, yeni söze başlryorıım. Kay
seri şekeri gibi hemen eriyivermiyelim. Suyu gö
relim de ondan sonra eriyelim. 

Arkadaşlar bir derdin devasını el birliğiyle, 
hep beraber düşünerek bulunur. Eğer sözlerim
de hakikat yoksa, tefczibedilirse hakikaten yük
sek huzurunuzda mahcubolurum. Sırtıma aldı
ğım bir vazifeyi ifa ediyorum. Üzerime aldığım 
bu vazifenin günahını üzerimden kaldırmaya ça
lışıyorum. (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar 1952 yılından başlıyarak 1957 ye 
kadar Sofular suyu bu civardaki köyleri teh
dit ve birçoklarını su altında bırakarak 100 bin
lerce dönümlük araziyi tamamen istilâ etmiştir. 
Köylünün ellerine mahsul geçmemiştir, evleri yı
kılmıştır. Yıkıldığı için Sivas Valisi, Sivas Ba
yındırlık Müdürü, Ankara'dan Su İşleri Reisli
ğinden gelen bir heyet,'merkezden İskân Müdür
lüğünden gelen bir heyet mahallinde bu hususu 
tesbit ve tetkik etmişlerdir. Bu köyde yetmiş 
hanenin yıkıldığı tesbit olunmuştur. Ve köylüler 
köyden çıkarılarak köyün uzaklarında, şosenin 
en uzak yerinde Kızılay çadırlarında yerleşti
rilmişlerdir. 

Şimdiye kadar mütaaddit keşifler yapılmış
tır. İlk keşfe ait Su İşleri Müdürlüğünün rapo
runda yetmiş bin lira keşif bedeli vardır. İkin
ci bir keşif 1953 te yapılmış ve keşfi yapan mü
hendisler tarafından 153 bin lira. Son yapılan 
keşifte ise 448 bin lira keşif bedeli tesbit edil
miştir. Bütün bunlar gösteriyor ki, keşifler da
hi değişiktir, birbirinden ayrı rakamlar tesbit 
edilmektedir. Fakat arazisini, eşyasını, hayvan
larını, evini kaybeden köylü yarın canım kay
bedecektir. Biz arzu ediyoruz ki, ya köylü ora
dan kaldırılsın yahut da Sofular deresine 500 
metrelik bir set yapılmak suretiyle buna mâni 
olunsun. Çeşitli keşif raporlariyle karşı karşaya 
bulunuyoruz. Ben Sayın Bakandan rica ediyo
rum, bu işe elini samimî olarak uzatsın ve bu kö
yün hayatını kurtarsınlar. Aksi takdirde ileride 
yalnız mal kaybı değil, can kaybı da Allah ko
rusun, vukua gelecektir ve bunun vebali Bakan 
Beyin boynuna olacaktır. 

REİS — Nafıa Vekili, buyurun, 
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NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar, evvelâ soru sahibi 
«müphem bir cevap verdi» dediler. Keşfini ku
ruşuna kadar söylediğim gibi, önümüzdeki üç se
nelik programa alınmadığını ifade ettim. 

Arkadaşım şunu bilsin ki, Devlet Su İşleri
ne Nafıa Vekâletinin dertlerine deva olması için 
müracaatların yekûnu 2 000 dir. Sizinki gibi 
hesabedilmiş, keşfi yapılmış, projesi gelmiş olan
ların sayısı 200 dür. Bütün bunların sağlıyacak-
ları faydalar dikkate alınarak - sulama bakı
mından, zararlar bakımından - bir programa 
bağlanmıştır. 

Şimdi kendileri zannediyorlar ki, Vekilden 
sual sordukları vakit Vekil kendilerine mutlaka 
müspet cevap verecektir. Bunun bir programı 
vardır. Arkadaşlarınıza sorunuz... Bizi daima 
programsızlıkîa itham ederder. Ben size 1958 de, 
1959 da, 1960 ta, 1961 de hangi köylerin ve han
gi kasabaların taşkından kurtulacağının ve şu 
kadar keşiflerle ihaleye çıkarılacağını söyler ve 
sayabilirim. İşte bu programın faydası, ama za-
tâliniz hesabına da zararı. Söylediklerinizi he
men yapamam, buna programımız mânidir. Bü
tün söylediklerinizi kabul etmemeye imkân yok, 
ama, bunlar binlerce senelik ihmalin neticesidir, 
öyle 3 - 5 senede halledilemiyor. İnşallah sizin 
köyünüzün bu setlerini de yapmak ve selden 
korunmasını sağlamak da iktidanmıza nasibola-
caktır. (Soldan, alkışlar, «İnşallah» sesleri.) 

REİS — Soru sahibi. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Vekilimizin söylediklerini biz 
rapor olarak kabul ediyoruz ve çok teşekkür 
ediyoruz. Bendeniz 1952 yılma kadar alâka 
gösterilmiyen ve mübrem ihtiyacı, bir dâvayı 
yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Adı 
geçen Çayırşeyhi muhtarlığının muhtelif tarih
lerde dilekçeleri vardır. Müsaadenizle dilekçe 
tarih ve numaralarını okuyorum. 15 . V. 1957, 
3 . IV. 1952, 11.11.1953, 20.1.1953, 7.1.1953. 

Bu tarihlerde mütaaddit müracaatler yapıl
dı. Fakat bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadığı 
gibi daha evvelce yapılan müracaatlerimize de 
Samsun Bölge Müdürlüğü vasıtasiyle sırası gel
diğinde muamele yapılacaktır diye cevap veril
diği halde bugüne kadar yine hiçbir şey yapıla
mamıştır. Sayın Vekil üç sene sonra ele alına
cağım, bu işin de iktidarlarına nasibolaeağmı 
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bize müjdelemektedir. Yarın bu köylü vatan
daşlarımızın can kaybından sonra temenni et
mem ki, §u kürsüye gelelim de Sayın Bakanla 
karşı karşıya konuşalım. Çünkü bu köyün du
rumu tehlikededir. Bu sebeple de bu şeddin 
yapılması mübrem bîr ihtiyaçtır. Daha evvel
den tedbirini alıp vatandaşın canını kurtarmak 
lâzımdır. Bu durumu samimî olarak ele alma
larını ve önümüzdeki sene halletmelerini rica 
ederim. Köylü oraya sokulmuş, fakra zaruret 
içinde, kendiliğinden yapabileceği bir şey yok
tur ve tek ümidi Hükümete kalmıştır. Orada 
adam öldükten, sonra elimizden bir şey gelmez. 
Yapılacak iş ölmeden evvel onların elinden tut
mak ve canlarım kurtarmaktır. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

8. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'tn, Sivas 
vilâyetinde 1953 yılında inşasına başlanan yol
lar hakkında Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/48) 

REİS — Efendim, bu sual de Sivas Mebusu 
Ahmet Yılmaz arkadaşımızmdı™, Arkadaşımızın 
bu İnikatta iki suali cevaplandırılmış olduğu ci
hetle Dahilî Nizamname gereğince 3 ncü suali
nin cevaplandırılması gayrimümkündiir. Bu 
itibarla sual haftaya kalacaktır. 

Çalışma Tekili Hayrettin Bey konuşurken, 
Ahmet Fırat arkadaşımızın oturduğu yerden 
müdahale ederek «böyle Tekil, böyle konuşur» 
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şeklindeki beyanlarını hakaret telâkki ettiler, 
zabıtta mevcuttur, Riyaset bu beyanı işitememiş-
tir. Bu itibarla kendisini bu beyanlarını tavzihe 
davet ediyorum. 

Buyurun, Ahmet Fırat, Bey. 
AHMET FIRAT (Malatya) —.Muhterem 

arkadaşlar, İsmail İnan arkadaşımızın sorusunu, 
çok sükûnetle ve nezaket dairesinde, daha ziyade 
hürmet ifade eden kelimelerle izah ederken, din
ledik. Bilâhara muhterem Tekil, dört senedir şu 
mukaddes çatının altında def ati a dinlediğim 
î'Iayretthı. Erkmen Beyefendi, böyle konuşmadı. 
Ben söylediğimi asla inkâr etmem. Fakat zanne
derim zapta yanlış geçmiştir. Sözüm, «B.u Tekil 
böyle konuşur» şeklinde olsa gerektir. 

Hakikaten Hayrettin Böy böyle konuşur, âde
ti böyledir, bir bardak suda fırtına yaratan tip
lerdendir. Matbuatta, radyoda intişarını sağla
mak için dört sene içinde her kürsüye çıkışında 
muhdefete bugünkünden daha ağır cümlelerle 
hitabettiği bir vakıadır. Zabıt ceridelerinde de 
mevcuttur. Benim sözlerimi bîr hakaret telâkki 
ediyorsa bunu aynen bu şekilde ifade ettiğimi 
huzurunuzda tekrar ederim. 

REİS — Efendim, mesele tavazzuh etmiştir, 
arkadaşımızın beyanı, tamamiyle sayın Tekilin 
şahsi tabiatlarına taallûk eder şekilde, «Bu Te
kil böyle konuşur» tarzında olduğundan bu ifa
delerin bir hakaret mevzuu olacağına Riyaset 
iştirak etmemektedir. (Sağdan, alkışlar) 

1. — Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su-
ntdduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tes
keresi ile Mülga Devlet Denizyolları ve Limanla
rı tşletm,e Umum Müdürlüğünün 1949 malî yılı 
Hesabı Kati kanunu lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası (3/28, 1/41) (1) 

REİS — Heyeti Unramiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı, efendim! (Yok sesleri) Heyeti umu-
miyesi üzerinde söz istiyen olmadığına göre mad
delere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

I Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum 
i 

Müdürlüğünün 1940 bütçe yılı Hesabı Katî 
Kanunu 

(1) 49 sıra sayılı matbu**- Baptın sonundadır. 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman-
I lan İşletme umum Müdürlüğünün 1949 bütçe 
j yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde göste-
j rîldiği üzere 11.5 158 672 lira 33 kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mıV 
j Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
i bul edilmiştir. 

i MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman-
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe 

i yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril-
. dirfi üzere 78 146 203 lira 26 kuruştur. 

i REİS —- Madde hakkında söz istiven var mı? 



1 : 32 31. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 39 012 469 lira 07 kuruşluk 
açık; 4844 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çı
karılan bonolar hâsılatı ile karşılanmıştır. 

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

MADDE 4. .— 1949 bütçe yılı içince tahsi
sat haricinde sarf olunan ve ilişik (A) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 2 287 695 
lira 85 kuruş mütemmim, tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tahsisattan 1949 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen 8 669 449 
lira 52 kuruş imha edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Adı geçen Umum Müdürlüğün 
1949 bütçe yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı 
tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 7. — Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 8, — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaş 
var mı?... Yok. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oyunuza 
arz edilmiştir, efendim. 

2. — Afyon Karahisar Mebusa Rıza ÇerçeV-
in, 2767 sayılı Sıtma ve frengi ilâçları Kanunu
nun tadili hakkında kanun teklifi ve Sıhhat ve 
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İçtimai Muavenet ve Gümrük ve inhisarlar encü
menleri mazbataları (2/5) 

REÎS — Geçen İnikatta kanun teklifinin 
üzerindeki müzakere sona ermiştir. Verilmiş 
bir kifayet takriri, başkaca söz istiyen olmadı
ğı için reye konmamıştı. Kanun teklifinin he
yeti umumiyesinin reddini mutazammın bir 
takrir var, okuyup reyinize arz edeceğim. 

• B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı Af

yon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in 2767 sa
yılı Sıtma ve frengi ilâçları Kanununun tadili 
hakkındaki kanun teklifinin reddini arz ve tek
lif ederim. 

Maraş Mebusu 
Nusret Durakbaşa 

REÎS — Takrir hakkında Mahmut Goloğlu.. 
(Yok sesleri). Sadettin Yalım, buyurun. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlar; takrir geçen oturumda üze
rinde uzun boylu müzakere cereyan etmiş ve 
bugüne tehir edilmiş bulunan kanun teklifinin 
reddi hakkındadır. Bu münasebetle söz almı$ 
bulunuyorum. Fakat o gün cereyan eden mü
zakerede konuşan arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi ve ben de bir mebusu olarak takririu 
aleyhinde bulunmam dolayısiyle şu mütalâayı 
beyan etmek isterim ki, gerek Sağlık Encüme
ninin noktai nazarlarının neticesi olarak kanun 
teklifinin kabulü çok isabetli olacaktır. Bil
hassa Kızılay gibi Dünya çapında, memlekete, 
insanlığa hizmet etmiş bir müesseseye büyük 
bir yardım etmiş olacağız. Burada 3 - 4 firma
nın memlekete röntgen filmi getirmek suretiy
le memleketin içtimai hayatını zedelemesine 
mâni olalım. Ve kanun teklifini kabul etmekle 
hem Kızılay'a ve hem de memleket sağlığına 
büyük hizmet ve yardım etmiş bulunacağız. 
Takririn reddi ile encümen mazbatalarının ka
bulünü bilhassa rica ederim. 

REÎS — Mahmut Goloğlu. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
REÎSt MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, geçen celsede uzunboy-
lu müzakeresi cereyan eden işbu kanun tekli
finin tadilen kabulünü mutazammın komisyon 
raporunun reddini istiyen önergenin aleyhinde 
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söz almış bulunuyorum. Maksadım geçen cel
se müzakerelerinde bulunamamış olan arkadaş
larımızı, üzerinde durulan birkaç nokta üzerin
de, aydınlatmaya çalışmaktır. 

Geçen celse cereyan eden müzakeratta üze
rinde durulan birkaç mühim nokta şöylece hu
lâsa edilebilir : 

1. Röntgen filimleri (hakkında Kızılaya ta-
nılacak inhisar hakkı, memleketimizin çok muh
taç bulunduğu bu maddenin serbestçe imaline 
mâni midir? 

2. Kızılaya tanınacak bu inhisar hakkı ile 
bâzı kimselerin ticareti elinden alınmış olur 
mu? 

3. Böyle bir inhisar halinin kabulü halin
de Kızılay Cemiyeti esas mevzuunun dışında bir 
ticari faaliyete karışmış olmaz mı? 

4. Kızılaya böyle bir inhisarın tanınmasın
da ne gibi faydalar vardır! 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi dört esaslı 
nokta üzerinde toplanabilecek olan sual ve iti
razları kısaca cevaplıyacağım : 

1. İşbu teklifin Gümrük ve İnhisarlar Ko
misyonu raporiyle tadil edilen ve Yüksek Hu
zurunuza arz edilip müzakerata esas tutulan 
şeklinin röntgen filmi imalâtiyle bir alâkası 
yoktur. Zira teklif sahibi her ne kadar vâki 
teklifinde röntgen filmi imalâtının da inhisar 
altına alınmasını istemişse de gerek Sağlık ve 
gerekse Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mem
leketimiz dâhilinde imali şiddetle arzulanan 
röntgen filmi imalâtının serbestîsine en küçük 
bir halel getirmemek için teklifin tadili ile 
«imalât» kelimesini tamamen metinden çıkar
mış ve teklif sahibi de bu tadile iltihak etmiştir. 

Nitekim geçen celsede encümen sözcüsü ar-
kadşımm da açıklamış olduğu üzere, Bakır
köy'de tesis edilmiş olan bir fabrika yakında 
röntgen filmi imaline başlıyacaktır ve Kızıla-
yın bu imalâtla alâkası olmıyacaktır. Tasvibi
nize arz edilen raporla Kızılaya verilmesi iste
nen inhisar, röntgen filimlerinin sadece ithali
ne aittir. 

2. Röntgen filimlerinin ithalinde Kızılaya 
tanınacak inhisar hakkı hiç kimsenin ticaretini 
elinden almak gibi bir mahzur tevlidetmiyecek-
tir. Çünkü, komisyon müzakeratı sırasında 
bilhassa bu hususu tesbit için dinlenen Ticaret 
Vekâleti temsilcisinin verdiği izahata göre; ha
len röntgen filmi ithali başhbaşma bir ticaret 
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mevzuu olmayıp, tamamen başka mevzularla 
çalışan birkaç büyük firmanın mevzuları dışın
da ve fakat şu veya bu ticaret icabiyle zaman, 
zaman röntgen filmi ithallerinden ibarettir. Ya
ni bugün röntgen filmi ithal edenlerin ne mev
zu bakımından bu işe yakın bir alâkaları var
dır, ne de bundan temin edecekleri cüzi kârlar, 
muazzam ticaret faaliyetleri içinde bir yekûn 
tutabilir. Şu halde, röntgen filmi ithalinin Kı
zılay inhisarına verilmesi bâzı firmaların tica
retlerini ve kârlarını ellerinden almak gibi bir 
malhzur da doğurmayacaktır. 

3. Böyle bir inhisarın kabulü halinde Kızı
lay Cemiyeti esas mevzuunun dışına çıkmış ve 
bir ticari faaliyete girişmiş de sayılamaz. Zira; 

Memleketimize musallat umumi âfetler me-
yanmda bulunan sıtma ve frengi hastalıklarına 
ait ilâçların ithali de 2767 sayılı Kanunla 1935 
senesinden beıi Kızılaym inhisarında bulun
maktadır. Bu teklifle ve huzurunuzda mevzuu 
müzakere olan encümen raporiyle kabulü iste
nilen husus da işbu kanunun mevzuuna bir de 
röntgen filimlerini ilâveden ibarettir. Sıtma 
ve frengi ilâçları inhisarının memleket sağlığı
na yaptığı büyük hizmet cümlenin malûmudur. 
Demek oluyor ki; röntgen filimleri ithali in
hisarının Kızılaya verilmesiyle onun şimdiye 
kadar memleket sağlığına yaptığı hizmetlere bir 
yenisini ilâveden ibarettir. Ama bunun için 
ithalât gibi bir ticari faaliyete girişmesi onun 
mevzuu dışına çıktığına alâmet sayılamaz. O 
kadar ki; bugün büyük memleket hizmetleri gör
düğüne kimsenin şüphesi olmıyan Kızılay Cemi
yetinin bu hizmetlerine imkân temini için oyun 
kâğıtları inhisarını da kullandığı düşünülecek 
olursa röntgen filmi ithali için yapacağı ticari 
faaliyetin esas hizmetlerini aksatacak bir mahi
yet taşıdığını iddiaya imkân vermez. 

REİS — Mahmut Bey, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Efendim, reylerini kullanmıyan arka
daş varsa, lütfen kullansın... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

REİSİ MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — 
4. Bütün bunlardan sonra böyle bir inhisa

rın ihdası halinde doğacak çok büyük ve mühim 
faydalar vardır : 

a) • Sıtma ve frengi ilâçlarında olduğu gibi 
röntgen filimlerinin de bir elden idaresi halinde 
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memleketin röntgen filmine olan ihtiyacı daima 
ve kolaylıkla göz önünde tutularak zaman za
man çekilen röntgen filmi darlığının önüne ge
çilecektir. Bu hususta kanun metninde sarih 
hüküm de mevcuttur. 

b) îthal edilecek röntgen filimlerinin, sa
dece ticari düşünce yerine, sadece memleket sağ
lığı düşüncesi ile mubayaası cihetine gidileceğin
den daha iyi cins ve daha taze röntgen filimle
rinin temini mümkün olacaktır. Çünkü bugün 
filim ithal eden tüccarlar, sadece kazanç gaye
siyle hareket ettiklerinden pek tabiî olarak sa
dece getirecekleri filimlerin mecburi şart ve va
sıflarını temin etmekte, bundan ötesinde yalnız 
kendi kârlarını düşünmektedirler. Halbuki ithal 
inhisarının Kızılaya verilmesi halinde, cemiyet 
ithal edeceği röntgen filimlerinde sadece mecbu
ri şart ve vasıfların vücuduyla iktifa etmeyip 
bunların dünya piyasasındaki en iyi cinslerden 
ve en yenilerden olmalarını da arıyacaktır. Bu 
bakımdan da memleket sağlığına mühim bir fay
da temin edecektir. 

c) Ordu birliklerinin seferde kullanılmak 
üzere istok yapmakta oldukları röntgen filimle
rinin, Kızılayla yapılacak müşterek mesai neti
cesinde, daima değiştirilmeleri ve tazelenmeleri 
de imkân dâhiline girecektir. Verilen izahata gö
re ordu birliklerinde seferde kullanılmak üzere 
elde tutulan röntgen filimleri bugünkü ahval 
karşısında yenileriyle tebdil edilememek ve bir 
zaman sonra miadlarmm* dolması hasebiyle işo 
yaramaz hale gelmektedir. Halbuki bu işin bir 
elden ve Kızılay tarafından idaresi halinde bu 
istoklann da daima tebdili mümkün hale gele
cek ve birçok filimin ziyan edilme tehlikesi ön
lenecektir. 

d) Bütün bu faydalardan sonra iş bu inhi
sarın kabulü halinde, esasen Gümrük Resminden 
muaf olarak ithal edilmekte bulunan röntgen 
filimlerinin ithal ve tevziinden elde edilecek bir 
miktar kâr da büyük memleket hizmetleri aşi
kâr olan bu hayır kurumuna kalacaktır. 

Bu sebeplerle aleyhteki takririn reddi ile ko
misyon raporunun kabulünün uygun olduğunu 
arz ederim. Takdir sizlerindir. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun, 
Nüvit Yetkin... 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, ben de Sayın Goloğlu arkadaşımıza 
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iştirak ediyorum. Bu mevzuda kinin ve müştak
ları ile neosalversan ve müştaklarının ithal ve 
tevzii nasıl ki, öteden beri Kızılayın inhisarında 
ise yeni keşfedilen bâzı ilâçların ithal ve satışı 
keyfiyetinin de yine Kızılaya verilmesi pek tabiî 
bir haldir. 

Buna ilâveten gerek penisilin gerek röntgen 
filimlerinin muayyen müddet içinde kaliteleri
nin bozulması sebepleriyle daima yenilenmesi 
ve bayatlamış olanların, kullanılamıyacak olan
ların yenilenmesi keyfiyeti de sağlığı ön plânda 
tutan bir müessese tarafından tedvir edilmesi 
- bunları ithal eden ilâç depolarından daha çok 
titizlikle üzerinde duracağı için - daha faydalı 
olur. 

Gerek bu sebeple ve gerekse kâr kastından 
daha çok sağlığı ön plânda tutacağına emin ol
duğumuz için - mazisiyle, hizmetleriyle ve gayesi 
itibariyle emin olduğumuz için - ve ayrıca mem
leket dâhiline bu ilâçların ithal edilmesi halen 
de bu monopolün şümulü içinde bulunması do-
layısiyle bendeniz de kanunun reddi hakkındaki 
takririn kabul edilmiyerek Encümenden sevk 
edilmiş olan tasarının kabulünü istirham ederim. 
(Alkışlar) 

REİS — Açık oya vaz'edilen kanun lâyihası
na verilen reylerin neticesini arz ediyorum. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu lâyihasına (309) arkadaşımız oy 
vermiş ve (309) oyla kabul edilmiştir. 

Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa 'nm kanu
nun heyeti umumiyesinin reddi hakkındaki tak
ririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeriler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 7 . VI . 1935 tarih ve 2767 
sayılı Sıtma ve Frengi ilâçları Kanununun 1, 2 
ve 3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

t 

Madde 1. — Kinin ve müştaklariyle millile
rini ve. halen sıtma tedavisi ile sıtmadan korun
mada kullanılan primathamine, primaquine, 
ch!oroquine terkibindeki ilâçları, frengi tedavi
sinde kullanılmakta olan neosalvarsan ile aynı 
veya benzeri terkipleri, arsenobonzol mürekkep
lerini ve bunların her türlü ispençiyari şekille
rini, bizmut ve iyodür millilerini ve bunların 
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mürekkepleriyle hazırlanmış olan ilâçları ve be-
tahsis bu maksatla istimal olunan özel vasıflı 
peniciUinleri ve ileride tedavideki müessiriyeti 
üstünlük gösterebilecek diğer sıtma ve frengi 
ilâçlarını ve her çeşit röntgen filimlerini yurda 
ithal etmek Türkiye Kızılay Cemiyetinin mono
polü altındadır. 

Monopol altına alman ilâçların listesi Sıhhat 
ve İçtimai MuavenetVekâleti tarafından tanzim 
ve îcra Vekilleri Heyetince tasvibolunur. Bu lis
tede değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğü 
takdirde değişikliğin tatbik zamanı yine îcra Ve
killeri Heyeti tarafından kararlaştırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı, efendim? Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddeye göre monopol 
altına alman ilâç ve filimlerden Türkiye Kızıl
ay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelen
ler gümrükten geçirilmez. Sahibi olmıyan ilâç 
ve filimlerle kaçak olarak yurda .sokulmak is
tenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar der
hal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiye
tine devredilir. Muhbir ve müsadirlere 1918 
sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ikramiye 
verilir. 

Devlet daire ve müesseselerine ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve müesseselerine ve ha
yır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dis
panserlere bedelsiz olarak gönderilen ilâç ve 
röntgen filimleri ile numune (eşantiyon) ma
hiyetinde ücretsiz olarak gelenler yukarda ki 
kayıttan müstesnadır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen i . Ko
misyon. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
M. M. NAZIM TANIL- (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, Gümrük ve İnhisarlar Encümeni, 
Sağlık Encümeninin kabul etmiş olduğu 2 nci 
maddenin üçüncü fıkrasını aynen kabul ettiği 
halde her nasılsa baskı hatası olarak bu mad
de teklifte çıkmamıştır. Madde ile birlikte 
çıkmamış olan bu kısmın ilâvesiyle oya kon
masını rica ediyoruz. 

REİS — Efendim, encümenin ifadesine gö
re Sağlık Encümeninin kabul ettiği üçüncü 
fıkrayı Gümrük ve İnhisarlar Encümeni de 
kabul etmiştir, bu fıkranın ilâvesi istenmekte-
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İ dir. Maddeyi bu suretle tekrar okutup reyinize 
arz edeceğim. 

I Madde 2. — Birinci maddeye göre monopol 
ı altına alınan ilâç ve filimlerden Türkiye Kızıl

ay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelen-
j 1er gümrükten geçirilmez. Sahibi olmıyan ilâç 
! ve filimlerle kaçak olarak yurda sokulmak is

tenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar der-
1 hal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiye

tine devredilir. Muhbir ve müsadirlere 1918 sa
yılı Kanun hükümlerine tevfikan ikramiye ve-

| rilir. 
Devlet daire ve müesseselerine ve İktisadi 

Devlet Teşekküllerine ve müesseselerine ve ha-
1 yır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dis

panserlere bedelsiz olarak gönderilen ilâç ve 
röntgen filimleri ile numune (eşantiyon) ma
hiyetinde ücretsiz olarak gelenler yukardaki 
kayıttan müstsnadır. 

I Birinci maddede yazılı ilâç ve filimleri ka
çak olarak yurda ithal eden veya ithale teşeb
büs eyliyenler, malların değerine göre 500 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para eezasiyle ce
zalandırılır. 

j REİS — Maddeyi bu suretle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 

| edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddeye göre monopol 
altına alınan ilâç ve filimlerden Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletince tâyin olunacak 
miktarları Kızılay Cemiyeti yurt içinde de-

| vamh surette bulundurur. Malların toptan sa
tış fiyatları " Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti ile Kızılay Cemiyeti arasında tesbit 
edilir. 2490 sayılı Kanunun 69 ncu maddesine 
göre resmî dairelere yapılacak satışlar bu fi
yatlar üzerinden yapılır. 

| REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı, efendim? Maddeyi reyinize arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyo

rum, efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
j Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2767 sayılı Kanuna aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş-
İ ri tarihinden evvel döviz tahsisleri yapılmış ve 

~ 612 ~ 



î : 32 31.1 
siparişleri verilmiş olan ilâç ve röntgen filim- ' 
lerinin sahipleri tarafından yurda ithaline mü
saade edilir, [ 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı, efendim? Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti- ; 
baren mer'idir. 

REtS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. , 

MADDE 4. —- Bu kanun hükümlerini icraya ; 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. ; 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum, ; 
efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde j 
kabul edilmiştir, , 

1958 0 : 1 
Kanun teklifinin birinci müzakeresi bitmiş

tir. 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü binası 
için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/82) 

REÎS — Alâkalı Vekil? 
Alâkalı vekil olmadığına göre, lâyihanın mü

zakeresini bir defaya mahsus olmak üzere ta
lik ediyoruz, 

Gündemde görüşülecek başka madde olma
dığından 3 . I I . 1958 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere înikadı kapıyorum. 

Kapanma saati :17,00 

B — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

1. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Gazi-
anteb hâdisesi ile ilgili olarak bâzı gazetelerde 
neşredilen yazılar dolayısiyle bir muamele yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair suali
ne Adliye Vekili Esat BudaJcoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/10) 

13 .1.1958 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda tavas
sutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

Soru : 

Hakkında neşriyat yapılması yasak edilen Ga-
zianteb hâdisesi ile ilgili olarak, iktidar sözcüsü 
gazetelerin tek taraflı iddia ve isnatlar ihtiva 
eden yazılar yayınlamaya devam etmeleri ve bu 
mahiyetteki bir demeci savcılıldarm da gazete 
lere zorla neşrettirmeleri karşısında vekâietiniz-
ce her hangi bir muamele yapılması düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 31.1.1958 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 3721 

özü : Ankara Mebusu Bülent 
Ecevit'in sual takriri hakkında 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 15 .1.1958 gün ve 7-16/532-1804 sa
yılı yazıları karşılığıdır. 

Ankara Mebusu Bülent Ecevit tarafından ve
rilip yazılarına ilişik olarak tevdi buyurulan 
13 .1 .1958 tarihli sual takririnde; hakkında 
neşriyat yapılması yasak edilen Gazianteb hadi
sesiyle ilgili olarak, iktidar sözcüsü gazetelerin 
tek taraflı iddia ve isnatları ihtiva eden yazılar 
yayınlamaya devam etmeleri ve bu mahiyetteki 
bir demeci müddeiumumiliklerin de gazetelere 
zorla neşrettirmeleri karşısında vekâletimizce 
her hangi bir muamele yapılması düşünülüp dü
şünülmediğinin yazılı olarak cevaplandırılması 
istenmektedir. 

Mevcut mevzuatımıza göre, adlî muamelelerin 
selâmetle icrasını sağlamak maksadiyle bir ted-
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bir olarak kabul edilmiş olan neşir yasağı key
fiyeti, mahkemelerimize mutlak bir salâhiyet 
şeklinde tanınmış olmayıp birtakım unsur ve 
şartlara tâbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Nitekim, Basın Kanununun 6733 sayılı Ka
nunla muaddel 30 ncu maddesinde (Tahkikatın 
seyri ve mahkemenin karar ve muameleleri üze
rinde tesir yapabilecek mahiyette olan neşriya
tın ancak yasak edilebileceği) hususu sarahaten 
ifade olunmuştur. 

Şu halde, hakkında neşir yasağı verilmiş olan 
bir adlî hâdise dolayısiyle yapılacak her hangi 
bir neşrİ3rat mahkemenin karar ve muameleleri
ne tesir edebilecek mahiyette değilse, bu naşri-
yatm tecrim edilebilmesine hukukan imkân mev
cut değildir. 

Esasen tatbikat da daima bu esasa uygun 
şekilde cereyan etmiş ve neşir yasağı vaz'olun
muş bulunmasına rağmen birçok hâdiseler hak
kında matbuatınrızda tesadüf edilen neşriyattan 
dolayı, yukardaki unsurları ihtiva, etmemeleri 
hasebiyle hiçbir zaman cezai takibat cihetine 
gidilmemiştir. 

Bu prensip dairesinde cereyan eden tatbi
katta, neşir yasağına aykırı görülen neşriyat
tan dolayı mevkuteler hakkında bir tefrik ya
pılmaksızın gerekli kanuni takibat icra olun
muş ve ezcümle İstanbul'da münteşir «Hava
dis» gazetesinin 28 Aralık 1957 tarihli nüsha
sında (Hediye kampanyası) başlığı altında ya
yınlanan bir yazı Gazianteb hâdiseleri dolayı-
siyle Basın Kanununun mezkûr 30 ncu mad
desi hükmüne muhalif görülerek gazetenin Ya
zı tşleri Müdürü İlhan Bardakçı hakkında 
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6 . 1 . 1958 tarih ve 28 sayılı talepname ile 
İstanbul Birinci Sorgu Hâkimliğine âmme 
dâvası açılmış bulunmaktadır. 

Yayılan bir tekzibin, Basın Kanununun 19 
ncu maddesindeki hükümlere uygun olup ol
madığının ve binnetice neşrinde kanunen 

: bir mahzur bulunup bulunmadığının tak
diri keyfiyeti, C. Müddeiumumilerine mev
du salâhiyetlerden bulunması hasebiyle 
mezkûr salâhiyetin hüsnü \stimaliiide C. Müd-
deiumumiliklerince gerekli hassasiyet gös
terilmekle beraber, meselenin arz ettiği ehem-

j miyete binaen, mezkûr müessesenin kanunun 
ruh ve mânasına tamamen uygun o1 arak işliye-

; bilmesini temin maksadiyle, mevzu üzerinde ve-
j kâletimizce de titizlikle durulmakta ve tatbikat 
i yakînen takibolunmaktadır. 

Her ne kadar Ulus gazetesinde neşrine karar 
! verilen bir tekzip yazısından dolayı mezkûr ga-

I
zete Umumi Neşriyat Müdürü ihsan Ada tara
fından Ankara C. Müddeiumumiliği hakkında 
vekâletimize bir şikâyet vâki olmuşsa da, keyfi
yet derhal, Hâkimler Kanununun hükümlerine 

I tevfikan usulü dairesinde tetkik ettirilip neti-
| cede mevcut takdir hakkına, istinatla ittihaz olu-
| nan kararda iddia edildiği şek'îde vazifeyi 
j suiistimal suçunun kanuni unsurları bulunmâ-
\ dığı kanaatine varılarak alâkalılar hakkında mu-
; amele ifasına mahal görülmemiştir. 

| Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü-
i saadelerini saygılarımla arz ederim. 
I Adliye Vekili 
l E. Budakoğlu 
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TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesi sonuna merbut 49 S. sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacak
tır: 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

6 1 8 4598 sayılı 4599 sayılı 
10 1 14 126 584,60 26 584,60 
10 3 5 7 256 353,65 7 526 353,65 
11 1 21 339 A 399 A 

ve yine 
31 nci İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 52 S. sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapı
lacaktır : 

tahdidi 
zikredilmemek 
görülmiyerek 
kanunda 

4 
4 
4 
4 

1 
1 
2 
2 

25 
27 
4 
5 

tadili 
zikredilmek 
görülerek 
kanunun 

»>•«« 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı Hesabı Katî Ka

nununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Suphi Baykam 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

ölü 
309 
309 

0 
0 

293 
8 

[Kabul 
ARTVİN 

Kemal Balta 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil tmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

edenler} 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayii 
Müfit Erkuyuraeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 

Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Teraioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
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Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih tnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
thsan Ada 
Rifat Bahadır 

İÇEL 
Rü^tü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Puad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
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Adnan Menderes I 
Numan Menemencioğlu 
Nihat Halûk Pepeyi 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman * 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR I 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Kemal Güven 
Rfı/dm îlkcr 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş | 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

.1958 C : 1 
KOCAELİ 

Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğln 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Edip İmer 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
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Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçı oğlu 

TUNCELÎ 
Hızır Aydın 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Haraza Eroğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğln 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğen ağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KAHAHÎSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa Öztürk 
Osman Talıı 
Necati Topçu oğlu 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hüseyin Özhay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
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Fethi Ülkü ! 

U R F A I 
Aziz Gökkan j 
t. Etem Karakapıcı j 
E. Mahmut Karatcurt I 
Abdullah Köksel j 
Abdurrahman Odabaşı | 
Ömer Yüksel j 

U Ş A K ı 
Adnan Çalıkoğlu 

Faik Ahmed Barutçu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erini t 
îbrahi m îmirzalıoğlu 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk (î.) 
Adnan Selekler 

AYDIN 
Fethi Batıır 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Ekrem Torun iu 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait, Gökor (î.) 

BOLU 
Servet Bilir 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Mazlum Kajra) ar 
Recep Kırını 
Yekta Teksel 
Nurullah fhsan Tolon 
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! Avni Ural 
I V A N 
j Tevfik Doğuışıker 

Sait Erdinç 
YOZGAD 

Talât Alpay 
M.ahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

I Sefer Eronat 
I ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

z etmiyenler] 
I Hilâl Ülman 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 

I Nahit Ural 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat (I.) 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehraed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayırıdır 
Nusret Safa Coşkun 

j Cemal Işık 

Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 
î. Hakla Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akm 
Sebati Ataman 
Suat Ba§ol 
Avni Yurdabayrak 

Âdil Sağı roğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarei 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli (1.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hoeaoğl 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
İbrahim Gürgeıl (1.) 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
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tSTANBUL 
Isak Altabev 
Naz mi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Sedat Çetintaş (I.) 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Enver Kaya (I.) 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Mithat Perin 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Necla Tekinel 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

IZMÎR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Anburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Kemal Serdaroğlu 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş (î.) 
S i m Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 

1 : 32 31 
KAYSERİ 

Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman (1.) 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Reyhan Gökmenoğlu 
(İ. Â.) 

Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil Özyörük (1.) 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlıı 
İrfan Haznedar 

MALATYA 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bay ur 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ * 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 

1.1958 C : 1 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkarı 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu (I.) 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
liifat Gürsoi1, 

Ali Gürün 
ORDU 

Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Baha Hun 
Rifat Kadı zade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güris 

Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğln (I.) 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
Osman Turan 

619 — 



t : 32 31,1.1958 C : 1 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
UEFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
M, Yaşar Alhas 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
nak 

Abdülhakim Arvas (î.) 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 

Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Aydın 
Bursa 

Kocaeli 

B M, M, Mvthtmı 



Devre : XI 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünün 1949 malî yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası 

ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3 /28 , 1 41) 

Mülga Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/28) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı . 8 2 . XII . 1953 
Sayı : 363186/2038 

* Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz 
eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarhun 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

1. Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları gereğince Ulaştırma Vekâletinden Di
vanı Muhasebata gönderilen mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1949 malî yılı Hesabı katisi ve blânçosu, Divanı Muhasebatça incelenip yargılanmış olan 
muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve görülen farklar bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 

2. Divana Muhasebat kaydına nazaran, 2 287 695 lira 85 kuruş tahsisat harici sarfiyat var
dır. Bundan 10 162 lira 54 kuruşu, 23 ncü vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilrein teçhiz 
ve tekfin giderleriyle bunlardan kazaya uğrayanların yiyecek, giyecek ve tedavileri faslında ve 
7 555 lira 35 kuruşu, 25 nci hastane ve revir giderleri faslında ve 2 269 977 lira 96 kuruşu da 
41 nci deniz ve kara taşıtlara giderleri f aslındadır. :*w • •'• " ' * ' " 

Sözü edilen mebaliğden ; 
A) Masrafın mahiyetine göre 10 162 Jira 54 kuruşla 7 555 lira 35 kuruş için mütemmim tah

sisat verilmesi muvafık görülmüştür. 
B) 1946 yılında satmalınan ve taksit müddeti hulul etmediği ve fiilen tediyat ypılmadığı 

halde dairesince mezkûr yıl bütçesinden mahsubu yapılmış olan gemi ve şileplerin % 25 lik 
taksitleri ve donatım bedellerine taallûk edip Divanı Muhasebatça 1946 bütçesi sarfiyatından çı
karılarak hizmetin ifa edildiği 1949 malî yılı bütçesinden mahsubuna karar verilmiş bulunan 
2 269 977 lira 96 kuruşa gelince; 1946 malî yılı mutabakat beyannamesine ek olarak sunulan 
6 . V . 1952 tarihli beyannamede tafsilen arz olunduğu veçhüe tahakîmk evrakının geç gel
mesi ve gelir gelmez Maliye müfettişleri tarafından alınması yüzünden hizmetin vukuu tarihiyle 
masrafın senesinin tâyininde muhasiplikçe yanlışlık yapılmış ve 1949 yılı, bütçesinde bu masrafı 

49 



— 2 — 
tamamen karşılıyaeak tahsisat bakiyesi bulunmamış olmasından ileri geldiği cihetle işbu sarfiyat 
içinde mütemmim tahsisat itası muva&k olacağı düşünülmüştür. 

3. Bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide gös
terilen rakamların kabule şayan olduğunu blânço kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamlarm 
mezkûr meşruhat dairesinde ıslâhı neticesinde kabule şayan olacağını arz eyleriz. 

2.2 . XII . 1953 
Divanı Muhasebat Reisi 1. D. Reisi 2. D. îieisi 3. D. Reisi 4. D. Reisi 

Mümtaz Tarkan Faik Eke R. Bakuy M. Gürün F. Işık 
(bulunamadı) 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
/. Erenli F. özbudun A. Â. Hemen R. ögel K. Ançay F. Aktulga 

Âz» Âza Âza Âza V. Âza V. Âza V. 
A. R. Savcı R. Uçkun A. R. Toksöz H. Tuğrul N. Başakar T, Akgmı 

Müddeiumumi 
F. Argun 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 mali yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası (1/41) 

T. G. 
Başvekâlet 2 . VI . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-245, 6/1605 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kesinhesabı hakkın
da Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan 1ar Kurulunca 3 . V . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 malî yılı 14 aylık Kesinhesap 
kanun tasarısı gerekçesi 

Madde 1 : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 malî yılı giderleri 
bilançoya bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 112 802 340 lira 13 kuruş olup bu giderlerin 
bölüm ve maddelere ne suretle ayrılmış olduğu cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2 : Genel Müdürlüğün bu yıla ait gelirleri (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
78 330 833 lira 18 kuruş olarak tahakkuk etmiş ve bundan 70 504 299 lira 73 kuruşu yılı içindi' 
tahsil olunarak artan miktar bilançonun aktifinde yer alan cari ve borçlu hesaplar içine alınmıştır, 

Gelir ve gider bütçesi arasında tediyat fazlası gibi görülen 34 471 506 lira 95 kuruş 4844 ve 
5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış olan bonolar ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Madde 3 : Yılı içinde lıarcanılmıyan ödenek artımları yok edilmiştir. 
- Madde 4 : 3633 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince idare kesinhesabı gelir ve gider cetvelleriyle 

kâr ve zarar tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekkübetmekte olduğundan bu ka
nuni lâzimeye müsteniden bilanço düzenlenmiştir, v \*"•>< - • 
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Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Dimm Muhasebat Encümeni 24 . II . 1958 

Esas No. 1/41, 3/28 
Karar No, 12 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme 
Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı hesabı 
katisi hakkında Başvekâletin 2 . VI . 1952 tarih 
ve 71 - 245, G/1605 numaralı yazısiyle teklif olu
nan kanun lâyihası Divanı Muhasebatın mu
tabakat beyannamesiyle birlikte Divanı Mu
hasebat ve Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Umum Müdürlüğü temsilcisi hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1949 yılı bütçe kanunu ile verilen ve son

radan ilâveten alman tahsisat miktarı mutaba
kat beyannamesiyle hesabı katide birbirine uy
gun olarak 121 540 426 liradır. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinde sarfiyat miktarı 

115 158 672 lira 33 kuruştan ibaret olduğu hal
de hesabı katide 2 356 332 lira 20 kuruş nok-
saniyle 112 802 340 lira 13 kuruştur. 

Bu farktan : 
2 310 522 lira 16 kuruşluk farkın, Ameri

ka 'dan satmalman gemi ve şileplerin % 25 lik 
taksitleri ve donatım bedelleri olan mebaliğin-
den bu miktarın hizmetin ifâ edildiği tarih iti
bariyle 1949 yılı bütçesinden mahsubu lâzım-
gelirken 1946 yılı bütçesine masraf kaydedil
miş olmasından ileri geldiği; 45 810 lira 04 ku
ruşu ise; idarenin çeşitli hizmetlerine sarf edil
miş olduğu halde tahsisat mevcudolmadığı ge
rekçesiyle bütçe ile alâkalandırılmıyarak mu
vakkat hesaba alınmış olmasından ileri geldiği 
anlaşılmasına göre mutabakat beyannamesinde 
yazılı 115 158 672 lira 33 kuruş sarfiyat olarak 
kabul edilmiştir. 

3. Tahsisat harici sarfiyat : 
Mutabakat beyannamesinin 2 nci maddesin

de : 
Divanı Muhasebat kaydına nazaran, 

2 287 695 lira 85 kuruş tahsisat harici sarfiyat 
vardır. Bundan 10 162 lira 54 kuruşu, 23 ncü 
(Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin 

teçhiz ve tekfin giderleri ile bunlardan kazaya 
uğrayanların yiyecek, giyecek ve tedavileri) 
faslında ve 7 555 lira 35 kuruşu, 25 nci (Has
tane ve revir giderleri) faslında ve 2 269 977 
lira 96 kuruşu da 41 nci (Deniz taşıtları gider
leri) faslmdadır. 

Sözü edilen mebaliğden; 
A) Masrafın mahiyetine göre 10 162 lira 

54 kuruşla 7 555 lira 35 kuruş için mütemmim 
tahsisat verilmesi muvafık görülmüştür. 

B) 1946 yılında* satmalman ve taksit müd
deti hulul etmediği ve fiilen tediyat yapılmadı
ğı halde dairesince mezkûr yıl bütçesinden mah
subu yapılmış olan Gemi ve Şileplerin % 25 lik 
taksitleri ve donatım bedellerine taallûk edip 
Divanı Muhasebatça 1946 bütçesi sarfiyatından 
ççıkarılarak hizmetin ifa edildiği 1949 malî yı
lı bütçesinden mahsubuna karar verilmiş bulu
nan 2 269 977 lira 96 kuruşa gelince, 1946 ma
lî yılı mutabakat beyannamesine ek olarak su
nulan 6 . V . 1952 tarihli beyannamede tafsilen 
arz olunduğu veçhile tahakkuk evrakının geç 
gelmesi ve gelir gelmez Maliye müfettişleri ta
rafından alınması yüzünden hizmetin vukuu ta
rihiyle masrafın senesinin tâyininde Muhasip
likçe yanlışlık yapılmış ve 1949 yılı bütçesinde 
bu masrafı tamamen karşılıyacak tahsisat ba
kiyesi bulunmamış olmasından ileri geldiği 
cihetle işbu sarfiyat için de mütemmim tahsi
sat itası muvafık olacağı düşünülmüştür, denil
mektedir. 

Yukardaki izahat veçhile ceman 2 287 695 
lira 85 kuruşluk tahsisat harici sarfiyat için mü
temmim tahsisat verilmesi encümenimizce de ka
bul edilmiştir. 

imha edilen tahsisat : 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 6 381 753 lira 67 
kuruştur. Buna tahsisat haricinde sarf olunan 
2 287 695 lira 85 kuruşun ilâvesi halinde tutarı 
olan 8 669 449 lira 52 kuruşun imhası icabetmiş 
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4 
ve ilişik cetveller bu esasa göre tanzim edilmiş
tir. ' 

5. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat beyannamesi ve hesabı katide bir

birine uygun olarak 83 972 736 lira 71 kuruş
tur. 

Tahsilat : 
Hesabı katî ve mutabakat beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 76 146 203 lira 26 ku
ruştur. 

6. Umum Müdürlükçe 1949 yılın'da yapılan 
76 146 203 lira 26 kuruş tahsilata karşılık 
115 158 672 lira 33 kuruşluk sarfiyat yapıldı
ğından aradaki farkı teşkil eden 39 012 469 lira 
07 kuruş açık 4844 ve 5074 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılmış olan bonolar hasılatı ile kar
şılandığı anlaşılmıştır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat, varidat, tahakkukat ve 
tahsilatı ile bilanço kâr ve zarar hesabının muta

bakat beyannamesinde yazılı miktarlara uygun 
olduğu anlaşılmasına göre değişik olarak hazır
lanan kanun lâyihası Büyük, Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

divanı Muhasebat 
Encümeni 

Reisi 
Bilecik 

§. Hasırcı 
Kâtip 
Aydın 

F. Bahir 
Bolu 

N. Tüiüncüoğlu 
Elâzığ 

İV. öztürk 
Van 

A. Altmkaynak 

M. M. 
Yozgad 

İV. Kurban 

Ağrı 
H. öztürk 
Çanakkale 

N. Ural 
Tokad 

R. önder 
Bolu 

R. Akşemsettinoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1949 yılı Kesinhesap kanun 

tasarısı 

MADDE J. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 ma
lî yılı 14 aylık giderleri bağlı (A) işaretli cet
velde yazılı olduğu üzere 112 802 340 lira 13 
kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin 1949 büt
çe yılı umumi geliri (B) işaretli cetvelde gös-r 
terildiği gibi 70 504 299 lira 73 kuruştur. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde tebey-
yün eden 42 298 040 lira 40 kuruş açık 4844 
ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış 
olan bonolar ile kapatılmıştır. 

MADDE 4. — ödenekten 1949 yılında sarf 
edilmiyen ve bağlı (A) işaretli cetvelin ayrı bir 
sütununda gösterilen 8 738 085 lira 87 kuruş 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Genel Müdürlüğün 1949 yılı 
14 aylık bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan ve 
İç İşleri Bakan V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Devlet Bakanı 
Başbakan yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

«S, 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1949 bütçe yılı Heslabı Kati 

kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe 
yılı sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 115 158 672 lira 33 kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe 
yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 76 146 203 lira 26 kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 39 012 469 lira 07 kuruşluk 
acık; 4844 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çı
karılan bonolar hasılatı ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 1949 bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sarf olunan ve ilişik (A) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 2 287 695 
lira 85 kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tahsisattan 1949 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen 8 669 449 
lira 52 kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 6. — Adı geçen Umum Müdürlüğün 
1949 bütçe yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırc ili 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakam ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N, özsan 

:.40) 



1949 Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 

A - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Ücretler 
Emekli, dul, yetim ve öksüz aylıkları 
Geçici tazminat 
3633 sayılı Teşkilât Kanununun. 31 nci maddesi gereğince 
verilecek fazla mesai ikramiye, gişe fena hava ve diğer 
munzam tahsisat 
5426 sayılı Kanun gereğince Mac. cana verilecek ikramiye 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Büro giderleri 
Basımevi ve basılı kâğıt giderleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Tedavi yol ve saire giderleri 
Deniz ve kara taşıtları ve fabrika atelye giderleri 
Fenerler radyofarlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin 
her türlü giderleri 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Giyecekler 
Yiyecekler 
Bina, fabrika, atelye tersane, dok kızak, rıhtım iskele, fener 
ve başka tesislerin yaptırma onarma ve kamulaştırma gi
derleri 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kullanılan 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 

Tahsisat 
Lira 

20 928 510 
221 000 

630 

1 450 000 
494 410 

545 000 
261 000 
216 000 
180 000 
95 000 

1 038 000 
42 '000 

45 088 500 

185 000 
4 940 000 
850 000 

3 000 000 

3 900 000 

252 000 

Sarfiyat 
Lira 

19 847 123 
218 835 

630 

1 319 153 
494 410 

520 092 
251 548 
121 966 
167 655 
76 742 
869 138 
20 496 

40 925 386 

181 008 
4 936 028 
804 635 

2 987 683 

3 740 011 

K. 

81 
71 

42 

60 
57 
57 
68 
27 
68 
40 
79 

89 
78 
28 
40 

19 

1 

4 



F. Tahsisatın nev'i 

19 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

20 Mahkeme giderleri 
21 Faiz acyo ve akça farkları 
22 Staj ve tahsil giderleri , 
23 Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin teçhiz ve tek

fin giderleriyle bunlardan kazaya uğrıyanların yiyecek gi 
yecek ve tedavileri için yapılacak yardım giderleri 

24 Telif, tercüme, yazı yayın ve abone ücret ve giderleri 
25 Hastane ve revir giderleri 
26 Sigorta ücret ve giderleri 
27 3008, 4772 sayılı kanunlar gereğince ödemeler 
28 3137 sayılı Kanun gereğince Devlet Denizyolları ve Liman

ları Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler 

28/A 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D, F, J ) fıkraları 
gereğince T. C. Emekli Sandığına ödemeler karşılığı 

28/B 5434 sayılı Kanuna göre ödenecek emekli ikramiyesi kar
şılığı 

29 3530 sayılı Beden terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak 
işler 

30 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her türlü yaptırma sa 
tınalma ve işletme giderleriyle sigorta ücretleri 

31 Temsil giderleri 
32 Düşünülmiyen giderler 
33 Amsterdam'da Uluslararası Kurtarma ve Kaza Olduğunda 

İlk Yardım Kurulu Bürosuna ortaklık payı 
34 Sanat okulu ve kurs giderleri 
35 Geçen yıl borçları 
36 1943 -1947 yılları borçları 

Tahsisat 
Lira 

55 000 
35 000 
75 000 
1.13 000 

20 000 
15 000 
235 000 

t 800 000 
£>85 000 

l 009 510 

214 500 

100 000 

5 000 

166 666 
11 500 
7 000 

200 
110 000 
85 000 
405 000 

Sarfiyat 
Lira 

46 657 
31 932 
45 239 
100 200 

' 30 162 
13 322 
242 555 

1 000 581 
455 938 

850 684 

145 W> 

166 642 
11 411 
1 280 

91 
83 011 
58 402 
359 730 

K. 

97 
77 
89 

54 
40 
35 
61 
34 

09 

51 

33 
11 •', 
93 

47 
17 
35 
25 



B„ Tahsisatın nev'i 

37 Satmalman rıhtımların sözleşmeleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa karşılık ve giderleri 

38 3023 sayılı Kamımın 4 ncü maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri hissesi 

39 3633, 5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış ve çıkarıla
cak olan bonoların faiz acyo ve itfa ve sair giderleri 

39/A Hükme bağlı borçlar 
40 îşçi kaza yardım sandıklarına yardım 
41 5074 sayılı Kanım gereğince girişilecek yüklenmeler kar

şılığı 

Yekûn 

» 

Tahsisat 
lira 

60 000 

234 000 

Sarfiyat 
lira K. 

51 440 64 

233 333 34 

2 500 000 1 466 328 77 1 
12 000 11 202 52 

30 000 000 32 269 977 96 

121 540 426 115 158 672 33 8 



Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 

B * CETVELİ 

İL Vâridatm nevi 

Sefer gelirleri 
Munzam posta seferleri (yurt içinde) 
Munzam posta seferleri (yurt dışında) 
Şilep seferleri (zuhurat ve kiralamalar dâhil yurt içi) 
Şilep seferleri (zuhurat ve kiralamalar dâhil yurt dışı) 
istanbul şehir hatları (tzmit körfezi dâhil) 
İzmir körfezi hattı 
Van gölü işletmesi 
Kılavuzluk ve römorkörcûltik gelirleri 
Gemi kurtarma gelirleri 
Yükleme boşaltma ve aktarma gelirleri 
Ticaret eşyası yükleme ve boşaltma 
Kömür yükleme ve boşaltma ve aktarma 
Tatlı su verme işleri 
İhtiyari hizmetle v 
Ambar, antrepo ve rıhtımlar gelirleri 
Ambar ve antrepo ardiyesi 
Hamallıklar 
Rıhtım resmi 
Palamar, şamandıra ücreti 
Can kurtarma geliri 
Fenerler geliri 
iskeleler geliri 
Fabrika, havuz ve atelyeler gelirleri 
Çeşitli gelirler 
Bina kiraları 
îaşe kârları 
Faiz ve akça farkları 
Çeşitli gelirler 
Devlet başkanı deniz taşıtları için genel bütçeden 
Geçen yıldan birikmiş gelir artıkları 
Muhtelif karşılıklar 

Muhftmmenat 
Lira 

17 500 000 
4 450 000 
2 000 000 
15 000 000 
8 500 000 
500 000 
100 000 
290 000 
365 000 

6 500 000 
1 350 000 
410 000 
700 000 

5 900 000 
1 235 000 
7 500 000 

27 000 
150 000 
400 000 
150 000 
700 000 

100 000 
300 000 
100 000 

1. 000 000 
400 000 
900 000 

76 527 000 

Tahsilat 
Lira 

12 723 819 
5 058 678 
2 700 069 
8 556 449 -
8 767 770 
550 727 " 
176 229: 
840 156; 
528 568 

7 861 630 
1 666 517 
595 356 
661 549 

5 124 688. 
1 600 424 
7 488 983 
152 634 
238 869 
568 063 
130 701 
585 667 

104 743 
609 060 
165 829 

2 410 942 
466 666 
169 503 

5 641 903 

76 146 203 

E, 

15 
48 
02 
95 
37 
02 
:28 
.62 
82 

:74 
04 
85 
89 

.86 
03 
20 
03 
71 
68 
41 
60 

08 
13 
05 
70 

02 
, 53 

26 

ı H» Stajm-i 0) 



m 

t 

AKTİF 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 muR yıh bila 

Lir Lira K. Lira K. 

Sabit kıymetler 
20. Arazi ve arsalar 2 734 378 80 
21. Binalar 8 257 307 90 
22. Sabit tesisat 9 416 804 48 
23. Müteharrik tesisat 265 115 77 
24. Vasıtalar ve envanter

leri ' 115 188 832 79 
25. Makina ve aletler 2 818 170 99 
26. Demirbaş eşya ve mef

ruşat 2 483 313 66 

141 163 924 39 

Kasa ve bankalar 
30. Kasa 686 754 84 

Türk parası x 660 170,24 
309. Ecnebi parası 126 584,60 

686 754,84 

31. Bankalar carisi 

Stoklar 
40. Malzeme ambarları 

mevcudu 

3 031 115 55 

3 717 870 39 

5 527 672 76 

141 163 924 39 

3 717 870 39 

7 256 353 65 

Sermaye hesapları 
10. Asli sermaye 
11. İhtiyat sermaye 
12. Yenileme sermayesi 
13. Sigorta sermayesi 

55 59 
7 46 

21 87 
6 87 

91 80 

Çıkarılan bonolar 
16. Çıkarılan bonolar 

Borçlarımız 
35. Bütçe emaneti 
36. Muhtelif alacaklılar 
37. Vergiler 
39. Muvakkat hesaplar 

105 11 

3 02 
14 05 

91 
20 33 

49. Tarife ve hasılat carisi 2 19 

40 51 

Karşılıklar 
94. Sair kargılıklar 

Nâzım hesaplar 
65. Teminat ve kefalet 

mektupları 
69. Nâzım hesaplar 

1 32 

3 33 
3 13 

6 47 

i 



l i r a K. l i r a K. 

409. Merkez servislerine bağlı 
tâli mağazalar 

4L Kömür ye akar yakıt 
depoları 

42. Bankerler 

İştiraklerimiz esham ve 
tahvilât 

28. İştiraklerimiz 
32. Esham ve tahvilât 
33. Alacak senetleri 

\ 

Bitmemiş işler 
27. Derdesti ikmal iş. ve 

siparişler 
Alacaklarımız 

349. Tarife ve hasılat carisi 
38. Muhtelif borçlular 
39. Muvakkat hesaplar 
43. Gemi iaşe hesabı 

İtfa edilecek büyük tamir 
masrafları 
339/A Gelecek senelerde 
masraf kay. B. Ta. mas. 

Nazım hesaplar 

916 028 

195 420 
887 231 

7 526 353 

790 250 
10 062 

521 027 

1 321 339 

37 311 576 

5 235 308 
17 256 510 
12 046 895 

468 651 

35 007 364 

6 709 914 

* 

64 

91 
34 

65 

39 

39 

21 

57 
02 
18 
14 

91 

e=s 

1 321 339 

37 311 576 

35 007 364 

6 709 914 

6 472 000 

39 

21 

91 

46 

l i r 



Lira K. Lira K. 

65. Teminat ve kefalet 
mektupları 

69. Nâzım hesaplar 
3 339 585 11 
3 132 415 34 

6 472 000 45 

1949 yılı zaraıı 

Umumi yekûn 

6 000 548 2: 

245 230 891 60 

$t2 

tife 

Devlet Denizyolları w Limanları İşletme GeneJ Müdürlüğü 1949 malÂ yıl 
kâr ve sarar hesab* 

M a s r a f Lira K. 

Umumi idare masrafları 
İşletme masrafları 
Tamir masrafları 
Amortismanlar 
Dahilî sigorta 

Yekun 89 973 284 92 

H a ş ı l a t 

10 197 983 
62 649 874 
9 802 573. 
5 806 362 
1 516 491 

36 
85 
16 
43 
12 

İşletme hasılatı 
Fabrikalar hasılatı 
Yatlar tahsisatı 
Müteferrik hasılat 

. 1949 malî yılı zararı 

Yekun 

79 

3 
6 

89 


