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1. — Türkeş Alparslan'ın, Savunma sek- ! 
reterlikleri kurulmasına dair; kanun teklifi ] 
ve Güvenlik ve İktisat Komisyonları rapor- j 
lan '(2/75) 3:13,13:20 ; 

2. — Ücretin koirunması hakkında 95 \ 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin j 
tasdikine ve bu Sözleşmeye katılmamıza ı 
dair kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal j 
işlev Komisyonları raporları (1/76) 20:21 \ 

3. — Tarım işçilerinin dernek kurma J 
ve birleşme haklarına mütaallik 11 sayılı j 
Sözleşmeni^ tasdikine ve bu Sözleşmeye ka- j 
turnamıza dair kanun tasarısı ve Güvenlik I 
ve Sosyal İşler Komisyonları raporları I 
(1/78) 21 

4. — İdare Âmirjleri O'Kan Sezai ve Er- j 
kanlı Orhan'ın, 1960 malî yılı Muvazenei \ 
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cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu 
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5. — Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 
numaralı Kanunun 8 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İktisat Komisyonu raporu (11/111) 22:24 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 
1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik ve İktisat Ko
misyonları raporları (1/48) 24 

7. — Gürsel Cemal ve Özdağ Muzaffer'-
in, Milletvekillerinin ödenek ve yollukları 
hakkında kanun teklifi ve İktisat Komis
yonu raporu (2/91) 24:25 

8. — İl genel ve belediye meclisleri ile 
mahalle muhtar, ve ihtiyar heyetlerinin fes
hine ve görevlerinin ifa şekline dair ka
nun tasarısı ve Güvenlik Komisyonu ra
poru (1/54) - 25 



TTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN T 

Birinci Oturum 
İhracatı geliştirme merkezinin kurulmasına 

dair kantin tasalısının tümü üzerinde bir müddet 
görüşüldü ve görüşme başka güne bırakıldı. 

O'Kan Sezai'nin, 7126 sayılı Sivil Savunma 
Kanununun bâzı maddelerinin' değiştirilmesi, 
kaldırılması ve hu kanunıa bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 85 sayılı Kanunun değiştirilme
sine dair kanun teklifi görüşüldü ve bâzı madde
lerinin tadili ile kanun kabul edildi. 

Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekreterlikleri 
kurulmasına dair kanun teklifinin tümü üzerinde 
görüşüldü. 

Aksoyoğlu Refet'in, 6290 numaralı Kanuna ekli 

Tasarılar 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa geçici iki madde eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/114) (İktisat Komis
yonuna) 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı (1/135) 
(İktisat Komisyonuna) 

3. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 
sayılı Kanunla değişik 16 neı maddesinin ve 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/116) (İktisat Komisyo
nuna) 

4. — Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzikası 
personeline merasim giyeceği verilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/117) (Güvenlik ve İktisat 
komisyonl arma) 

5. — Emekli sandıkları ile maluliyet ve ih
tiyarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tâbi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/118) (Sosyal İşler ve İktisat komis
yonlarına) 

6. — 2349 sayılı Fahrî konsolosların aidatı 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin ! 
tadiline dair kanun tasarısı (1/119) (Güvenlik j 
ve İktisat komisyonlarına) j 

Gümrük Giriş Tarife cetvelinin 51 nci faslının 
51.01 ve 51.03 pozisyonları ile 59 ncu faslının 
59.05 pozisyonunda tâli pozisyonlar ihdasına 
dair 34 sayılı Kanunun geçici maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi görüşüldü ve Ka
nun kabul edildi. 

özgüneş Mehmet'e bir hafta izin verilmesine 
dair takrir, okundu ve kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Koksal Onman Özgür Selâlıattiıı 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 

7. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 
sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 53 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/120) (İktisat Komisyonuna) 

8. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro-
lariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/121) (Sosyal İşler ve İktisat komis
yonlarına) 

9. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı (1/122) (Sosyal İşler ve İktisat komis
yonlarına) 

10. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvele Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bütçesinin ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı (1/123) (İktisat Komisyonuna) 

11. — Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
ması hakkındaki 91 sayılı Kanunun tadiline 
dair kanun tasarısı (1/124) (İktisat Komisyo
nuna) 

TeUif 

i « 12. — Ulay Sıtkı'nın, Subaylar heyetine 
I mahsus 4273 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
j (2/101) (Güvenlik Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KÂTİPLER : Er Ahmet, Baykal Bifat 

BAŞKAN — Çoğunluk var, Birleşimi açıyo- | rum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkeş Alparslan'ın, Savunma sekreter
likleri kurulmasına dair kanun teklifi ve Güven
lik ve İktisat Komisyonları raporları (2/75) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, Oturumu 
açıyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Gündem hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, Cuma 

günkü toplantımızda, bugünkü gündemimizin 
beşinci maddesini teşkil eden, Savunma sekre
terlikleri kurulması hakkındaki Alparslan Tür
keş'in teklifinin müzakeresi bugüne bırakılmış 
ve ilk madde olarak görüşülmesi karar altına 
alınmıştır. Kararımıza uygun olarak gündemin 
beşinci maddesinin diğer maddelere tercihan gö
rüşülmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Esasen geçen Birleşimde tümü görüşülmeye 
başlanmıştı. 

Ahmet Er arkadaşımız Komisyon Sözcüsü 
olarak mevzuu izah edecekler. Buyurun Ahmet 
Er... 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bir tek
lifim daha var. O'Kan Sezai'nin teklifi ile bu 
teklif arasında bâzı noktalardan bir münakaşa 
ortaya çıkmıştı. Bir defa okunsa ve izahat ve
rilse de ondan sonra müzakereye başlasak. 

BAŞKAN — Alâkalı maddesi gelince "tekli
finiz nazarı itibara alınacak ve karar verilecek
tir. Şimdi Sözcüyü dinliyelim. 

ER AHMET — Efendim, müsaadenizle ev
velâ bu kanunun gerekçesinden okumak istiyo
rum. «Topyekûn savunma ve millî seferberlik 

yönetmeliği ile topyekûn savunma ve millî se-
ferberli'k için İş'Birliği Yönetimeliğine göre ba
kanlıklarda, genel müdürlüklerde, Devlet İkti
sadi İşletmelerinde kurulması gereken Savunma 
sekreterlikleri» 

İşte elimizde bulunan bu kanun tasarısı bu 
noksanlığı gidermektedir. Geçen gün sivil sa
vunmayı kabul etmiştik. Elimizdeki kanun ta
sa asiyle bu teşkilâta yakın bir teşkilât kurul
maktadır. Ve bu merkezden itibaren resmî sek
törlere teşmil edilmektedir. Bugüne kadar ku-
rulamıyan bu teşkilât merkezde Millî Savunma 
Yüksek Kuııılu olarak mevcuttur. Bakanlıklar
da, vilâyetlerde harb komitesi olmaktadır. Ka
zalarda ise savunma memurluğu olarak henüz 
teşmil edilmemiştir. Fakat teşmili düşünülmek
tedir. Elimizdeki topyekûn Sivil Savunma Teş
kilâtı tasarısının 2 nci maddesinde bunların ne
relerde ınevcudolduğu gösterilmiştir. Bunlara 
icabında ilâveler de yapılabilir. İhtiyaç, duyul
dukça kurulacağı da tabiîdir. Yine bugünkü ta
san tun tamamen anlaşılması için 5399 sayılı 
Kanuna istinaden çıkarılmış talimatnamenin 
birinci maddesini okuyayım : 

1. — 5399 sayılı Kanun hükümlerine göre 
hazırlanmış olan bu talimatın gayesi; bütün 
Devlet teşkilâtına, her türlü müessese ve teşek
küllere ve vatandaşlara düşecek başlıca millî 
savunma vazife ve mükellefiyetlerini yerine ge
tirmek ve memleketin maddi ve mânevi bütün 
imkân, kudret ve gayretlerini topyekûn şovun
um maksat ve prensiplerine göre ayarlanmasını 
ve düzenlenmesini ifade eden millî seferberlik 
plânını barışta hazırlamak ve icabında tam ola
rak tatbik etmek için Hükümetçe ne'yolda hare
ket edilmesi lâzımgeldiğini göstermektedir. 

— 3 — 
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İkinci maddesi ise şöyle demektedir : 
2. — Bu talimatta gecen (savunma) veya, 

(Millî Savunma) tâbirleri (Topyekûn millî sa
vunma) mânasına alınmış ve Silâhlı Kuvvetlere 
ait (Millî Müdafaa teşkilât ve vazaifi ile ilti
basa mahal bırakmamak ve 5399 sayılı Kanunla 
ifade edilmek istenen maksada sadık kalınmak 
için. betahsis bu suretle kullanılmıştır. 

Şimdi buna. bir misal arz edeyim. 
Meselâ, daha bariz olarak şöyle düşünelim; 

bir fabrikada sivil savunma memurumuz var. 
Bu memur orada harb zamanında bu fabrika
nın tam randımanla çalışmasını sağlıyacak. 
Bombardımanlara karşı gerekli tedbirleri, yan
gınlara karşı gerekli tedbrleri düşünecek, ala
cak, gaz maskeleri temini gibi işler de vazife
leri arasındadır. Fabrikaya doğrudan doğruya 
diyecekler ki. bu fabrika meselâ harb zamanın
da günde 10 bin metre kumaş dokuyacak, bu şe
kilde emir verecekler. Ve bunu istiyeeekler. Hal
buki sivil savunma memurlarımız, sadece harb 
tehlikesi karşısında korunma tedbirleri alacak
lardır. İhtiyaca göre, verilecek memurlar doğ
rudan doğruya Millî Savunma Yüksek Kurulu 
ve onun kademelerine gireceklerdir. Topyekûn 
savunma ana unsur oluyor. 

Bakanlıklar teşkilâtında, her bakanlıkta bir 
harb komitesi vardır. Bunlar her bakanlığın 
bünyesinde ilgili işlerle görevlidirler. Ayda bir 
toplanırlar alman kararları Savunma Sekreter
liği takibeder. Burası bu teşekkülün karargâhı
dır. Vilâyetlerde harb komitesi valinin emrinde 
kurulacak garnizon komutanı, defterdar, emni
yet müdürü ve belediye reisi gibi şahıslardan 
kurulacaktır. Bunun için de bir talimatname 
mevcuttur. Vali Savunma Sekreterliğine vali 
muavinlerinden bilini tâyin edecektir. Veya bu
gün vilâyetlerde Seferberlik Müdürü dediğimiz 
savunma müdürleri sekreterlik vazifesini göre
ceklerdir. 

Kazalara gelince; henüz kazalarda bu teşki
lâtla ilgili bir memur kadrosu düşünülmemiştir. 
Bilâhara düşünüleceği söylenmektedir. Bu ka
mı na konmamıştır. 

Ben, merkez ve vilâyetlerdeki kademeleri 
arz etmiş bulunuyorum. Bu doğrudan doğruya 
teşkilâtın semasıdır; maddelerde teferruatım 
ayrıca arz ederim. 

BAŞKAN — Sözcünün teklif hakkındaki 
mütalâasını dinlediniz. Kanunun önemi de aşi-
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kârdır. Bu itibarla kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. 

(JELEBt EMANITLLAH — Efendim, oyla
madan evvel arz edeyim. Deniyor ki, vilâyetlerde 
sekreterler vali tarafından tâyin edilecek. Bu da 
vali muavinidir. Vali muavini Dahiliye Vekâle
tince tâyin edilecek. Acaba sivil bir insan sa
vunma işini yapabilir mi? Ben buna kaani de
ğilim . 

AKKOYUNLU FAZİL — Vilâyetlerde sa
vunma sekreterleri vali muavinleri mi olacak? 
Burada 67 vilâyet nazara alınarak 67 aded 
1 500 liralık kadro konmuş. 

Kil AHMET. — Şimdiye kadar vali muavin
leri deniyordu. Bu kanun ile bu sekreterliklere 
mevzu ile ilgili şahıslar getirilecektir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka mütalâa 
var mı? 

MADANOĞLF CEMAL - - Efendim, vilâyet
lerde vali muavinlerini kaldırıp da yerine mer
kez kaza teşkilâtının konulması daha doğru ol
maz mı? Bu hususta bakanlığın bir hazırlık yap
tığını ve şevke hazır oilduğunu Müsteşardan öğ
rendik. Burada vali muavini deniyor. Bıaşka bir 
ikeliıme bulamaz mıyız acaba? Yeni kanunda bu 
değişecek. 

KU AHMET — Efendimi, vali muavinleri 
şimdiye kadar olan durumu açıklıyor. Bundan 
sonra sivil savunma komitesi subayları kaıstedi-
yor. Binaenaleyh kalkmıştır. 

KAPLAN MUSTAFA — Efenıdkıı, vilâyet
lerde kurulan komüitenin adı «Harb Komitesi» 
dir. Bu cok siertıtir. Bu adı değiştirs'elk; savunma 
komitesi gibi bir ad versek. 

BAŞKAN — Efendim, bu tüzükte böyledir. 
KABİBAY ORHAN — Efendim, Mustafa 

Beyin teklifiyle ilgili olarak, bilhassa şunu belir
teyim; bugün komite kelimesi memleketin idare
sini üzerine alım ıs olan en yüksek bir teşekkülü 
ifade etmektedir, bu adı fazla kullanmasak iyi 
olur. Savunma konseyi desek olabilir. Tüzükte 
(Haıib Komitesi) yerine (Savurana Konseyi) ve
ya .(Savunma Kurulu) desek bu sureltle değiştir
sek yerindıe olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bu teklif aleyhinde konuşmak 
ist iyen var mı? 

O hailde (Savunma Kurulu) olarak değiştiril
miştir. 
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Tümü üzerindeki konuşmaların yeterliği ile 

maddelere geçilmesini oylarınra arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kalbul edilmiş maddelere geçil
miştir. 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Topyekûn Savunıma ve Millî 
Seferberlik hikmetlerini Millî Güvenlik alnaçları
na uygun bir şekilde plânlamak ve yürütımek üze-
re genel bütçeye dâhil dairelerle, katma bütçeli 
idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunla
ra bağlı kurumlarda Savunma sekreterlikleri ku
rulmuştur. 

BAŞKAN —- Güvenlik Komisyonunun mad
desini okuduk, madde hakkında söz istiyen?... 

ACUNER EKREM — Güvenlik Komisyon u-
ıııın değiştirgesinin sebebi nedir? 

ER AHMET — Teklif (Bakanlar Kurulunca 
teahk olunacak) tâbiri vardı. Bu 'kaldırılmış ve 
bütün genel bütçeye dahil dairelerle kaıt/ma büt
çeli daireler ve Devlet ekonomi kurumları ve'bun
lara bağlı kurumlarda savunıma sekreterliği ku
rulacağı tasrih edilmiş oluyor. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, burada 
vilâyettiler katılmadığı hailde cetvelde vilâyetler de 
belirtiliyor. 

BAŞKAN — Etendim, Devlet daireleri diye
rek vilâyetleri de kastediyor. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, Devlet 
daireleri deyince bu anlaşılır mı? Vilâyetleri içi
ne almıyor gibi geliyor bana. 

AOUNER EKREM — Mendim, daireler ku
ruluyor. Bu kanunla kurulanlar hangileridir? Me
selâ, Siiımerbank Umum Müdürlüğü, M akına Kim
ya E. U. Md. de v. s. mi? 

ER AHMET — Evet. Tamam efendim. 
KARAVELÎOĞLU KAMlL — Efendim, söz 

verirseniz kadro hakkında arz edeceğim, 9 neu 
sayfada, iktisat Komisyonunun teklifine bakar
sak; arkadaşlarımızın üzerinde durduğu, genel ve 
katma bütçeli daireler, Devlet ekonomi kurumları 
diyor, vardır burada. Meselâ, İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı ve diğer vekâletlerde sekreter
lik bir hizmet olarak tesis edilmiştir. Ayrıca arka 
sayfada katma bütçeli idareler de deniyor. 10 neu 
•sayfada, katana bütçeli idareler dendikten .sonra 
savılıyor. Karayolları, DSİ Genel Müdürlüğü, Or 
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man Genel Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü diye. 

ACUNER EKREM-— Diğer genel müdürlük
ler zikredilmemiş onlarda lüzum görülmemiş mi
dir? 

ER AHMET — Bugün için bunlar zikredil
miş diğerlerini saymaya lüzum görülmemiştir. 
Aşağıdaki maddelerde vardır, lüzum gördüğü mü
esseselerde de bunu tesis edecektir. Bunu da Millî 
Savunma Yüksek Kurulu tesbit edecektir. 

AOUNER EKREM — Güvenlik Komisyonu 
Bakanlar Kurulunca ibaresini kaldırdığına göre 
bir kısım umum müdürlükleri sayıp diğer birçok 
büyük genel müdürlükler var, onları neye saymı
yor, bunu soruyorum. 

ER AHMET — Beşinci maddenin (B) ben
dinde onlarda da kurulacağı zikredilmiştir. 

ACUNER, EKREM — Birinci maddede bir 
tenakusa düşüyoruz. Beşinci maddede Yüksek 
Savunma Kurulunun teklifi ile diğerlerinde ku
rulacağı yazılı. Bir taraftan da cetvel, ekliyoruz. 
Bunu neye Millî Savunma yapsın, diğerleri gibi 
kadro cetveli efcliyelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Birinci mad
dede kaldırılmış bir şey yok. Teklifin birinci mad
desinde «Bakanlar Kurulunca tesibiit olunur» hük
mü son maddede kanunun esasen Bakanlar Ku
rulunca yürütüleceği yazılı olduğu için buradan 
ail inmiştir. 

AOUNER EKREM — Efendim, kamunda te
nakus olmamalıdır. Bu maddede Savunma sekre
terlikleri kurulmuştur, demiyor. Sonra da cetvel
ler ekleniyor.... , 

ER AH-MET — Müsaade buyurun, biz hepsi
ni tek tek tetkik edip hangisinin hemen ihtiyacı 
var, hangisinin yok diye tetkik etmek imkân in ı 
bulamadık. Sonradan kuramlardan hangisinde ih
tiyaç duyulursa, bunları da 10 neu maddedeki 
cetvele ekler ve teşkilâtı kurarız, dedik. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, şimdi Ekrem 
Beyin üzerinde durduğu noktayı halledelim. 
Alparslan Beyin teklifinde, bunlara bağlı bir 
sekreterlik kurulur, diyor. Sonra, kadrolar gös
terilmiş, Umumi Muvazeneye dâhil daireler, de
niyor. işte tenakuz esasen burada. Yüksek Sa
vunma Kurulu, kurulmuştur, diyor. Tenakuz 
oluyor. 

ACUNER EKREM — Efendim, tenakuz her 
ikisinde de vardır. Gerek kanunu hazırlıyan ar-



B : 27 24.10 
»kadaşımızm teklifinde ve gerekse Güvenlik Ko
misyonu teklifinde... 

KAPLAN KADRİ — Efendim; kurulmuş, 
deniyor. İlerde ihtiyaç karşısında kim kursun, 
diye bir yetki veriyor. Tenakuz yok. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Efendim, ben 
1 nei maddede tenakuz görmüyorum. Kadro ile 
ilgisi yok. 6 nei madde ıbunu hallediyor. Hangi 
dairelerde sekreterlik kurulacak. Başika bir şey 
yok. 

ACUNER EKREM — Teklif sahibi burada 
olsa idi, ıbclkl daha iyi izaflı ederlerdi. Güvenlik 
Komisyonu teklifi, esas tekliften tamamen ayrı. 
Eğer biz, şimdi Güvenlik Komisyonunun tekli
fini kabul edersek, birinci maddede kurulmuş
tur, deyip kesip atıyoruz. B'ir de kadro ekliyo
ruz. Yani bu kurumlarda ihtiyaç duyuluyor, di
ğerlerinde duyulmuyor, ıgibi bir neticeye varı
yoruz. Bunu kaldıralım ve şuralarda kurulur, 
diye sarih bir hale (getirelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Burada yan
lış anlamaya mahal verecek bir şey yok. Be
şinci ^fıkranın (B) bendinde Devlet Ekonomi 
kurumları ve özel kanunlarla kurulu diğer te
şekküller de lüzumu halinde ve Millî Savumu a 
Yüksek Kurulunun teklifi üzerine sekreterlik
ler kurulacaktır. 

ACUNER EKREM — Efendim, maddenin 
sonunda; (Devlet Ekonomi kurumları ve bun
lara ıbağlı kurumlarda savunma seikreterlikieri 
kurulmuştur) ibaresi mevcut. Bir defa ekonomi 
kurumları, diye zikredilmiş. Bunlar nelerdir? 
Burada cetvelde sayılanlar dışında şeker sa
nayii var, şu var, bu var, birçok .genel müdür
lükler de mevcut. Bunlar bu kadroların dışında 
kalıyor. Mademki dâhil, kanun tekniği bakı
mından bu kadroları da zikre lüzum yoktur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, tek
lif salhibi ile Güvenlik Komisyonu teiklifleri ara
sında büyük 'fark yoktur. Güvenlik Komisyonu
nun birinci maddesini beşinci maddesindeki hü
kümler tamamlamaktadır. Bu sebeple Ekrem 
Acuner arkadaşımızın endişesine malhal yok. 
Ekonomi kurumları ile burada zikredilmiyen 
onlara bağlı kurumlar (beşinci maddenin (B) 
bendi ile kanun hükmüne ithal edilmiştir. Bil
mek yalnız şu Okurulmuştur) kelimesini (kuru
lur) diye değiştirsek Ekrem Acuner arkadaşı
mız kâfi görürler mi^Kurulur, diye düzeltilirse, 
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Ekrem Bey 'tatmin olur mu ve tekniğe uyar mı ? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız, bendeniz Güvenlik Komisyonunun değiştin-
şirtde isabet görmüyorum. Teklif sahibinin 1 nei 
maddesi daiha açıktır. 

Daire ve kurumlarda ilgili kadrolar eklenir, 
deniyor. Savunma Sekreterliği emir mi verecek? 

ACUNER EKREM — Efendim, burada ne
tice bağlanmalı. Kurulanlar bunlardır ve kuru
lacak olanlar şunlardır, demek lâzımdır. Kanun 
tekniği bakımından bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ersü, .buyuran. 
ERSÜ VEHBİ — Vazgeçtim, efendim. 
BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Efendim, arkadaşımı

zın buyurduğu 2 nei maddede vardır. Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu tarafından, deniyor, yani 
kuruluşu. Burada belirtiliyor. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Aihmet 
Beyin buyurduğu, kuruluşudur, ,bana göre. Be
şinci maddeyi buradan almalıdır. Ekrem Beyin 
dediği gibi B ve C fıkraları olarak, mümkünse 
birinci madde olmalıdır. Burada bir de «Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur» demek de lâzun-
geknektedir. Çünkü, maddede kimin te'sbit ede
ceğine dair hüküm mevcut değildir. 

KAPLAN KADRİ — Tekliflerimiz sarih ol
malıdır. Yoksa işin içinden çıkamıyacağız. 

Şimdi ben birinci .maddeyi okuyorum : 
Maddenin sonunda, kurumlarda savunma 

sekreterlikleri kurulmuş ve teşkilât kadroları 
eklenmiştir. Şimdi bunun sonuna şunu ilâve ede
ceğim ; yani 5 nei maddenin (B) bendindeki 
hükmü aynen okuyorum ; 

«Devlet Ekonomi kurumları ve .bunlara bağlı 
kuramlarla özel kanunla kurulan kurumlar ve 
savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hiz
metin mahiyeti ^öz önünde tutularak Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu Genel 'Sekreterinin tek
lifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teş
kilât kadrolarına eklenir.» 

Birinci madde bu olsun. Beşinci madde top
tan kalksın. 

AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşımın bu 
teklifine aynen iştirak ediyorum. Millî Savun
ma Genel Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunacak. 

BAŞKAN — Veya.. 
AKSOYOĞLU REFET — Bakanlar Kuru

lunca 1 esi)it olunur diye bir şey yoktur. 

- 6 
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BAŞKAN — Kadri Kaplan arkadaşımız tek

lif sahibidir. 
KAPLAN KADRt — Güvenlik Komisyonu

nun teklifinin birincisinin sonuna beşinci mad
denin (B) fıkrasının eklenmesi ve beşinci mad
denin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bence mese
le bu yoldan halledilemez. Müzakereyi kısa yol
dan neticeye vardırmamız için Güvenlik Komis
yonundan mütehassıs arkadaşları davet edelim. 
Endişelerimizi onlar gidersinler, durumu boz-
mıyalım. 

ER AHMET - Efendim, bu teknik bir iş
tir. Onlar kanun tekniğini bizim gibi görecek
lerdir. Binaenaleyh ben arkadaşların dinlenme
sini lüzumlu addetmiyorum. Yarbayımın dedi
ği şekilde olmasını rica ediyorum. Sadece birin
ci maddeye eklenmesi bahis mevzuudur. 

BAŞKAN — Yalnız, burada bir de Refet 
Aksoyoğlu'nun dediği gibi, Genel Kurmay Baş
kanlığının hazırlaması ve Bakanlar Kurulunun 
tasdiki... 

ER AHMET — Bakanlar Kuruluna lüzum 
yoktur, efendim. Her vekâlette bir sekreterlik 
vardır. Savunma Kurulu olarak mevcuttur. 

KAPLAN KADRt — Bakanlar Kurulu ka
bul ediyor. 

BAŞKAN -— Yepyeni bir teklif. Bunu oku
yoruz. 

MADDE 1. — A) Topyekûn Savunma ve 
Millî Seferberlik hizmetlerini Millî Güvenlik 
amaçlarına uygun bir şekilde plânlamak ve yü
rütmek üzere genel bütçeye dâhil dairelerle, 
katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Ku
rumları ve bunlara bağlı kurumlarda Savunma 
sekreterlikleri kurulmuş ve bu yerlerin teşkilât 
kadroları eklenmiştir. 

b) Devlet Ekonomi Kurumlan ve bunlara 
bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurum
lar da savunma sekreterlikleri kadroları teadül 
ve hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak Millî 
Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterinin tek
lifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teş
kilât kadrolarına eklenir. 

KAPLAN KADRİ — Teşkilât kadroları ve 
sekreterlikler eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, beşinci maddeyi (a) 
ve (b) fıkrası olarak buraya alalım. Beşinci 
maddenin (A) ve (B) fıkrası Millî Savunma 
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Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu
nun tasvibi ile tesbit edilecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — (A) ve (B) 
fıkralarını birinci maddenin sonuna eklersek.... 

BAŞKAN — Bağladığımız takdirde, yuka
rısı istilzam etmiyor. Halbuki ekliyeceğiraiz ifa
de Devlet Ekonomi Kurumlarını içine almıyor. 
Onun için birinci madde tariftir. Mademki; be
şinci ve birinci maddeler endişeleri gideriyor; 
o halde beşinci madde olduğu gibi kalsın, Kap
lan'm teklif ettiği beş (A) yi sonuna eklersek 
oluyor. 

ERSÜ VEHBÎ —- Kanunun ruhunda hepsi 
mündemiçtir. Hiçbir değişikliğe lüzum yoktur. 
Bir ve beş ayrı ayrı ifade edilebilir. 

BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaş var 
mı efendim? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti reylernize arz ediyo-
ram. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Şimdi üç tane teklif vardır, birinci teklif; 
teklif sahibinin birinci maddesi, ikincisi Güven
lik Komisyonunun birinci maddesi, onun nihaye
tine bâzı ilâveler yapılması hakkında Kaplan 
Kadri arkadaşımızın teklifidir. 

KAPLAN KADRÎ — Teklifimi geri alıyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — O halde iki tane teklif kalıyor. 
Brineisi, Acuner Ekrem'in, teklif sahibi olarak 
müdafaa ettiği tekliftir. İkincisi de Güvenlik 
Komisyonunun değiştirgesidir. 

AKSOYOĞLU REFET — Kadri Beyin tekli
fine iştirak etmiştik. Kendisi vaz geçtiğine gö
re teklifi ben takabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza koyu
yorum. Türkeş Alparslan'ın teklifidir.... 

ACUNER EKREM — Efendim, Aksoyoğlu 
Refet arkadaşımızla birleşiyoruz. 

BAŞKAN — Îki teklif kalmış oluyor. Güven
lik Komisyonunun birinci maddesine (b) fıkra
sı olarak, şu kadrolar eklenmiştir, demek sure
tiyle, bu kanuna bir şekil verilmiştir, ikincisi de 
Güvenlik Komisyonunun birinci maddesine 5 
nci maddeyi eklemek suretiyle, yani Kadri Kap-
lan'ın geri aldığı, fakat Refet Aksoyoğlu'nun 
üzerine alarak tekrar teklif ettiği şekille meyda
na gelen değişikliği oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

— 7 — 
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Bu şekilde birinci maddeyi okuyup oyunuza 

sunacağım. 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair 
Kanun 

Madde 1. — Topyekûn Savunma ve Millî Se
ferberlik hizmetlerini Millî Güvenlik amaçlarına 
uygun bir şekilde plânlamak ve yürütmek üzere 
genel bütçeye dâhil dairelerle, katma bütçeli 
idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bun
lara bağlı kurumlarda savunma sekreterlikleri 
kurulmuştur. 

BAŞKAN —• Şimdi, birinci maddeyi oyunu
za koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Savunma sekreterliklerinin ku
ruluşu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve 
esasları Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğince hazırlanacak Bakanlat' Kurulun
ca kabul olunacak bir talimatla belirtilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin üzerinde, lehinde 
aleyhinde konuşmak istiyen ? 

AGUNER EKREM — Savunma sekreterlik
lerinin kuruluşu deniyor. 

ER AHMET — îzah edeyim, efendim. Sa
vunma sekreterliklerinin kuruluşu bir talimatna
me ile yapılmıştır, 5399 sayılı Kanımla.... 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığının bünyesin
de bir talimatnameye göre kurulur. 

ERSÜ VEHBİ — Bir teklifim var. Savunma 
Sekreterliğinin teşkilât görev ve yetkileriyle ça
lışma usul ve esasları Millî Savunma Yüksek Ge
nel Sekreterliğince hazırlanacak Bakanlar Kuru
lunca kabul olunacak talimatname ile belirti
lir dersek olur mu ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu teşkilâttır, 

kadro değildir. Kadro, mutlaka bilirsiniz; Mec
listen geçer. 

BAŞKAN — «Muhtelif daire ve müessese
lerdeki teşkilâtiyle» demek suretiyle herşey hal
ledilmiş olur. 

ER AHMET — Güvenlik Komisyonu tekli
finde talimat diyor. Halbuki orada ise yönetme
lik diyor. Bilirsiniz; yönetmelik açıktır, gizli de
ğildir. Talimat ise gizlidir. Buradaki işler de 
gizli işlerden olduğu için talimat denmiştir. O 
bakımdan buna lüzum görülmüştür, talimat çık
ması istenmiştir... 
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ACUNER EKREM — Efendim, kelime deği

şikliği yapmak suretiyle talimat yerine yönetme
lik diyebiliriz. 

BAŞKAN — Bu hususta iki fikir belirmiştir. 
Teklif sahibinin fikrinin aynen kabul edilmesi 
yerinde olacaktır. Yani yönetmeliğin talimat 
olarak kabul edilmesi, 

İkincisi de Güvenlik Komisyonunun tadil 
şeklidir. 

BRSÜ VEHBİ — Kuruluş yerine teşkilât ke
limesi koymak suretiyle Güvenlik Komisyonu
nun tadil şeklini bir kelime değişikliği ile kabul 
edebiliriz. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Bakanlar Ku
rulu talimat yapmaz, talimatname yapar. Güven
lik Komisyonunun teklifinde bir hata vardır, bu
nun üzerinde değişiklik yapılması lâzımdır. 

AKKOYUNLU FAZIL. — Demek ki, teknik 
bir hata olmuş, arkadaşımız hata yapılmasın di
ye ifade ediyor. 

ATAKLI MUCİP — Savunma Skereterliği-
nin teşkilâtı ve Bakanlar Kurulu kalkacaktır.... 

' ER AHMET — Bakanlar Kurulunca lali-
! mat... (Hatalı sesleri) 
j ATAKLI MUCİP — Hatalı bir misal göste-
I riyorsunuz. 

AKSOYOĞLU REFET — Kuruluyu teşkilât 
olarak dcğiştirfmek lâzımdır. Bence teklif sahibi
nin teklifini kabul etmek daha yerinde olur. her-

j halde. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL —• Efendim, 
teklif sahibinin teklifinde, bunun yetki ve teşki
lâtı, Millî Savunma Yüksek Kuralıı Genel Sek
reterliği tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirtilir, deniyor. Güvenlik Komisyonunun tek
lifinde ise Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğince hazırlanır, Bakanlar Kurulunca 
kabul olunur, deniyor, Teklif sahibinin teklif in -

ı de bu yoktur. Arkadaşlarımın dikkatini çekerim. 
Bence de Vehbi Beyin dediği gibi, kuruluş keli
mesinin teşkilât olarak değiştirilmesi ve talima
tın da, talimatname olarak değiştirilmesi lâzım
dır. 

| BAŞKAN —• Kifayeti müzakere teklifini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İkinci madde şöyle olmuştur : 

I «Madde 2. — Savunma sekreterliklerinin teş-
i kilâtı, görev ve yetkileri ile çalışma, usul ve esas-



B : 27 24. ' 
lan Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sek
reterliğince hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca 
kabul olunacak bir talimatname ile belirtilir.» 

BAŞKAN — Kuruluş, teşkilât; talimat, talim
name olarak değiştirilmiştir. 

Maddeyi, bu tadil şekliyle, reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. -*- Savunma sekreterlikleri teşki
lâtında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı 
olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar 
mezunu emekli subaylar istihdam olunurlar. 

Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzenine ilgili 
daire ve kurumlarca yapılır. 

BAŞKAN — Akkoyunlu. 
AKKOYUNLU FAZİL — Burada teklif sa

hibi; harb okulu, üniversite ve yüksek okul me
zunu emekli subaylar istihdam olunurlar demiş. 
Şimdi, halihazırda elimizde bir kaynak var. İler
de bu kaynak oimıyaeağına göre acaba yalnız bu 
emekli subaylatelan mı buraya girecektir? Öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Soyuyüee. 
SOYUYÜCE Ş E F İ K — Yeni hazırlanan terfi 

kanunu bütün bunları nazarı itibara almaktadır. 
Buna göre; daha erken yaşta subaylar emekli ola
bilecektir. Tahmin ederim ki; bu sahaya aktar
ma yapmak kaabil olacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET. — Bence bu garanti 
vermez. Tereihan kelimesini kullanmak lazımdır. 

KÜÇÜK SAMI — Fazıl Beyin tereddütlerine 
iştirak ediyorum. Rejit tabirler kullanmıyalıni; 
meseleyi tereihan kelimesi halleder. Bu bakım
dan bu suretle diğer teşkilâtı teknik kuvvete bı
rakırız. Diğer meslek sahiplerinin ehliyetinden 
istifade edildiği takdirde buraya gelmesini sağla
mış oluruz... 

ATAKLI MUCİP — Buraya daha başka ar
kadaşları da alabiliriz. Millî Savunma Akademi
sinden, müstafi subaylardan, ordudan izinli su
baylardan alabiliriz. Arkadaşlar, verilecek bu 
işi yapabilirler. Bu bakımdan daha basit hale 
irca etmiş oluruz. Müstafi subaylar, emekli su
baylar, Millî Savunma Akademisini bitiren 
subaylarla sivil personel ve ordudan izinli olan 
subayları istihdam edebiliriz. * 

AKKOYUNLU FAZIL — Tereihan... 
• KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ordudan izinli 
subayların kullanılmasına katiyen taraftar deği-
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lim. Çünkü bununla ordu subaylarının buraya 
akmasına müsaade etmiş oluruz. 

ERSÜ VEHBİ — Ordudan izinli subaylar 
için bu mevzuubahsolabilir. Fakat müstafi su
bayların da kullanılmamasını rica ediyorum. 
Aksi halde, istifa müessesesi bunun lehine çalı
şabilir. Binaenaleyh, kanunun aynı şekilde, ya
zıldığı şeıkilde kabul edilmesi lâzımdır. Tereihan 
kelimesini koymak suretiyle kabulü maksada 
elverir. Bir açık kapı bırakmamak, bu noktada 
insiyatifi elde tutmak, ordudan ilerde olacak 
istifaları önlemesi bakımından bu lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, emeklilik mü
essesesi psikolojik 'bir haldir. Onun için ordu
dan muvazzaf subaylardan izinli olanları da 
alalım, Mucip Beyin teklifi doğrudur. Bu mad
deye bir hüküm konulması lüzumludur. Dina
mizmi sağlar, faydalı olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza koyuyorum.. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Şimdi, 3 tane 
teklif beliriyor. Bir tanesine göre tereihan emek
li subaylar istihdam edilir. 

İkinci teklife göre; emekli, izinli, müstafi ve 
ordu ile ilişiği baki kalmak üzere, vekillerce 
kendilerine verilecek izinli subaylar istihdam 
edilir, kaydı vardır. Bu takriri oyunuza koyaca
ğım. 

Birincisi, Güvenlik Komisyonunun hazırla
mış olduğu teklifin aynen kabul edilmesi. 

İkincisi, Savunma Sekreterliği teşkilâtında 
«Tereihan Harb Okulu, üniversite ve yüksek 
okullar mezunu emekli subaylar kullanılırlar.» 
Bunu oyunuza koyuyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmemiştir. 

BAŞKAN" — Ataklı'nın teklifini okuyorum: 
«Yüksek okullar mezunu emekli, müstafi ve 

izinli subaylarla Millî Savunma Akademisi me
zunları istihdam olunurlar.» 

Buyurunuz, efendim. 
KABİBAY ORHAN - Yüksek okul mezu

na subaylarla, deniyor. Böyle bir şey var mı 
efendim. 

BAŞKAN — Üniversiteyi bitirmiş hâkim, 
öğrenmen, mühendis subaylar vardır, onlar için
dir. 

Müsaade ederseniz Ataklı Mucip arkadaşı
mız teklifini tekrar okusun. 

ATAKLI MUCİP — Savunma sekreterlik
leri teşkilâtında savunma sekreteri ve savunma 
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uzmanı olarak Harb Okulu ve üniversite ve yük
sek okullar mezunu emekli suibaylar, müstafi 
subaylar, ordudan vazifeli olarak verilen su
ibaylar- ve Millî Savunma Akademisini bitirmiş 
olan sivil personel istihdam olunurla)-. 

KABÎBAY ORHAN — Uf endim, emekli su
baylar ve müstafiler, diyelim. Subaylar bakan
lıklar tarafından istihdam olunurlar.... 

BAŞKAN — Şimdi tekrar okuyoruz, efen
dim. Yüksek okullardan mezun emekli ve müs
tafi subaylarla ordudan vazifeli verilen suibay
lar ve Millî Savunma Akademisi mezunları istih
dam olunurlar, şeklindedir. 

ERSÜ VEHBÎ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bugünkü mües

sesenin çalışma tarzını nazarı dikkate alalım. 
Savunma Sekreterlikleri ve diğer teşkilâtta as
ker- istihdam edilmektedir. Bugünden sonra mü
tehassıs elemana ihtiyaç olacağına göre bu mev
zuda ihtisasa riayet edilecektir. Millî Müdafaa 
Vekâleti teklif yapacaktır. Aksaklık olmıyaeak-
tır. Tercih kelimesi kapıyı tamamiyle açık bu
lunduracaktır. Kapıyı her şeye tamamiyle açık 
bulunduracaktır. Onun için, ferden ferda, 
emekli, müstafi, şu bu gibi isimler sıralanmak 
suretiyle kabul edilirse, ordudan bu teşkilâta 
personel akacaktır. Bu şekildeki akının önüne 
güç. geçilir. Bunu mahfuz tutacak şekiMe kabul 
etmek doğru olur. Müstafi subayların kabul 
edilmesi ordu için mahzurludur. Teklifin aley
hin d ey im. 

BAŞKAN =-- Buyurun, Ahmet Yıldız. 
YILDI ZAHMET — Ersü'nün teklifini ben 

de destekliyeeeğim. Böyle fazla tadat etmekte 
fayda görmüyorum. Birinci sınıf memurlar za
ten buraya gelmezler. Grelmiyeceklerdir. Terci-
han kelimesi maddeye elastikiyet vermesi nok
tasından faydalıdır. 

TAŞAR DÜNDAR — Tercihan, buna tâyin 
edecek olana başkasını tâyin etme yükünü de 
vermez. Halbuki Kadri Kaplan'ın teklifinde; 
dinamik bir hüviyet vermek için ordudan bâzı 
kimselerin (girip çıkması için arzu edilmekte- idi. 
Onun için tercilıan kâfi gelmiyecektir, tadadedil-
mesinde faide vardır efendim. Yıldız Ahmet ar
kadaşımızın teklifi yerindedir. Birinci sınıf me
murlar gelmiyecektir. Ataklı Mueip'in teklifin-
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deki Millî Savunma Akademisini bitiren subay
larla siviller tâbirinin çıkarılmak suretiyle kabu
lünü rica ediyorum. 

•BAŞKAN — O halde şöyle olması lâzım. 
Okullar mezunu emekli, müstafi ve ordudan izin
li subaylar istihdam olunurlar... 

KAPLAN KADRİ — Efendim, adamı seçip 
hizmet bulmaya çalışmıyoruz. Topyekûn savun
mayı alâkadar ettiği için mesele mühimdir. Bi
rinci sınıf vali seviyesine gelmiş bir zat kalemi 
mahsus müdürlüğü, sekreterlik yapabileceği gibi 
savunma sekreterliği de yapabilir-. Çünkü hiz
met gördüreceğiz. Binaenaleyh işe adam getir
meye çalışalım. Bakanlığın içinde birinci sınıf 
mevkidir, savunma sekreterliği çok mühim bir 
makamdır. Birinci sınıf kadro yoktur. Birinci ve 
ikinci derece vardır. Valiler de baremin bu de-
recesindedirler. 

KUYTAK FİKRET — Yüksek kadrolarda, 
iki üst derecenin maaşı alınabilir. Mevzuat bu
na müsaittir. 

ERSÜ VEHBİ — Demin hazırlanmakta olan 
bir terfi kanunundan bahsedildi. Bu kanunda, 
ordu mensuplarının terfileri istenilen seviyeye 
ulaşmazsa, ister ufki, ister şakuli terfi ile olsun, 
subaylar tatmin edilmediği takdirde, tercihan ke
limesinden istifade edilerek, ordudan .kayma ola
caktır. Bunu önlemek için kapalı geçmek faydalı 
olur, kanaatindeyim. 

ACUNEfö EKREM — Emekli, müstafi ve 
ordudan izinli subaylar kelimesinin ilâve edilme
sini istiyorlar. Bunu Millî Savunma Yüksek Ku
rulu getirmiştir. Ayrıca, Millî Savunma Yüksek 
Kurulunda siviller de kullanılacaktır. 

BAŞKAN — Fazıl Akkoyunlu. 
AKKOYUNLU FAZIL — Biz tercih kelime

sini kabul edersek; Harb Okulundan mezun, te
kaüt su'bayı aldıktan sonra aynı tahsili yapmış si
vil bir memur da gayet tabiî alınacaktır. 

BAŞKAN — Oya koyuyorum. 
Birincisi; 
«Savunma sekreterlikleri teşkilâtında, savun

ma sekreteri ve savunma uzmanı olarak Harb 
Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu, 
emekli subaylar tercihan istihdam olunurlar.» 

Kabul edenler... Reddedilmiştir. 
İkinci 'bir şekil de şudur: 
MADDE 3. — Savunma sekreterlikleri teşki

lâtında, savunma sekreteri ve savunma uzmanı 
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olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar I 
mezunu, emekli, müstafi ve ordudan izinli subay
larla Millî Savunma Akademisi mezunları istih
dam olunurlar. 

Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili 
daire ve kurumlarınca yapılır. 

tkinci şekil kabul edilmiş demektir. Yani 
okullar mezunu, emekli, müstafi ve ordudan izin
li subaylarla Millî Savunma Akademisi mezunla
rı istihdam olunurlar. Maddeyi aldığı son şekliy
le okuyoruz. 

'MADDE 3. — Savunma sekreterlikleri teşki
lâtında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı 
olarak Harlı Okulu, üniversite ve yüksek okullar 
mezunu emekli, müstafi ve ordudan izinli su
baylarla Millî Savunma Akademisi mezunları is
tihdam olunurlar. 

Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili 
daire ve kurumlarca yapılır. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi dördüncü maddeyi oku
tuyorum. 

MADDE 4. — içişleri Bakanlığı Savunma 
Sekreterliği görevini. Sivil Savunma îdaresi Baş
kanı yürütür. 

AKKOYUNLU FAZIL — Buna lüzum, yok
tur. Bir hizmet gösterilmiş. 

ERSÜ VEHBİ — Bu Sivil Savunma İdare
sinin Başkanı kimdir efendim? 

ER AHMET^— Kabul' ettiğiniz kanıma göre 
tâyin ettiğiniz şahıstır. Evvelki kanunda vardır. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz teklif sahibi
nin dördüncü maddesini okuyalım. 

MADDE 4. — içişleri Bakanlığı Savunma 
Sekreterliği görevi 7126 sayılı Sivil Savunma 
Kanunu ile adı geçen Bakanlıkta kurulmuş bu
lunan Sivil Savunma idaresi Başkanı tarafından 
yürütülür. 

Bu görevin icabettirdiği kadrolar 6 ncı mad
de mucibince Millî Savunma Yüksek Kurulu Ge
nel Sekreterliğince içişleri Bakanlığı emrine ve- I 
rilir. I 

ER AHMET — Geçen gün kabul edilmişti. 
AKKOYUNLU FAZIL — 7126 sayılı Kanun

la kurulmuş bir Sivil Savunma Başkanlığı var- I 
dır. Evvelce bir generaldi, şimdi başka birisi I 
tâyin edilmiş. Bu zat sivil savunma işlerine ba- | 
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kar. Maddenin aynen kabul edilmesini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Güvenlik Komisyonunun tekli
fini oyunuza arz ediyorum... 

ATAKLI MUOtP — Bir aykırılık vardır, mü
saade ederseniz izah edeyim. Sivil Savunma Teş
kilâtı Sivil Savunmadan daha fazla otoriteye 
sahibolması lâzımdır. Bu durumda Sivil Savun
ma Sekreterliği ne olacak? Sivil Savunma İda
resi Başkanı tarafından yürütülür, deniyor. 

ERSÜ VEHBİ — Benim anhyamadığım bu. 
ER AHMET — Millî Savunma Yüksek Kuru

lu ve Sekreterliği, Sivil Savunmadan daha yük
sek bir mertebedir. Bütün vekâletlerin bünye
sinde Sivil Savunma Sekreterlikleri vardır, iç
işleri Bakanlığında bununla ilgili teşkilât olduğu 
için, Sivil Savunma idaresi Başkanına, içişleri 
Bakanlığında bu vazife veriliyor. Ayrıca teşki
lât kurmaya lüzum yoktur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL - - Bütün plânla
ma İçişleri Bakanlığında olacaktır. Onun için, bu 
makam yüksek olmalıdır, içişler Bakanlığına ve
rilecek salâhiyet, mesuliyet, ve göreve uygun ola
rak, bu kanun muvacehesinde, makamca yüksek 
olması lâzımdır. Bunun yalnız içişleri Bakanlığı
na münhasır olması doğru olur, muvafık olur. 
Birası aynı zamanda Sivil Savunma Sekreterliği
dir. Hem koordine edecek, hem de kadro bakı
mından tasarruf sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Ekrem Acuner. 
ACU.YER EKREM — Bu Savunma Sekreteri 

Savunma Kuruluna bağlı ve onun hizmetini gö
recek mi? Burada bir şahısta iki iş toplanmak
tadır. Bu doğru olmasa gerektir? 

CELEBİ EMANULAH — Ben de öyle dü
şünüyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — İşlerin iyi bir şe
kilde yürütülmesi ve koordine edilebilmesini te
min için Savunma Teşkilâtı Başkanına aynı za
manda sekreterlik vazifesi de yüklenmiş bulun
maktadır. 

Daha evvelki kanunla Dahiliye Vekâleti Si
vil Savunma idaresi Başkanının emrine 1 286 
kişi.vermiştik. Burada Dahiliye Vekâletinin em
rine 6 kişi daha veriyoruz. İki teşkilât vardır. 
Bir makamda birleştiriyoruz. 

KAPLAN MUSTAFA — İki teşkilâtın gö
revlerini birleştiriyoruz, ikisi de ayrı ayrı ko-
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nularda çalışacak. Memleketin savunması için 
birçok şeyler ortaya atacak, bunu plânlamasını 
Sivil Savunma yapacaktır. Sivü Savunma Sek
reterliği vekâletlerin üstünde bir teşkilâttır. Da
hiliye Vekâleti bünyesi içine girmez. Diğer ve-
kâletlerdeki kolları icra unsuru olarak kabul et
mek ve teşkilâtı ona göre düşünmek lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Topyekûn Sa
vunma ile Sivil Savunma arasında birçok fark 
vardır. Bunların vazifesi başka, sekreterliklerin 
vazifesi bambaşkadır. Harb içinde, memleket 
ekonomisinde, memleketin seferberliği ile doğru
dan doğruya alâkadardır. Sivil Savunmanın ko
lu ama tamamen bambaşka bir mahiyeti vardır. 
Dahiliye Vekâletince Sivil Savunmaya verilecek 
olan zat bu işi Dahiliye Vekâleti nezdinde tem
sil edecekse, bunun o zaman muhakkak surette, 
sekreterlikten üstün bir makam olması lâzım
dır. Sivil Savunma Teşkilâtı, Türkiye'de 2 400 
kişisi ile büyük bir teşkilâttır. Plânlamasını, 
koordinasyonunu bu teşkilât nezdindeki zat ya
pacaktır. Muhakkak surette ayrılması lâzım ge
lecektir-. 

ACUNER EKREM. — Mustafa Kaplan ve 
Haydar Tunçkanat'm dediği gibi, bu iki teşkilât 
birleştirilemez. Ayrı çalışmalarının gerektiğine 
kaaiıiim. 

AKKOYUNLU FAZIL — İki sene Erkânı 
Harbiyede çalıştım. Yüksek Savunma Kurulu 

ile, Sivil Savunma işleri ile müşterek çalışma
lar yaptık. İkisinin vazifeleri ayrıdır. Sivil Sa
vunma, işleri, savaş zamanında, yangınlara, şun
lara bunlara bakacaktır. 

Yüksek Savunma Kurulu ise, topyekûn harb 
ekonomisine bakacak, Ziraat Bakanlığında, Sa
nayi Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda kuru
lacaktır. 

Binaenaleyh alâkası yoktur. Bunlar ayrı ma
sada ve ayrı istikamette ve topyekûn seferberlik 
işlerinde çalışacaklardır. Sivil Savunma Başkanı 
olan zat aynı zamanda sekreterdir; diğer işlere 
karışmıy a çaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben bu mese
leyi kadro meselesi olarak değil salâhiyet, koor
dinasyon ve mesuliyet meselesi olarak görüyo
rum 1 286 kişinin iyi bir şekilde vazife görebil
meleri için başkanın aynı zamanda sekreter ol
ması lâzımdır bence. 
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Benim iki teklifim olacaktır. 
1. Dördüncü maddenin kaldırılması; 
2. Maddenin aynen kabulü. 
NUMAN LSİN — Kifayeti müzakere teklif 

ediyorum. 
TAŞAR DÜNDAR — Konuşma sırasında 

birisi kifayeti müzakere takriri veremez, usule 
aykırıdır efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL (Devamla) — 
Kifayeti müzakere teklifi ,1e sözümü bitiriyo
rum efendim. 

ER AHMLT — Arkadaşların 'endişeleri ye
rindedir. Sivil Savunma Başkanlığı görevini Si
vil Savunma Kurulu yürütür, dendi. Buradaki 
rolü pek mühim olmasa gerektir... 

BAŞKAN — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü maddenin aynen kabul edilmesini, 
yani «içişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği 
görevini Sivil Savunma Sekreteri yürütür», de
nilmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

CtiLEBİ EMANULLAH — Sivil Savunma 
Teşkilâtını İçişleri Bakanlığında kurulan Sivil 
Savunma Teşkilâtı yürütür denilmektedir. Bu 
vazife verilmekle salâhiyet Sivil Savunma Baş
kanından alınıyor demektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tadil teklifini 
önce oya koymanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu madde kabul edilmediğine 
göre, İçişleri Bakanlığında iki tane baş var de
mektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Tadil teklifi
ni oya koymanız lâzımdı. 

, ERSÜ VEHBİ — Usul hakkında, söz istiyo
rum. 

KARAVFLİOĞLU KÂMİL —.Bir kadro me
selesi, iki teşkilât meselesi. 

KUYATK FİKRET — Oraydı bir sekreterlik 
ilâve etmek lâzımgelir. 

BAŞKAN — Maddenin kaldırılması ve teş
kilâtın İçişleri kadrosuna sekreterlik ilâve edil
mesi lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Güvenlik Ko
misyonunun değiştirişini oya konulması otoma-
tikman bu maddeye bir sekreterlik ilâvesi de
mektir. 
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BAŞKAN — Bu maddeyi kaldıralım ve İç- | tarda anlaşılmamıştır. 

işleri Bakanlığına bir sekreterlik ilâve edilmesi BAŞKAN — Beş dakika sonra toplanmak 
suretiyle kabul edelim. üzere, oturuma ara veriyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim,, madde kâfi nîik- | Kapanma saati : 10,50 

• • + • — — > y < — _ jıı <... 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati; 17,55 

BAŞKAN — Küçük Sami 

DİVAN KATİPLERİ : Er Ahmet, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 4 ncü mad
de hakkında şimdiye kadar konuşan arkadaş
larımızın fikirleri belli oldu ve bâzı teklifler 
yapıldı. Oylamaya geçmeden evvel bu mevzu
da çalışmış olan Sezai Bey arkadaşımızın bir 
diyeceği var mı? 

i 
O'KAN SEZAİ — Ne sormak istiyorlar ar

kadaşlarım ? 
BAŞKAN — Arkadaşların bir kısmı, Savun

ma Sekreterliği İçişleri Bakanlığına direkt ola
rak bağlansın, diyor. Bir kısmı, seki eter* ayrı 
olsun, Sivil Savunma İdaresi Başkanı ayrı ol
sun. 

O'KAN SEZAİ — Dahiliye Bakanlığının. 
BAŞKAN — Dördüncü maddede arkadaşla

rın bir kısmı İçişleri Bakanlığının topyekûn sa
vunma ile sivil savunma ile birleşmesini isti
yorlar. 

O'KAN SEZAÎ — Kanaatimce Sivil Savununa 
İdare Başkanı bu işleri yürüitömiez. Bunların va
zifeleri tamamen başka ve ayrıdır. Sivil Savunma 
İdare Başkanının vazife ve salâhiyetleri ayrıdır, 
Savunma Sekreterinin vaziyeti başkadır. Fonksi
yonları ayrıklır. Diğer Bakanlıklarda Savunma 
Sekreteri bu bakanlıktan ayrı olarak bulunacak. 
Aksi halde nıuadıelot olmaz. 

KARAVELİOĞLi; KÂMİL — Maddenin 
kalmasını teklif •ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere tdklif ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirici şekli oya koyuyorum. 
4 ncü madde kaldırılsın buna muikaJbil cetvele İç
işleri Bakanlığı Savununa Sekreterliği kadrosu 
ilâve edilsin. Bunu oya kayııyoram. Kabul eden
ler... Etimiyeınler... 10 arkadaş. 

Bu maddenin aynen kabulünü oya koyuyo
rum. Kabul edenler.. 10. Aynen kabul edilmiştir. 
(Kabul edilmedi sesleri) 

ÇELEBİ EMANULLAH — Hayır efeııd'iim, 
nasıl kabul edilir. 10 a, 10. 

BAŞKAN — Başkanlıik iştirak etmiştir. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Bu hususta an

cak Başkan iştirak ederse olur. 
BAŞKAN — Başkanlık iştirak etmiştir, efen-

dim. Bu hak oturum balkanına aiıtrfiir. 
ESİN NUMAN — Lütfen İçtüzüğün bu hu

sustaki ilgili maddeci bulunsun ve arkadaşımıza 
izah edilişin. 

BAŞKAN — Şimdi 5 nci maddeyi fıkra fıikra 
görüşelim.. Okuyoruz. 

MADDE 5. — a) Bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilen genel 'bütçeye dâılıil dairelerle katana 
bütçeli idarelere ak savunma sekreterlikleri kad
roları bu yerlerin teşkilâıt kadrolarına eûdJenmis
tir. 

BAŞKAN — Bu fıikra hakkında konuşmak is
liye n var mı? 

AKKOYLNLi: FAZİL — Efendim, burada 
nazarı dikkattim i çeken bir şey var : Kanuna ekli 
olan eertveld^, kanun teklif edenler 492, (iüvenlük 
Komisyonu 271, hiçbir şey beyan efanemiş olan tk-
•tıisat Komisyonu da 279 personel teklif ediyor. 
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ıKARA^ELlOĞLU KAMİL — Yanlış cem-

atimigaimK löflendoan. 
AKKOTUNLU FAZIL — Okuduğunuz cet

vel 9 neu sayfada değil m'iTBir dallıa eenMİelim. 
192 bir ısütuında, 54 te sağda var; 14 te solda var; 
19 daha var. 279 eder. 

KARAVELÎOĞLU K Â M J Î L — İktisat- Komis
yonunun aisıl değiştirMesi addtlerde değil maaş 
deneoeterindiedir. îkftisait Kbımisyomıınuın bir ge
rekçesi vardır. Hiçbir şey beyan etmemüş değil
dir. Güvenlik Komiisyionu dereceleri, yıüfksök tut
muştur. Bunları birer denece indirdik. Zira onlar 
müsteşarlarla aynı derecede idi. Halbuki ta'kldir 
«dersiniz ki, Müsteşar Bakanlığın ikinci derecede 
•meısuli'yieft taşıyan, faalü^öt salhası olan bir kimse
dir. Savunma sdkresteri ise mürtielhasisıs, te<fcniik bir 
sulbe müdürü sayılır. Metsuliydt vıe çalışma salıa-
ları baki'mınidaın daha azıdır. Bu bakımdam maaş
ları, müsteşar maaşları ile jnukayose edikniörneli-
dir. Balkanlılk sdkreterliği müsteşar ile, uzmandık 
maaşlarını da vilâydtleılddki durumlarla derece
lendirmek icalbetoeıktedir. Bu kanun devamlı bir 
ikanundur, bütçeye külfet yülkl'iyecdlsjtir. Güven
lik Ramiisyonuııun teklifi maaşları yüiksdk tut-
nıuşltnır, biz ise bu maaşları birer derece aşağı dü
şürdük. Üçü dörde, dördü beşe ve beşinci dere
ceyi de altıncı dereceye inıdiıldik. İM kadro anı
tsında faıfc yalnız buradadır. Beşinci maddenin 
(A) fıkrasına ilâve ödilen, dkleraeedk edtvel İkti
sat Komisyonunun teklif otitiği cetvel olmalıdır. 
Bir fark dallıa vardır, Gövenlilk KornSısyonunun 
teklifinde Tekel Genel Müdürlüğünle burada ya
zılı olduğu şekilde üç tanıe kadro ilâve olarak ve
rilmiştir. Sonra kaniim fektefiaıdelki dferieoeler de 
yani maaşlar İktisat Komisyonumuizca bir derece 
düşürülmüştür. Bunun sebeplerini daha evvelki 
kanun talsarısı görü<şüiüıfk>n ıtafsilâltiiiyle arz et
miştim. TdM Genel Müdürlüğüne üç kadro veril-
nıesini ve cetvelin İktisat Komisyonunun kaibul et-
ttiği sekilide aynon kaibul edilmesini arz ve teklif 
ediyıorum. 

ER AHMET — Efenidim, kamisyonuimuz si
vil savunma sekreterlerini sivil savunma uzanan
larından maaş bakamından yüksek lyufonuştur. 
Hepiniz takdir ödlersiniz ki, sivil savunma uzman
ları deyinöe, bu bakımdan birbirleni arasında ma
aş baklanımdan bir farlk oLması lâzımıdır. İktisat 
Komiısıyonu (teklifi ka'bul edilecek olursa buna ria
yet edlilmemüş olacalkitır. Bu kaibul edilince bu 
fank kabul edilmıemiş veya sabit tutulmuş olacaık-
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tır. Bakanlık Savunma Sekreterliğini bunların 
üzoninide tutmak lâzımdır. Bizim komisyonuım/u-
zun görüşü bu yoldadır. 
' TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
gibi hususlarda, görülen vazifeler arasında her 
hangi bir fark gözetmek doğru değildir. Ben de 
İktisat Komisyonunun teklifinin kabulünü isti
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
O 'KAN SEZAİ — Başkan, iki dakika müsa

ade rica edeceğim; Evvelâ teşkilât şamasını 
arkadaşlara göstereceğim,, ondan sonra konuşa
cağım (Şamayı gösterdi.) 

Şimdi bu şamayı gösterdikten sonra kısaca 
şunu arz edeyim : Savunma Sekreterliği Kanu
nunun burada görüşülmesi, ondan sonra Sivil 
Savunma Kanununun gelmesi icabediyordu. Sek
reterlik bunu getirdi, fakat kanun sözcüsü bu
lunamadığı için bu kanun birkaç gün geri kal
dı. Sivil Savunma Kanunu da daha evvel çık
mış oldu. 113 sayılı bu Kanunda 1 500 liralık 
kadroları kabul ettiniz. Bu kadroları da kabul 
etmek mecburiyetindesiniz. Zira bunların mesu
liyeti ve salâhiyetleri onlardan çok geniştir. 
1 500 lira sivil müdürlere verilmiştir. Savun
ma sekreterini 1 500 liraya, indireceksin, uz
manları 1 250 liraya ve ondan sonra sıra ile 
daha aşağıya inecektir. Böyle âmir ile madun 
arasında madde bakımından, salâhiyet ve me
suliyet bakımından ayrı bir şey olacaktır. Müs
teşar seviyesinde ücret alarak çalışan uzmanlar 
vardır. Burada mukayese edilen şayet şahsiyet 
ise bunlara da bu para verilebilir, başka türlü 
mukayese edilemez. Bunların da maddi bakım
dan değerlenmesi mecburiyeti vardır. 1 750 
alan diğer arkadaşlar bundan endişelenmesinler. 
Bunların yani 1 750 liralık on üç tane, 1 500 
liralık 140 aded, 238 aded de 1 250 liralık var
dır. 216 aded de 1 100 liralık vardır. Bu ba
kımdan kanun teklifini yapan arkadaşlarımızın 
görüşleriyle aynı görüşteyim. Kanuna ekli bu
lunan kadro karşılıklarının aynen kabul edilme
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sözcü. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 

yîııe arz etmek isterim. Sezai Albayım yalnız 
1 500 lük kadroların 1 750 olması ve aradaki far
kın çok az olduğu şeklinde konuştular. Bizim tek
lifimizde her derece bir geriye alınmıştır. 277 
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kadro bir derece geriye alınmıştır. 1 750 lira 
ücretler 1 500 e, 1 500 1er 1 250 ye, 1 250 lira 
ücretler 1 100 liraya ve 1 1O0 liralık ücretler 
de 95Ü liraya düşürülmüştür. Yalnız 17 tane 
değildir. Her iki tasarı da İktisat Komisyonun
da beraber müzakere edilmiştir. 110 numaralı 
tasarı ile sivil savunma teşkilâtı tasarısı kadro 
bakımından, maaş tutarı bakımından ahenkleş-
tirilmiştir. 

Bunlar bugün bu hizmeti alacaklardır, al
sınlar. 100 lira maaşla bu vazifeyi aldı, 1 - 2 
derece üstten parasını alabilecektir. Buna lü
zum yok. Bu devamlı bir kanundur. Varın bu 
albaylar, generaller geçecektir. Bundan suma 
bir yüzbaşı istifa edecek ve bu teşkilâtta vazife 
alacaktır. Hakikaten yüksektir bu maaşlar. 
Devletin umumi barem derecesine göre yüksek
tir. Bunların eline yalnız 1 500 lira geçecek 
değil ki. Aldıkları- ikramiyenin de bir geliri 
olacak. Bu zaviyeden endişe edilecek bir durum 
görmüyorum ve iktisat Komisyonu cetvelinin 
kabul edilmesini tekrar teklif ediyorum. 

KABİBAY ORHAN — Efendim, yüksek 
derecede bir savunma teşkilâtı kuruyoruz. Bu 
.savunmanın başına geçeceklere vazife ve mesuli
yetleri ile mütenasibolarak mümkün olan sevi
yede yüksek maaş vermek icabeder. Sivil teş
kilâtta barem ve derece meselesi otorite için 
mühim bir faktördür. Sezai Beyin teklifini 
kabul edelim. 

ER AHMET — Sözcü arkadaşımızın kana
atlerine, bu kanun çıktıktan sonra diğer ka
nun çıkmış olsa idi iştirak edecektim. Evvelâ 
bu kanun çıkmış ve sonra da evvelki kanun çık
mış olsa idi. 

Savunma sekreterliklerinin vazife ve mesuli
yetleri çok fazla ve çok daha geniştir. Farklı 
maaş burada düşünülmelidir. İktisat Komisyo
nundan daha fazla maaşı esas alan Güvenlik 
Komisyonunun teklifinin kabulünü teklif edi
yorum. 

TAŞAR DÜNDAR — 114 aded şirket ve ban 
ka teşkilâtı vardır. 1 750 lira alan adamların 
miktarı haylidir. Mühim bir teşkilât' kurulu
yor, maaş 1 750 değil ama 1 500 liradan baş
lamalı. Bu yerler mühim yerlerdir, bunlara 
mühim maaşlar tanımak lâzımdır. 

BAŞKAN — Böyle önemli işlerde, emekliye 
ayrılmış, istifa etmiş veya izinli olarak ayrıl
mış subayları istihdam etmek suretiyle çalıştır-

.1960 0 : 2 
dıklarımıza fazla maaş, fark veriyoruz, ordu
da kalanlara vermiyoruz. Muhtelif surette ay
rılanlara 3 - 4 kademe ileri maaş veriyoruz. 
Bu kanunun ruhu ile metni arasında bir mü
nasebet göremiyorum. Bu itibarla İktisat Ko
misyonu teklifini desteklerim. 

BAŞKAN — Sözcü. 
KARAVELÎOĞLü KÂMİL — Efendim, İk

tisat Komisyonu üyesi ve benim imzamın ya
nında raporda imzası bulunan Dündar Taşar 
Bey bu şekilde konuşmamalı idi. Ben burada 
şahsi fikrimi müdafaa etmiyorum. Komisyonun 
görüşünü arz ediyorum. 

TAŞAR DÜNDAR — Efendim, İktisat Ko
misyonunda üyeyim. İmza attım diye fikrimi 
değiştirmeme yetkisi elimden alınmış değildir. 
Burada fikirlerimi istediğim gibi söylerim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım. emekli subaylar mevzuunda arka
daşlarımın hassasiyetine iştirak ediyorum. Fa
kat İktisat Komisyonunun bu dereceler üzerin
deki indirmeleri yerindedir. Zira mühim bir 
tasarruf sağlanmıştır. Memleketin malî takati 
ve bütçesi malûm. Onun için İktisat Komis
yonunun teklifini hep beraber kabul edelim. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben de Tunçka-
ııat arkadaşımı destekliyeceğim. Bundan ev
vel kabul ettiğimiz kanunda en yüksek kadro 
1 500 dü. Aynı kadroda olup da makam itiba
riyle daha yüksek de alınabilir. Bunun ne 
mahzuru var! Sonra bu arkadaşlar iki üst 
dereceyi de alabileceklerine göre İktisat Ko
misyonunun teklifini kabul etmek lâzım. 

BAŞKAN —- Sözcü arkadaşımız konuşacak. 
Buyurun Karavelioğlıı. 

KARAVELİOÛLU KÂMİL — 113 numaralı 
Kanun tasarısını tetkik ettim. Beş aded 1 500 
liralık kadro var. , . 

ÇELEBİ EMANULLAH — iktisat Komis
yonu sözcüsü arkadaşımızdan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Basın - Yayın 

ve Turizm Genel Müdürlüğü kadrosu 1 250, 
İmar ve İskân Bakanlığı 1 250, diğer bakan* 
lıklar ise 1 500 liralık kadroya sahiptirler. 
imar ve İskân Bakanlığı umum müdürlük se
viyesinde mütalâa edilmiştir burada. Acaba 
neden böyle yapılmıştır. Bunu da diğer bakan
lıklar gibi mütalâa etmek mümkün değil midir f 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bakanlıkla

rın merkez teşkilâtı nazara alınarak ona göre 
kadrolar tesbit edilmiştir. Merkez teşkilâtı ve 
mesuliyetleri dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 
*~ CELEBİ EMANULLAH — İmar ve İskân 
Bakanlığı da diğer bakanlıklar gibi nazarı 
itibara alınmalıdır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Sayın Baş
kan üçüncü maddeye temas ettiler. Bu. mües
sese kuruluyor. Burada bir otorite lâzımdır. 
Ordudan mahrut nizamının bozulması sebebiyle 
ayrılan arkadaşlarımıza burada daha kıymetli 
vazifeler verilecektir. Bu vazife hafif bir vazife 
değildir. Bundan sonra da bu mahrut nizamı
nın tesisi için ordu birçok elemanını dışarıya 
verecektir. Ancak yakında dışarıya çıkardığımız 
234 generalimiz vardır. Bunlar arasında çok di
namik ve kıymetli insanlar vardır. Bunların 
tekrar Devlet hizmetine alınması suretiyle bu 
kıymetli elemanlardan istifade edilecektir. An • 
cak bunlardan bu gibi çok mühim bir müessese 
de istifade etmek lâzımdır. Bu bakımdan da 
bu makama aidolan ücretin verilmesi şarttır. 
Buradaki .1. 750 lira ücretin aynen kalmasını 
zaruri görüyorum. Hattâ topyekûn savunma 
görevi alan uzmanlardan birer tanesinin kadro
su da t 500 lira olmalıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
Kadri Beyin ifadesi bugünkü durum için. Şa 
yet çok kıymetli bir general bu vazifeye gele
cekse zaten onun baremi asgari 100 dür. Bu 
125 de, 150 yi de alabilecektir. Yalnız devamlı 
kadrosu 100 olacaktır. Tâyini yapan iki üst 
dereceyi verebilecektir. 

İktisat Komisyonunun teklifi iktisadidir,' 
âdildir. Bugünkü durumu da, geleceği de na
zara alınıştır. Kıymetli personelin ordu dışına 
çıkmasını da önliyecektir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, sözcü arkadaşı
mızın dedikleri gibi değildir. 1 500 liralık kad
ro. Buradaki 1 500 liralık kadro dokuz tanedir. 
Ve iki kanunun münasebeti de bu şekilde ola
maz. 

I 110 sayılı Kanun 113 sayılı Kanunun üzerin
de mesuliyet taşır bir şekilde midir? Neden ona 
1 500 'liralık kadroyu komisyon kabul ediyor 
da, bunda hangi «ıülâJhıaza ile indirmiştir? 1 250 
liralık barem, 1 500 liralık baremin üzerinde 
olmadığını takdir edersiniz, bir derece aşağı bir 
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kadrodur, niçin burada benimsenmiyor, bunu 
anlıyamıyorum. 

Orada 1 750 liralık kladro vardır, burada 
niye 1 500 lira vereceksiniz? Sonunda birçok 
formaliteleri olacak, intibaklar ve saire yapıla
caktır ki, bunun psikolojik tarafları vardır. 
Onun için neden ısrar ediyor, 13 aded 1 750 lik 
vardır, diye? On üç. ile 1 750 yi arkadaşlarımız 
çarpsın. Bunun bütçeye tahmil edeceği yük 
•meydana çıkacaktır. 

BAŞKAN — Ka'bibay. 
KABİBAY ORHAN — Efendim, bir iki nok

taya temas edeceğim. Arkadaşların bir kısmı 
dediler ki, yukarı kademedeki aynı dereceyi ala
bilirler. Böyle bir şey olamaz. Orası askerlik 
değildir. Bilhassa sivil memuriyetler arasında 
derece meselesi çok ehemmiyetlidir. Kapıdan 
girerken bile derecesine göre girerler. 13 ü 250 
ile çarparsak 3 000 ile 3 500 lira arasında bir 
para eder. Bugün öyle mmeurlar var ki, altı bin 
lira maaş almaktadır. Bu dereceler otorite ba
kımından, vazifenin daha kolay cereyan etmesi 
bakımından çok önemlidir. 

Bu itibarla Sezai Beyin fikrini desteklerim 
ve ondan sonra da kifayeti müzakereyi teklif 
ederim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bilhassa arz 
etmek isterim ki, İktisat Komisyonu teklifi ile 
Güvenlik Komisyonu arasındaki fark 13 kişinin 
derece farkı değil, 279 kişinin birer derece far
kıdır. Bilhassa bunu dikkatinize arz ederim. 

O'KAN 'SEZAİ — O halde 3 ncü maddeyi 
derhal değiştirmeniz ieaıbeder. 3 ncü madde kal
dığı müddetçe sizin icadettiğiniz, daha doğrusu 
ittihaz ettiğiniz kadroya girecek kimse yoktur. 

KABİBAY ORHAN — Kifayeti müzakere 
teklif ediyorum. 

ACUNER EKREM — Efendim, gerek gele
cek bakımdan ve gerekse şimdiki hal bakım
dan çok haklıdır. 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, beşinci maddenin 
(A) fıkrasını aynen oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler (Fıkra okunsun, sesleri) 

(A fıkrası tekrar okundu.) 
ER AHMET — İktisat Komisyonu, Güvenlik 

Komisyonunun beşinci maddesini aynen kabul 
ediyor. 
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KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Gerekçe in

kâr edilemez, her halde. 
BAŞKAN — Beşinci maddenin iki cetveli 

vardır. Birisi İktisat Komisyonunun kabul etti
ği, diğeri ise Güvenlik Komisyonunun kabul et
tiği. Evvelâ İktisat Komisyonunun değiştirdiği 
cetvel okunsun, sonra da Güvenlik Komisyonu
nun cetveli. 

, TUNÇKANAT HAYDAR — Sezai Beyin 
1 750 liralık kadroları düzelsin. On üç tane 
1 500 liralıklar 1 750 ye çıktıktan sonra, bun
ları bu .şekilde İktisat Komisyonu cetvelinde dü
zelsin, ondan sonra İktisat Komisyonunun ha
zırladığı cetvelin oya konmasını teklif ediyo
rum. 

On üç aded 1 750 liralıklar.. 
O'KAN SEZAİ — En çok 1 750 olacak, bu 

kadar. Bundan sonra aynı şekilde kademeleni-
yor. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı 
Savunma Sekreterlerinin de 1 500 lira olmasını 
teklif ediyorum. 

AKKOYUNLU FAZIL — Bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN ,— Oylamaya geçtik. 
AKKOYUNLU .FAZIL — Tek bir sual. Se

zai Bey dediler ki, üçüncü maddenin değişmesi 
lâzım. 3 ncü maddeye göre «subaylar istihdam 
olunur» dediğine göre, bu sulbay kelimesinin 
mânası asteğmenden geenrale kadar içine alır. 
Yine burada deniyor ki, iki üst derece maaşı 
alabileceklerdir. 1 100 lira maaşı kıdemli bin
başıya, 1 250 lira albaya veriliyor. Daha ne en
dişemiz vardır. Ayrılacak arkadaşlar aynı.mik
tarı alacaklarmış gibi bir durum var. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
var. Konuşmanız usule uymuyor. Oylamaya ge
çiyorum. İktisat Komisyonunun cetvelini oya 
koyduktan sonra Emanullah Çelebi arkadaşımı
zın iki bakanlık savunma sekreterlerinin maaş
ları hakkındaki teklifini oya koyacağım. 

Efendim, şimdi İktisat Komisyonunun cet
velini oya koyuyorum. Kabul edenler.. Başkan 
dâhil 10 kişi. Kabul etmiyenler.. 8 kişi. İktisat 
Komisyonunun teklifi kabul edilmiştir. 

I1 AŞAR DÜNDAR — Ekseriyetle kabul edil
memiştir. 
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AKSOYOĞLU REFET — Efendim, hiç böy

le kanun kabul etmedik. Bu teklif kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — 11 kişi kabul etmiş, 8 kişi red
detmiştir. Kim müstenkif kalmıştır. Oyları 
saydık. Teklif kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Uç kişi müspet 
iki kişi menfi rey verse »kanun kabul edecek 
miyiz? (Karşılıklı münakaşalar) 

(Başkan kürsüyü terk etti.) 
(Akkoyunlu Fazıl Başkanlık makamına 

geldi.) 
KAPLAN KADRİ — İktisat Komisyonu; 

iktisadi düşüncelerle hareket etmiştir. Sözcü 
diyor ki ; iki üst almak suretiyle hizmetler (ya
pılacaktır. Bunu yapmadan, doğrudan doğru
ya kadro koymakta ftıahzur yoktur. Zira bâzı 
kıymetleri dışarda bırakamayız. İktisat Ko
misyonu Hazineyi düşünmüş, onu zarara sok
mak istemiyor. Cetveller mühimdir. Evvelâ 
prensip kararma varalım, cetveller sonraya bı
rakılsın, cetveller yeniden kadroya dâhil edil
mek üzere incelensin ve ondan sonra ayrı olarak 
kabul edilsin. Bütün kadrolar dâhil olmak üzere, 
bakanlıkların bünyeleri ve mesuliyetleri naza
ra alınarak, tetkik edilsin, hazırlansın ve ge
tirilsin. En yüksek barem 1 750, en küçüğü de 
1 100 olarak kabul edilsin. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendini, bu 

kadroların kendilerini tatmin etmiyecek du
rumu yoktur. Muhterem generaller vazifeye 
teşrif edeceklerse zaten 42 bin lira almışlardır. 
Bu suretle de zaten 500 liralık bir gelir temin 
etmişlerdir. Devlet kendilerine 65 yaşma ka
dar vazife vermeyi tekeffül ediyor. İsterlerse 
teşrif ederler, istemezlerse evlerinde otururlar. 
Kendilerine kâfi derecede avantaj sağlanmış
tır. Bu tavizin sonu nereye varacaktır. Halen 
orduda bıraktıklarımıza aynı imkânları verebile-, 
eek miyiz? Aldıkları para ile bir ev alacaklar 
ve ev kirasından kurtulacaklar. 65 yaşma ka
dar da Devlet vazife verecek. Bunları daha 
fazla tatmin .etmek için bir mecburiyet var mı? 
Bu kıymetli paşalar, generaller sadece vazife 
istiyorlar, maddi avantaj bir şey değildir. Ken
dilerine bir gelir temin edilmiştir. Orduda ka
lanların günahı nedir? Orduda kalanların me
suliyeti daha çoktur. Bu zatlar Ankara'da otu-
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racak, çocuğunu Üniversitede oikutacak, ordu
da kalan Van'da vazife yapacaktır. Müsaade 
edin de biraz âdil olsun. Ev değiştirmiyecek 
•kendi evinde oturacak. 

SOYÜYÜCE ŞEFİK — Efendim umumi gö
rüş olarak Karaveli'yi desteklemekle beraber, 
Vekâlet savunma sekreterlerinin kadrolarının 
1 750 ye çıkarılmalarını 950 lik. savunma uz
manları kadrosunun da 1 100 e çıkarılmaları
nı teklif ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Ben Kadri Kaplan 
Beyin teklifini destekliyorum. 

ER AHMET — Efendim, idare baremleri 
arasında mutlaka bir silsilei meratip vardır. 
Bu teknisiyenlik veya uzmanlık kadrolarına 
benzemez. Meselâ nahiyenin kadrosu ile bir 
kazanın kadrosu bir değildir. Bu bilhassa çok 
mühimdir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Fikirlerine 
iştirak ediyorum ama bu nokta ihmal edilemez. 

TUNÇKANAT H A Y D A R A Burada; astlık, 
üstlük mevzuu çıkıyor. Böyle bir durum yoktur. 
Sivil Savunmaya verdiğimiz arkadaşlar birbirle
ri ile ilgili olarak Dahiliye Bakanlığı Sekreterine 
bağlıdırlar. Diğerleri, savunma sekreteri ayrı bir 
mevzudur. Burada söylendiği gibi bir astlık, süt
lük mevzuu yoktur. 

Karavelioğlu arkadaşımızın da belirttiği gibi 
'hakikaten bunlar için her şey yapılmıştır. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, anlamıyorum. 
Adama iş bulmak için bir gayret sarf etmiyoruz. 
iktisat Komisyonunun teklifini savunan arkadaş
lar adama iş bulmak gibi bir düşünceyi ortaya 
atıyor ve bizi bu tesirin altında konuşuyor, di
yorlar. Katiyen böyle bir fikrin esiri olmadık. 
Adama iş bulmak değil, hizmete adam bulacağız. 
Biraz evvel aynı şekilde konuşan arkadaşlarımız 
dediler ki, bu kanun yaşıyacaktır, bugüne ait de
ğildir. Elbette yaşıyacaktır. Burada vazife ala
cak arkadaşların ömrü tabiîleri ile hizmetleri bi
tecektir. Ondan sonra gelecek arkadaşlar 42 sayı
lı Kanundan istifade etmiyeceklerdir. Bunu ayır
mak lâzım. Kanun yaşıyacaktır. Bundan sonra 
gelecek insanlar 42 sayılı Kanundan istifade et-
miyen insanlar olacaktır. Karavelioğlu arkada
şımız iki üst alabilirler, diyor. Bu vazifelere tâ
yin edileceklere gereken ehemmiyeti verirsek bu
nun bir de psikolojik tesiri olur. Külfet diye bir 
şey yoktur. İki üst alacaktır. Fakat bunları 
doğrudan doğruya, otomatikman kadrosuna intı-
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bak ettirmek ve vazifesini şirin göstermek bakı
mından pisikolojik tesiri vardır. Bu bakımdan 
tatmin etmek iyi olur kanaatindeyim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
muhterem Sezai Albayımla aynı şekilde düşün
meye başladığımız için memnunum. Bir noktada 
ihtilâf halindeyiz. Kanundaki cetvelde bulunan 
dereceler tatminkâr değildir. Tatminkârdır, ar
kadaşlar. En düşük derece altıncı derecedir. 13 -
14 dereceli bulunan baremin altıncı derecesidir. 
Tatminkârdır ve intibak durumu da nazarı itiba
ra alınırsa kadronun 1 500 olması bir şey ifade 
etmez. İktisat Komisyonunun değiştirmesine uyu
nuz en iyi şekil budur. 

BAŞKAN —> Kifayeti müzakere takriri veril
di. Fakat Fazıl Bey söz istedi. Söz onun. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim ben bir 
'hususu biraz daha derinleştirmek istiyorum. Se
zai Bey, «Biz adama iş değil, işe adam arıyoruz.» 
şeklinde konuşurken, en sonunda da «Bu adamla
ra şirin görünmek mecburiyetindeyiz.» gibi bir 
şey söyledi. 

O'KAN SEZAİ — Bırakın efendim, kim söy
ledi? Zabıtlar okunsun. 

AKKOYUNLU FAZIL — Biz bu adamları 
işe davet edeceğiz, ister gelirler ister gelmezler. 
Yarın memurlara sıra gelecek. O zaman da bağı
racağım. Memleket fakirdir... 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza koyuyorum. 
Kabul edenler... 10 kişi. Kifayet kabul edilme
miştir. Müzakereye devam ediyoruz. SÖz Kadri 
Kaplan'in. 

KAPLAN KADRt — Muhterem arkadaşlar, 
burada iki müessese kuruyoruz. Bunların kay
naklarını tesbit ettik. Kaynak muayyendir. Or
duyu esas kaynak diye aldık. 

Bin dokuz yüz altmış iki Otuz Ağustos günü 
düşünülmelidir. Üst kademeden generalliğe ge
çiş bakımından bu bir zarurettir. 

BAŞKAN — Zaruret olan nedir, lütfen tav
zih eder misiniz? 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşların 1750 
olarak âzami, 1100 ün de asgari olması zarureti 
mutlak gibi geliyor, bendenize. 

BAŞKAN — Dündar Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, toir teşki

lât kuruyoruz. Teşkilâtın in'tilba'kını yapma'k 
için bir arkadaşımızı memur ettik. Arkadaşımız 
bunun üzerinde titizlikle çalıştı, cetvelleri 
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'hazırladı ve bir karara vardı. Israrla üzerin
de durduğu intibak her Ihalde bir zaruretin 
neticesidir. 13 kişi 250 şer liradan 'bir fark 
etmez. Başka taraflara veriyoruz. Maliye mü
fettişleri ve daha 'başkaları 50 lira yevmiye 
alıyorlar. Askerlere gelince büyük 'bir titizlik 
gösteriyoruz. Burada 'bir de tâviz gilbi keli
meler kullanıyoruz. Sezai Beyin teklifinin re
ye konmasını arz ederim. 

KARAV'ELlOĞLU KÂMİL — Zenginlik, 
tâviz gi'bi konuşmalara cevap vermek bile is
temem. Bugünkü sarflara göre tatminkâr ol
madığı fikrini savundular, ben de buna ce
vap vermiş oluyorum. Malzeme onlara aittir. 
Aynı malzeme ile 'ben de onlara cevap ver
dim. 

Maliye müfettişlerinin 50 liralık yevmiye
lerinin kaldırılması için, Dündar Bey arkada
şımız 'bir kanun 'teklifi ile gelebilir. Bu hak
larıdır. 

TAŞAR DÜNDAR — Ben kimsenin ek
meği ile oynamam ve aç. kalmasını istemem. 

BAŞKAN — Buyurun Ekrem Bey. 
ACUNER EKREM — Ben Sezai Beyin tek

lifini destekliyorum. Bu, memleketin topyekûn 
savunması ile ilgili 'bir husu'stur. Bu işi cazip 
bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN —- Efendim, kifayeti müzakere 
teklifi var. Oyunuza koyuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kifayeti müzakere .kabul 
edilmiştir. 

Şinidi tadil tekliflerini oya koyacağım. Tek
liflerden biri, Kadri Kaplan Beyin teklifi
dir. Madde kabul edilsin, cefvel dursun, tek
rar etü'd edildikten sonra ka'bul edelim, di
yor. Etüdün de şu ışık altında yapılmasını 
teklif ediyor : Ve 1 500 liralıkların 1 750 
liraya çıkarılması imkânları aransın, diyor. 

KAPLAN KADRİ — 1 750 yi kabul ede
lim. Hazine menfaatleri ile beraber hizmetler 
de nazarı itibara alınsın. 

ACUNER EKREM — Üçüncü teklifi ay
nen kabul edelim, ikinci teklif; üçüncünün so
nuna konsun. 

BAŞKAN — En s'on teklif en evvel yapı
lır. Şefik arkadaşımızın teklifine uygun tekli
fin, ikinci teklifin' şimdi yapılmasını arzu 
ediyorlar, 
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Kadri Kaplan arkadaşımız ise etüd edildik

ten sonra, bilâhara yapılmasını arzu ediyor
lar. 

KAPLAN KADR/Î — Arkadaşlar tetkik et
sinler, hazırlansınlar, yarınki toplantımıza 
yetiştirsinler. 

'BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul edilmemiştir. 

İkincisi; Şefik Soyuyüce Beyin teklifini 
oya koyacağım. Şefik Bey bu teklifinde : 1 500 
lira ücretler 1' 750 e, 950 liralar U 100 liraya 
çıksın ve 1 250 lira ile 1' 500 lira ücretler 
aynen kalsın demek'tedir. (Açıklasın sesleri)1 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlar, uz
man dediğimiz bunlar aynı şeyi yapacaklar
dır. Aynı kategoride yetişmiş insanlardır. 
Uzman 1 100 liralık kadroya tâyin edilebi
lir. Buradaki 950 liralık kadrolar 1 100 ola
bilir ve bu daha uygun olur. Bu kadroların 
Balkanın izah ettiği şekilde, teklif veçhile 
kabul edilmesi uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettiğim Şefik 
Beyin teklifini oyunuza koyuyorum. 

Arkadaşımız izah etti. Müsaade ederseniz 
(ben de tekliflerini bir kere daha izah ede
yim : İktisat Komisyonunun 950 lik kadroları 
1 500 lira olsun; 1 500 lük kadroları da Gü
venlik Komisyonunun teklifi veçjhile 1 750 
lira olsun ve İktisat Komisyonunun diğer kad
ro teklifleri olduğu gibi kalsın ve bu ce'tvelî 
böyle bir tadille kabul edelim diyor. Arkada
şımızın teklifini oyunuza koyuyorum : 

AKKOYUNLU FAZIL — Bakanlıklar savun
ma sekreteri 1750, diğeri ise 1250. Bu kademe 
garip geliyor bana. 

BAŞKAN — Kanaatinizi oyunuzla izhar eder
siniz, lütfen. Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

Güvenlik Komisyonunun teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

KARAVELÎĞLU KÂMİL — Güvenlik Ko
misyonun teklifinde Tekel Genel Müdürlüğü 
yoktur, buraya eklenmesi icabetmektedir. 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Güven
lik Komisyonuna dâhil değildir'. Bunu da dâhil 
etmek üzere oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasını okuyo
ruz. 
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b) Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara 

bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurumlar 
da savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve 
hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak Millî 
Savunma Yüksek Kurulu- Genel Sekreterinin tek
lifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teş
kilât kadrolarına eklenir. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında konuşmak 
istiyen var) mı? 

ATAKLI MUCİP — Fıkraya «Millî Savun
ma Yüksek Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve 
Bakanlar Kurulunca tesbiti üzerine» kelimeleri
nin ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de aynı teklifte bıılunacak-
tim. Mucip Bey 'belirttiler. Mucip Beyin teklifi 
ve benim de iştirak 'ettiğim şekilde fıkrayı oku
yorum. «Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara 
bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kuriımlar 
da savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve 
hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterinin teklifi 
ve Bakanlar Kuruluun tesbiti üzerine usulü da
iresinde bu kurumlarin teşkilât kadrolarına ek
lenir.» 

KARAVELİOGLU KÂMİL — Efendim, bu
rada kanaatimce buna lüzum yoktur. Bunlara 
teadülü temin için kadrolar ayrılmıştır. 

Bakanlar Kurulunun filân da yetkisine lüzum 
yoktur. Bu, halen bu kadrolarda çalışanları açık
ta bırakmamak gayesine matuftur. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon da mevzuu 
izah etmiştir. Şimdi buraya da «Bakanlar Kuru
lunca tesbit edimesi» ibaresinin ilâvesi teklif edi
liyor, Oyunuza arz ediyorum, ibarenin ilâvesini 
kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin (B) fıkrasını aynen oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. Şimdi maddenin tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Savunma sekterliklerine lüzum
lu diğer memur ve hizmetliler bunların isteği üze
rine bağlı bulundukları idarelerce, taşrada vali
liklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından 
ayrılarak bu teşkilât emrine verilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Ahmet Er.. 

ER AHMET — Efendim, buradaki cümlede 
bir düşüklük var «Savunma sekreterliklerine lü
zumlu diğer memur ve hizmetliler 'bunların isteği 
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üzerien» deniyor «bunlar kim» vazıh değil. Bun
lardan kasıt eğer sekreterlik ise ibarenin sekre
terliklerin isteği üzerine» diye tasrih etmek 
yerinde olur. (Çok doğru sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen t.. Yok. O hal
de maddeyi bu tashihle birlikte oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun gerektirdiği 
masrafları karşılamak üzere 1960 malî yılı Ma
liye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma 
sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraf
lar) adı ile açılan 229 ncu bölüme bir buçuk mil
yon lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

M'addeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
le i-... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul edilmişti". 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. Kanun tek
lifinin tümünü kabul edenler... Kaimi edilmiş
tir. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

,2. — Ücretin korunması hakkında 95 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdikına 
ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasa
rısı ve Güvenlik ve Sosyal işler Komisyonları 
raporları (1/76) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun tasarısı
nın sözcüsü Muzaffer Karan'dır. Müsadenizle 
bulunduğum yerden ben konuşayım. 

Gerekçesini okudunuz her halde, bu beynel
milel bir sözleşmedir. 1949 yılında Cenevre'de 
imzalanmıştır. Hemen hemen bizden başka bü
tün milletler imzalamışlardır bunu. Bu itibar
la sözleşmenin kabulü mevzuubahistir. Üzerinde 

(1) 107 S. Sayüı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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konuşacak arkadaş olmayacağını sanıyorum. 
Bu, bir rutindir. Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdik] na ve bu 

Sözleşmeye katılmamıza dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 1949 da Cenevre'deki Genel Konferan
sında kabul edilmiş olan Ücretin Korunması 
hakkındaki 95 sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve 
bu Sözleşmeye katılmak üzere Hükümete yetki 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Tarım işçilerinin dernek kurma ve bir
leşme haklarına mütaallik 11 say ıh Sözleşmenin 
tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları (1/78) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettiğim kanu
nun aynıdır.. Birleşmiş Milletlere dâhil bütün 
milletlerce tasdik edilmiş henüz tasdik etmiyen 
yine yalnız Türkiye kalmıştır. Bu da rutindir. 
Bu itibarla kanun üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler. . Kabul 
edilmiştir. 

Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme 
haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin tas

dikına ve bu sözleşmeye katılmamıza dair 
Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtın 192.1 de Cenevre'deki Genel Konferansm-

(1) 108 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 
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da kabul edilmiş olan Tarım İşçilerinin Dernek 
Kurma ve Birleşme haklarına mütaallik 11 sa
yılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye 
katılmak üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Sözi stiyen ... Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yavımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yü rütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i. — İdare Âmirleri O'Kan Sezai ve Erkanlı 
Orhan'ın, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İktisat 
Komisyonu raporu (2/97) (1) 

BAŞKAN — Teklifin tümünü sözcünün izah 
etmesini rica ediyorum. 

SOYCYÜCE ŞEFİK — Arkadaşlarım bilir
ler, Millî Birlik Komitesine bağlı o*arak çalı
şan, memleket yayınlarını toplayıp köylere ka
dar yollıyan bir sevk bürosu vardır. Bu büro
nun faaliyetini devam ettirmek ve sevk masraf
larını karşılamak üzere bu münakale idare 
amirlerimiz tarafından teklif edilmiştir. Mem
leket bu faaliyetimizden hakikaten faydalan
maktadır. Bu sebeple teklifin kabulünü istirham 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyon?... Yok. Mad
delere geçilmesini reylerinize arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler..." Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
lTmumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve-

(1) Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonun-
detdır. 
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İm Münfesih Büyük Millet Meclisi (T O. Millî 
Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (30 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

Zam 
309 

10 000 

45İ 

453/B 

Taşıt masrafları 
4.1 Başka taşıt masrafları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 

20 Başka her çeşit masraflar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler 

Tenzil 
22 T. B. M. Meclisinin diğer mem

leketlere yapacağı ziyaret, 
tören ve dostluk temaslarına 
katılacakların harcırahları 30 000 

BAŞKAN --•• Bölümü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(ıBirincii madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Münakale eetveliyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yivimi tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numa
ralı Kanunun 38 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu 
raporu (1/111) (1) 

(i) 112 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dad%r, 
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BAŞKAN — Tasarlıyı okuyoruz efendim. 
MADDE .1. — 11 numaralı Kanunun 8 nci 

ımaıdldıesıne aşağıdaki fııkra efcienımiştir : 
Hürriyet istikrazı için ihracedileeek asil veya 

muvakkat tahvillerin satışını teşvik maksadiiyle 
hazırlattırılacak panlkard ve afişler için yapılacak 
masraflar 2490 numaralı Artırma Eksiltmıe ve 
ihale Kanununa tâlhii değildir. 

GEÇÎOl MADDE 1. — 1 Temmuz 1960 tari
hinden itliibaren bu maksatla yapılan masraflar 
haldkınida bu kanun bükümlerine »'öre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — Efendim, tanışmak istiyen?,.. 
ıSOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim, halen sa

tışı bitmiş olan Hürriyet istikrazı tahvillerinin 
satışı için yapılan masrafların aslında Artınıma 
Eksiilıtıme ve ihale Kanununa tâlbi alması lâsıımıge-
liyor. Kanun kabul edildiği takdirde bu yapılmış 
olan masraflar bu kanuna tâlbi olmıyacaklardır. 

Bu dunumda geçici maddeye ihtiyaç yüktür. 
Maddenin İktisat Komisyonunun hazırladığı ş'e-
kjildjo kabulü dailıa ycriınlde oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun, Mucip Bey. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, ben Hükümet 

teklifini savunacağım. Efendim 250 milyon ihraç-
ottik, geri de daha 250 milyon liralık bir kilsim 
mevcuttur. Bunları da tedavüle çıkarırsak onun 
reklâmı için de yeni bir kanun mu ele alacağız? 
Komisyon bunu tasrih etmemiş. Yarın çıkarılacak 
tahviller bu kanuna tâlbi olmıyaeaktır. Bence Hü
kümet teklifi daha uygundur, aynen kabulünü 
rica 'edenim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim yanlış an
lamadı isem biz simidi burada kanuna aykırı bir 
hareketi taısivibiedip kanunlaştıracağız, iş yapıl
mış, istim sonradan gelsin diye kanun sonraya bı
rakılmış. Hükümet bu işi yapmadan evvel kanu
nunu buraya sevk etmesi lâizumldı. Yapılmış olan 
asiâ doğru değildir, bir dalha böyle bir kanun ge
lirse reyimi Hüfcüimetin mesuliyeti yolunda kul
lanacağımı arz ederim. 

ÇELEBİ EMANULLAıH — Hatırlımda kal
dığına göre bu tahviller çıkarılırken piyasada her 
ihangi bir değişikliğe meydan verilmesin diye gizli 
tutulmuş ve çıkarılması emri verilmişti. Bu se
beple de afiş ve diğer masraflar Artırma Eksilt-
ime Kanununa tâlbi rilmadam sipariş oüunflmrçffoıır. 
Arz ederim. 

— 2Ü — 
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ACUNER EKREM — Ben de Mehnwt Özgü- i 

neş arkadaşımın beyanlarına iştüralk eıtanelkle bera
ber, Ataklı arkadaşımızı da desteklerini. 

KOKSAL OSMAN — Bende özgüneş arka
daşımızın fikirlerine iştirak ediyorum. Bir da
ha böyle şey olmamalıdır. Bunun için bir pren
sip kararı almalıyız. Bu kanun kabul edilse de 
Maliye Vekâletinin nazarı dikkati çekilme
lidir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim zan
nediyorum M mesele Artırma ve Eksiltme ka
nunun eskimiş, bugünün ihtiyaçlarına cevap 
vermez hale gelmiş olmasından ileri gelmekte
dir. Müteaddit yerlerden bize vaiki olan müra
caatlarla bu kanunun bir an evvel tadil edi
lerek günün icablarına uydurulması istenmek
tedir. Büyle bir mevzuda kanununa uymak için 
Hükümeti bağlamak ve iş görmez hale getir
mek bence doğru değildir- Evvela bunu hallet
meli ve bu işi ele almalıyız. Bildiğimiz bir mev
zudur, teklife iştirak ediyorum. 

SOYUYUCE ŞEFİK — Efendim komisyo
numuzda da bu mevzu tenkitlere uğradı. Fakat 
işin derinlerine inince teklifi kabul ettik. Çün
kü işin o günkü müstaceliyeti bunu ieabettir-
ımiştir. Bu işin keşfinin yapılması, ilam, ilan 
müddetinin hitama ermesinin beklenmesi, iha
le bütün bunlar 2 - 2,5 aylık bir iştir. Arka
sından ihale etmesi lâzım. Bu takdirde, bu 
250 milyon liralık istikrazın daha iki ay geri kal
ması gerekirdi. Bu itibarla Hükümet bunu yap
mak zorunda kalmıştır. Hakikaten islim arkadan 
gelsin gibi olmuştur. Fakat İm bir zaruret hali
ni almıştır-

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, haki
katen bu mevzuu bahis kanun çok eskimiştir. 
Ve bu kanun hususunda kaçamaklı yollara gidil
miş, bu yollardan istifade edilmiştir. Bu 
kanun üzerinde gerekli değişiklik yapılmakta
dır ve kısa zamanda huzurunuza gelecektir. 

ESİN NUMAN — Efendim, burada İkti
sat Komisyonunun bir değiştirişi var. Bu hu
susta uzun uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Böyle 
şeyle i' olur. kana atımca Hükümet teklifinin 
olduğu gibi kabul edilmesi yerinde olacaktır. 
Çünkü, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale 
Kanununa göre, yeniden çıkarılacak 2 nci ter
tip Hürriyet istikrazı da burada mevzııubahis-
tir. İlan afiş v.s masrafları içni, kanun gereğin-
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ce, Hükümet teklifinin gerekçesinde 2 ay gibi 
bir zamana ihtiyaç vardır. Acaba arkadaşlar 
aksini söyliyebilirler mi ki. Hürriyet istikrazı 
çıkarmaya karar verirse Hükümet, arada ge
çecek olan 2( ay aleyhimize olmıyacak mıdır? 
Hükümet teklifi mademki şimdiki için kabul 
ediyor, ikincisini de şimdiden kabul edelim. 
İkinci tertibinde süratle çıkarılmasına imkân 
ve zaman ayırmış olalım-

SOYUYUCE ŞEFİK — Bir defa önümüzde 
süratle yapılması sebebiyle içine girilmiş bir 
mevzu vardır, bunun kabulü lâzımdır. İkinci 
kısım için bir zaman düşünülüyorsa Hükümet 
bunu şimdiden düşünür tertiplerini alır. Afiş
lerini şimdiden umumi usuller dairesinde hazır-
lar. Bunu duyurmak yerinde olur. 

YILDIZ AHMET — Basın - Yayın da bu 
2490 sayılı kanunzededir. En küçük bir işimi
zi yaparken bu kanun karşınıma çıkmakta he
men o gün yapmamız ieabeden bir iş bu sebeble 
aylarca sonraya kalmakta ve asıl aktüalitesi ve 
neşir sebebi zail olmaktadır. Binaenaleyh haki
katen Artırma - Eksiltme kanunu üzerinde du
rulması ieabeder. önümüze gelmiş şu kanunun 
da. bu sebeble kabulünü "ben de rica ederim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler; Kabul 
Edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, kifayeti müzakere kabul 
edildi, maddelere geçiyoruz. Yalınız önümüzde 
tki teklif var birisi Hükümetin diğeri komis
yonundur. Evvela komisyonun maddelerinin 
oylanmasını kabul edenler... Etmiyenler.. Red
dedilmiştir. O halde Hükümet teklifinin görüş
meye esas alınmasını oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir... Hükümetin 
birinci maddesini okuyoruz. 

Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 numaralı 
Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 11 numaralı Kanunun 8 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Hürriyet İstikrazı için i'hracedilecek asıl ve
ya muvakkat tahvillerin basımı ve bu tahville
rin satışını teşvik maksadiyle hazırlattırılacak 
pankard ve afişler için yapılacak masraflar 2490 
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nu'maralı artırıma, eksiltme ve ihale Kanununa 
tâbi değildir. 

IBAŞKA'N — Maddeyi oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MAıDÜE 1. — 1 Temmuz 1960 ta
rihinden itibaren bu maksatla yapılan masraflar 
hakkında bu kanun hükümlerine güre işlem ya
pılır. 

iBAŞKAN — Geçici maddeyi oylarınıza koyu
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE! 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

IBAŞKA'N — Maddeyi oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

•Efendim, daha üç tasarı var, müzakere ede
ceğiz. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
rail Devleti Hükümeti arasında 18 Mart 1960 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşma-
lariyle eklerinin tasdikma dair geçici kanun ta
sarısı ve Güvenlik ve İktisat Komisyonları rapor
ları (1/48) (1) 

BAŞKAN — Tümü üstünde söz ıstiyen? 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

anlaşma ile israil'den memleketimize şevki dur
muş olan asfaltın şevki sağlanacaktır. Memleke
timizde çıkan asfalt ihtiyaca yetmemektedir. 
Ucuz fiyatla asfalt ithali sağlanmış olacaktır. Bu
nu kabul edelim.. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, memleketimiz
de çıkan asfalt ihtiyaca hakikaten yetmiyor mu 
aeafoa? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yetmiyor efen
dim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bence memleket
te çıkan asfalt ihtiyaca yeter. Ancak mevzuat ve 
nakliyat güçlüğü vardır. Kanaatimce asfalt it
haline lüzum yoktur. Fakat en başta ^olen dâva 

(i) 43 S. sayılı basnıayazı tutanağın sonunda-
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mevzuat ve nakliyat güçlüğü dolayısiyle yerli as
falt istenilen yere nakledilememektedir. 

CELEBİ EMANULLAH — Efendim bu ta
sarı evvelce bir kere daha incelenmek üzere ko
misyona iade edilmişti. Ben bu işin yalnız as
falt dâvası olarak müzakere edilmesine taraftar 
değilim. Mevzu yalnız asfalt dâvası değildir. 

GÜBSOYTRAK SUPHİ — Çelebinin fikri
ne aynen iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu tasarı bize 30 . 7 . 
1960 ve 8 . 8 . 1960 tarihlerinde olmak üzere iki 
defa gelmiş ve geriye çevrilmiştir. Komisyon 
mevzuu bugüne kadar incelemiş ve vardığı kana
atle bu tasarıyı bize getirmiştir, tekrar komisyo
na iadesiyle bilmem ne kazanacağız. 

ESİN NUMAN — O halde Komisyon Sözcü
sü konuşsun bizi tatmin etsin. (Komisyon sözcü
leri burada yok, sesleri) 

TUNÇKANAT HAYDAR — İkaz edilsin, ve 
gelecek toplantıya davet edilsin ve gelip izahatta 
bulunsunlar, efendim. Asfalt mevzuu da bu mev
zu içindedir; inşaat mevsimi sona ermekte, işler 
yapılamamaktadır. Nazarı dikkatinize arz ede
rini. 

KUYTAK FİKRET — Efendim son seyya-
hatimiz esnasında Karayollarının elinde bol mik
tarda mevzuat olduğunu, buna mukabil Petrol 
Ofisine asfaltı olup mevzuat yokluğu içinde kıv
randığını bizzat gördüm. Dönüşte her iki Umum 
Müdürlüğe gidip birbirlerine yardım etmelerini 
rica ettim. Fakat buna rağmen nedense olmadı. 
Nedense İsrail'den gelen asfalt daha ucuza mal 
oluyor. Fakat buna mukabil memleketten bir dö
viz çıkıyor. Bunu ıttılaınıza arz ederim. 

ÂCUNER EKREM — Tasarının, Sözcünün 
bulunduğu bir günde müzakeresini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Tasarının sözcünün bulunduğu 
gün müzakeresi yapılmak üzere ayrıca gündeme 
konmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bir teklifim var; 
gündemde görüşülecek olan konular hakkında 
sözcülerin hazır bulunması için bir karar alınma
lıdır. Daha evvel de oldu bu. 

7. •—• Gürsel Cemal ve Özdağ Muzafferin, 
Milletvekillerinin ödenek ve yollukları hakkında 
kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/91) 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyen? 
'(Sözcü yok, sesleri) 
Burada efendim. 
ESÎN NUMAN — Efendim, usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ESİN NÜMAN — Efendim, bu kanun tekli

finin müzakeresinin, ordu ile ilgili olan diğer 
anun tekliflerinin müzakere edileceği güne bı-
akılmasmı ve bu hususun oya konmasını teklif 
diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu oylarınıza 
ınuyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

C4ündemin son maddesine geçiyoruz. 

8. — / / genel ve belediye meclisleri ile mahal -
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve gö-

vlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı ve 6ü-
>enlik Komisyonu raporu (1/54) 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bu kanun ta
a m ı , oldukça mühimdir. Bütün arkadaşların bu 
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mevzuda iyice hazırlanıp fikirlerini beyan etme
lerine imkân vermek üzere tehirini ve yarınki 
gündemde yer almasını teklif ediyorum. (Muva
fık sesleri) 

ER AHMET — Arkadaşımız tasarının yarın
ki gündeme bırakılmasını teklif ediyor. Bir di
yeceğim yok. Yalnız elimizdeki tasarıların sayısı 
113, 115 rakamlarını taşıyor. Bu tasarının No. sı 
ise 48 dir. Mütemadiyen geri kalıyor. Fakat tat
bikat devam etmekte hem de kötü misaller ile 
devam etmektedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Karaveli-
oğlu arkadaşımızın teklifini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Bu madde
cin müzakeresi de, teklif gereğince, bugünlük te
hir edilmiştir. 

Gündemimizdeki madelerin müzakeresi bit
miştir. Yarın saat 14 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18)45 
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Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin tasdikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun 
tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları raporları ( 1 /76 ) 

T c .- - - • 
Başbakanhk "v '* " r . " "V " 29 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 71 - 787/2015 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24 . 8 .1960 tarihinde karralaştırılan «ücre
tin Korunması hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdikma ve bu Sözleşmeye 
(katılmamıza dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

İlişik olarak sunulan ücretin korunması hakkındaki 95 sayılı Sözleşme Hükümetimizin de üyesi 
bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Konferansının 8 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'deki 
32 nci toplantısında kaJbul edilmiş ve o tarihten beri : Uruguay, İngiltere. Polonya, Filipinler, 
.Kolanda, Norveç, Meksika, Afganistan, italya, Arjantin, Macaristan, Avusturya, Guatemala, Yu
nanistan, Fransa, Ekvator, Kuiba, Bulgaristan, Brezilya, İspanya, Suriye, Kostarika, Yeni - Gine, 
Honduras Irak, İsrail, Malezya ve Tunus hükümetlerince tasdik edilmiştir. 

Bilindiği gilbi, her memlekette çalışanların çalışma ve yaşama şartlarının ıslahını, Milletlerara
sında anlaşma ve iş birliği ile gerçekleştirmek gayesini güden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
konferanslarında kaibul edilen ve üye devletlerin tasdikma sunulmak suretiyle Milletlerarası bir 
nizam olaraik yürürlüğe giren sözleşmeler, bir taraftan çalışma mevzularında Milletlerarası bir 
ahenk ve yeknesaklık temin etmekte diğer taraftan en ileri anlayışla tatbikatın yürütülmesini 
sağlamaktadır. ^Bu maksatla ve mevzuatımızın umumi prensipleriyle ahe*nktar olması bakımından 
ilişik olarak sunulan Ücretin korunması hakkındaki 95 sayılı Sözleşmenin tasdikinin uygun olacağı 
mütalâa edilmiş bulunduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 8 . 9 . 1960 
Güvenlik Komisyonu, 

Esas No. : 1/76 
Karar No. ; 38 

Yüksek Başkanlığa 

Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin tasdikma ve bu söz
leşmeye katılmamıza dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsil erlerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü : 

Gerekçede verilen etraflı izahatla, 95 sayılı Sözleşmede derpiş edilen hükümler kotnisyonumuz-
ea da müspet mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal tşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yü!ksek Başkanlığa su
nulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

Özdilek Fahri 

Üye 
Ataklı Mucip 

Başkanvekili 
Yitrdakuler Muzaffer 

Üye 
Kabibay Orhan 

Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadr 

Cemal 

• Katip 
Aklioyunlu Fazıl 

Üye 
i Karaman Suphi 

Üye 
Ulay Sıtkı 

• 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 20 . 10 . 1960 
Sosyal tşler Komisyonu 

No. : 1/76 
İlişiği : 34 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Söyleşmesinin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı» tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarı, ücretlerin tediye şekli, mahalli ve zamanı gibi hususlarda işçileri koruyucu hükümler 
ihtiva etmektedir. 

Bu hususlar ise esasen cari millî mevzuata ve tatbikata uygun bulunduğundan tasarının ayaen 
kalbıılü uygun görülmüşltür. 

Komitenin tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı (Sözcü 2.) 

Küçük sami Esin Numan Gürsoytrak Suphi Kaplan Mustafa 

(Sözcü 1.) 
Karan Muzaffer Özdağ Muzaffer Özgüneş Mehmet Solmazer îrfan 

Türkeş Alparslan Yıldız Ahmet 

( S. Sayısı : 107 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin tasdikma ve bu 

Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 1949 da Cenevre'deki Genel Konferansın
da kabul edilmiş olan Ücretin korunması hak
kımdaki 95 sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu 
Sözleşmeye katılmak üzere Hükümete yetki ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

24 . 8 . 1966 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Ş. îtum 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdilek 

Dışişleri Bakanı 
S, Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkım 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı 
M. iriuer 

Devlet Bakanı 
A. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızüoğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D. Kover 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ba.-Ya. ve Tu. Bakar1 

Z. Tarhan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

g'ft Sayısı: 107); 
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ÜCRETİN KORUNMASI HAKKINDA 95. NO. LU MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Kurulu tarafından vâki davet üzerine 8 Haziran 1949 
tarihinde Cenevre'de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konfe
ransı : 

Toplantı gündemnin yedinci maddesini teşkil eden, ücretin korunması meselesine dair muhtelif 
tekliflerinin kabulüne, 

Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verildikten sonra, 
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının işbu birinci günü, Ücretin korunması hakkında 

1949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde — 1. 

Bu Sözleşme bakımından «ücret» tâbiri, yapılan veya yapılacak olan bir iş veyahut görülen veya 
görülecek olan bir hizmet için yazılı veya sözlü bir iş akdi gereğince bir iş veren tarafından bir iş
çiye, her ne nam altında ve hangi hesaplama şekliyle olursa olsun ödenmesi gereken ve nakden 
değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma veya millî mevzuatla tespit edilen bedel veya ka
zançları ifade eder. 

İ ^ ; Madde — 2. 

1. Bu Sözleşme, kendisine bir ücret ödenen veya ödenmesi gereken her şahıs hakkında uygu
lanır. 

2. Yetkili makam, keyfiyetle doğrudan doğruya ilgili iş veren ve işçi teşeküllerinin hep
si veya bir kısmını uygulamanın uygun olamıyacağı ahval ve şerait içinde çalışan ve istihdam edilen 
şahıs zümreleriyle, bedenen yapılan işlerde istihdam edilmiyen veyahut ev hizmetlerinde ve benze
ri işlerde çalışan şahıs zümrelerini bu Sözleşme hükümlerinin hepsinin veya bir kısmının uygulanma
sından istisna edebilir. 

3. Her üye, Milletleraası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince bu Sözleşme
nin uygulanması hakkında göndereceği ilk yıllık raporda bundan evvelki fıkra hükümlerine uy
gun olarak, Sözleşme hükümlerinin hepsi veya bir kısmının uygulanmasından istisna etmek tasavvu
runda olduğu şahıs zümrelerini belirtecektir. Bundan sonra hiçbir üye, bu suretle belirtilen şahıs 
zümreleri dışında istisnalar koyamıyacaktır. 

4. ilk yıllık raporunda bu Sözleşme hükümlerinin hepsi veya her hangi birinin uygulanmasın
dan istisna etmek tasavvurunda olduğu şahıs zümrelerini belirtmiş olan her üye, bundan sonraki ra
porlarında, haklarında bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine başvurma hakkından vazgeçtiği şa
hıs zümrelerini ve bu Sözleşmenin bu şahıs zümrelerine uygulanması bakımından kaydedilmiş olan 
ilerlemeleri belirtecektir. 

Madde — 3 . 

1. Nakit olarak ödenmesi gereken ücretler, münhasıran tedavülü mecburi olan para ile ödenecek 
ve emre muharrer senetle, bono ile, kuponla veya tedavülü mecburi parayı temsil ettiği iddia olu
nan diğer her hangi bir şekilde ödeme yasak edilecektir. 

2. Ücretlerin bir banka üzerine çekilen çekle yahut posta çeki veya havalesiyle tediyesi teamül
den olduğu veya özel vaziyetler dolâyısiyle zaruri bulunduğu veya bir kolektif mukavele veya ha
kem karariyle bu şekillerde ödemenin derpiş edildiği yahut bunların hiçbiri mevcut bulunmadığı 
takdirde ilgili işçi rıza gösterdiği hallerde, yetkili makam, ücretin, sözü edilen şekillerde ödenmesi
ne müsaade veya hükmedebilir, 

(S. Sayısı; 107 ); 
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Madde — 4. 

1. ilgili sanayi veya işin mahiyeti dolayısiyle ücretin kısmen ayın olarak ödenmesinin âdet 
veya arzuya şayan olduğu sanayi veya işlerde, millî mevzuat, kolektif mukaveleler veya hakem 
kararları, bu ödeme şekline müsaade edebilir. Ücretin ispirtolu içki veya zararlı kimyasal mad
delerle ödenmesine hiçbir suretle müsaade ediîmiyecektir. 

2 — Ücretin kısmen ayın «flarak ödenmesine müsaade edildiği hallerde : 
a) Aynî olarak verilen şeylerin gerek işçinin ve gerekse ailesinin şahsan kullanabilmesi ve 

onların menfaatine uygun bulunması, ve 
b) Aynî ödemelere takdir edilen kıymetin âdil ve mâkul olması için gerekli tedbirler alın

mış olacaktır. 

Madde — 5. 

Ücret doğrudan doğruya ilgili işçiye ödenecektir, meğer ki, millî mevzuat veya bir kolektif 
mukavele veyahut bir hakem karan bu hususta başka bir hüküm koymuş veya ilgili işçi başka 
bir şekli kabul etmiş olsun. 

Madde — 6. 

İşçinin, ücretini dilediği gibi kullanma hürriyetini iş verenin her ne suretle olursa olsun tah-
didetmesi yasaktır. 

Madde — 7. . ' ' " 

1 — Bir iş yeri çerçevesi içinde işçilere mal satmak üzere ekonomalar açıldığı, yahut onlara 
hizmet için servisler durulduğu takdirde, bu ekonomalardau veya servislerden faydalanmaları 
için ilgili işçiler üzerinde hiçbir cebir icra edilmiyecektir. 

2 — Diğer mağazalara veya servislere gitmek mümkün olmadığı hallerde, yetkili makam 
malların âdil ve mâkul fiyatlarla satılması ve hizmetlerin yine âdil ve mâkul fiyatlarla yapıl
ması veya iş veren tarafından açılan ekonomaların veyahut yapılan hizmetlerin işletilmesinde 
kazanç gayesi güdülmemesi ve sadece işçilerin menfaatlerinin gözetilmesi için uygun tedbirler 
alacaktır. 

Madde — 8. 

1. Ücretlerden kesintiler yapılmasına, ancak millî mevzuatın tâyin veya bir kolektif muka
velenin yahut bir hakem kararının tesbit ettiği şartlar ve hadler dâhilinde müsaade edilecektir. 

2. işçiler, bu gibi kesintilerin hangi şartlar ve hadler içinde yapılabileceğinden, yetkili ma
kamın en uygun addedeceği şekilde haberdar edileceklerdir. 

Madde — 9. 

Bir işçi tarafından, bir işe yerleşmek veya işi muhafaza etmek maksadiyle bir iş verene veya 
onun vekiline veyahut her hangi bir aracıya (Meselâ işçi toplamakla görevli bir kimseye) doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle bir ödemede bulunulmasını sağlamak için ücretlerden her hangi 
bir kesinti yapmak yasaktır. 

Madde — 10. 

1. Ücret, ancak millî mevzuatın belirttiği usuller ve hadler dâhilinde haciz veya temlik edi
lebilir. 

2. Ücret, haciz ve temlike karşı, işçinin ve ailesinin geçimini sağlayabilmesi için lüzumlu sa
yılan ölçüde himaye edilecektir. 

I (S. Sayısı; 107^ 
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Madde — 11. 

1. Bir müessesenin iflâsı veya mahkeme karariyle tasfiyesi halinde, bu müessesede çalışan 
işçiler, gerek iflâsa veya mahkeme karariyle tasfiyeye takaddüm edip millî mevzuatla tâyin edi
len bir müddet zarfında geçen bâzı hizmetleri dolayısiyle kendilerine borçlanılan ve gerekse 
millî mevzuatla tâyin edilen miktarı geçmiyen ücretler için imtiyazlı alacaklı mevkiini işgal 
edeceklerdir. 

2. İmtiyazlı bir alacak teşkil eden ücret, alelade alacaklıların hisselerini almalarından evvel, 
tam olarak ödenecektir. 

0. İmtiyazlı bir alacak teşkil eden ücretin, diğer imtiyazlı alacaklara nazaran rüçhan sırası, 
millî mevzuatla tâyin edilecektir. 

Madde — 12. 

1. Ücret muntazam fasılalarla ödenecektir. Ücretin muntazam fasılalarla ödenmesini sağlıyaıı 
tatmin edici başkaca usuller mevcudolması hali hariç, ücretin hangi fasılalarla ödenmesi lâzımgel-
diği, millî mevzuatla tâyin veya bir kolektif mukavele veyahut bir hakem kararı ile teslüt 
edilecektir. 

2. İş akdi sona erdiği zaman, borçlanılmış olan ücretin tamamı, millî mevzuata veya bir ko
lektif mukaveleye veyahut bir hakem kararma uygun olarak ödenecektir. Bu yolda bir mev
zuat, veya kolektif mukavele veyahut hakem kararı mevcut değil ise, ödeme, mukavele hü
kümleri göz önünde tutularak mâkul bir mühlet içinde yapılacaktır. 

Madde — 13. 

1. Ücret nakdî olarak ödendiği hallerde, yalnız iş günlerinde ve iş yerinde yahut iş yerine 
yakın bir yerde ödenecektir; meğer ki, millî mevzuat veya bir kolektif mukavele veyahut 
bir hakem kararı, başka türlü bir şekil derpiş etsin veya ilgili işçilerin malûmu bulunan başka 
şekiller daha uygun telâkki edilsin. 

2. Ücretin perakende içki satılan yerlerde yahut benzeri müesseselerde ve, kötüye kullanıl
masının önlenmesi gerekiyorsa, perakende, eşya satıış mağazalarında ve eğlence yerlerinde öden
mesi yasaktır. Bu hüküm bu gibi müesseselerde çalışmakta olan işçilere tatbik edilmez. 

Madde — 14. 

İcabettiği takdirde, işçileri kolayca anlıyacakları bir şekilde aşağıdaki hususlardan haberdar 
etmek gayesiyle müessir tedbirler alınacaktır : 

a) İşe alınmalarından önce işçilere, tâbi olacakları ücret şartları hakkında malûmat veri: 
mesi veya ücret şartlarında bir değişiklik yapılması halinde değişikliklerin bildirilmesi, 

b) ödemenin taallûk ettiği devreye ait ücretlerini .teşkil eden unsurlar değişebilecek dunun
da ise, bu unsurların her ücret tediyesi sırasında işçilere bildirilmesi. 

Madde — 15. 

Bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan mevzuat : 
a) İlgili şahısların bilgisine arz edilecek; 
b) Bu mevzuata riayetle görevli kimseleri tasrih edecek; 
c) Bu mevzuata aykırı hareketlere karşı uygun ceza müeyyideleri tesbit edecek; ve 
d) Gerekli her türlü ahvalde, uygun bir şelril ve usul dâhilinde kayıt ve defterler tutulma

sını derpiş edecektir. 

(& Bayisi; 107); 
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Madde — 16. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince verilmesi gereken yıllık 
raporlar, bu Sözleşme 'hükümlerini tatbik mevkiine koyan tedbirler hakkında tam bilgileri ih
tiva edecektir. 

Madde — 17. 

1. Ülkesi vâsi bölgeleri ihtiva eden bir üye memleketin yetkili makamı, nüfusunun dağı
nıklığı veya bu bölgelerin gelişme durumu sebebiyle, mezkûr 'bölgelerde bu sözleşme hüküm
lerini tatbik etmenin kaibil olamıyacağı kanaatine rardığı takdirde, ilgili işçi ve iş veren teşekül-
lerinin 'bulunduğu yerlerde 'bu teşekküllerle istişare ettikten sonra, anılan (bölgeleri, ya umu
mi olarak veya münasip göreceği bâzı müessese veya bâzı işleri istisna etmek suretiyle Sözleş
me 'hükümlerinin tatbiki dışında bırakabilir. 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci 'maddesi gereğince bu Söz
leşmenin uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık raporunda bu madde 'hükümlerine başvurma 
niyetinde olduğu her bölgeyi bildireeck ve bu madde hükümlerine müracaat niyetin'de olması
nın sebeplerini gösterecektir. Bundan sonra hiçbir üye, bu suretle IbiMirmiş olacağı bölgeler ha
riç, bu madde hükümlerine başvuramıyacaktır. 

3. Bu madde 'hükümlerine başvuran her üye, üç yılı geçmiyen fasılalarla ve ilgili iş veren 
ve işçi teşekküllerinin mevcudioMuğu yerlerde Ibu. gibi teşekküllerle istişare ederek, bu sözleş
menin uygulanmasının, 1 nei paragraf uyarınca muaf tutulan bölgelere teşmili imkânını tekrar 
gözden geçirilecektir. 

4. Bu madde [hükümlerine başvuran her üyeK anılan hükümlere başvurma hakkından vaz
geçtiği bölgeleri ve Ibu Sözleşmenin bu gibi bölgelerde tedricî surette uygulanması süresince 
kaydedilen terakkiyi daıha sonraki yıllık raporlarında bildirecektir. 

Madde — 18. 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönde
rilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Maddö — 19. 

1. Bu Sözleşme, ancak !onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Dalha sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin tescil edildiği 
tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde* —̂  20. 

Milletlerarası Çalışma 'Teşkiltâı Statüsünün 35 nci maddeihinin 2 nci fıkrası gereğince Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genc'i Müdürüne gönderilecek olan beyanlar aşağıdaki hususları 
belirtecektir : 

a) ilgili üyenin, Sözleş'me hükümlerini değiştirmeksizin uygulamayı taaMıüdettiği ülkeler; 
lb) Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanmasını taaMıüdeden ülkeler ve bu deği

şikliklerin nelerden ibaret olduğu; 
c) Sözleşmenin uygulanamadığı ülkeler ve bu gibi hallerde niçin uygulanmadığının sebepleri; 
d)' Durumun daha derin bir şekilde incelenmesine intizaren, haklarındaki kararını sonraya 

bırakan ülkeler; 

t S. Sayısı : 107) 
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2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, onamanın 

ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır. 
3. Her üye, bu maddenin 1 nci paragrafının ('b), (c) ve (d) bentleri gereğince, daha evvel 

yapmış olduğu beyanda mevcut ihtirazı kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir be
yan ile vazgeçebilecektir. 

4. Her üye, bu Sözleşmenin, 22 nci madde hükümlerine uyugn olarak fe^hedildbi'leceği dev
reler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki bir beyanın hükümlerini diğer bakımlardan değiş
tiren ve /belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan, gönderebilecektir. 

Madde — 21. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları gere
ğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlarda, Sözleşme hükümle
rimin ilgili ülkede, aynen mi ydksa değişikliklerle mi uygulanacağı hususu açikl anacaktır; beyan 
Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanacağını açıkladığı takdirde, bu değişikliklerin ne
lerden ibaret olduğunu da 'belirtecektir. 

2. İlgili üye veya üyeler veya ilgili milletlerat-ası makam, daha sonra, yapacağı 'bir be
yanla, daha evvelki bir beyanda belirtilmiş olan bit- değişikliğe başvurmak 'hakkından tamamen 
veya kısmen vazigeçebilir. 

3. İlgili üye veya üj^eler veyaihııt ilgili milletrara'sı makam, bu Sözleşmenin, 22 nci madde 
hükümleri gereğince feslheclilelbileceği devreler zarfında, Genel Müdüre, da'ha evvelki bir beyanın 
hükümlerini diğer bakımlardan değiştiren ve 'bu Söyleşmenin taübikatiyle ilgili halihazır duru
munu açı'klıyan yeni bir beyan göriderebilir. 

Madde —-22. 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir 
devrenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdü
rün tescil edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, feslıin tescili tarihinden itibaren bir yıl 
sonra muteber olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, 'bundan evvelki fıkrada yazılı o on yıllık devrenin biti
minden itibaren bir yıl zarfında bu maddede derpiş edilmiş olan fesih hakkını kullanmıyan 
Ih er üyev yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bun'dan sonra bu Sözleşmeyi, 
İıer on yıllık devrenin sonun'da, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde feshedilecektir. 

Madde — 23. 
# 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafından kendisine bil
dirilen bilumum onama beyan ve fesihlerin tescil edildiğini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
bütün üyelerine tebliğ e'decektir. 

2. Genel Müdür, kendisine gönderilmiş olan ikinci onama belgesinin tescil edildiğini Teşki
lât üyelerine telbliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilât üyele
rinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 24. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukardaki maddeler gereğince, tescil etmiş ol
duğu Ibütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, "Birleşmiş Milletler Anadlaşmasmın 
102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıra
caktır. 

( & Sayısı: 107 ) 
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Madde — 25. 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her on yıllık bir devrenin sonunda, Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, <bu Sözleşmenin tatbikatı hakkında Genel Konfe
ransa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans 
gündemine konulması lâzım gelip gelmediği hususunda karar verecektir. 

Madde — 26. 

.1. Genc'i Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme ka-
Ibul etmesi halinde, yeni Sözleşme başka bir şekil derpiş etmedikçe, 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukar'daki 22 nci 
madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş 'ohııa'k kayıt ve 
şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

h) Bu Sözleşme, tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden İtibaren, artık 
üyelerin onamasına açık bulundurulmryaeaktır. 

2. Bu Sözleşme, 'onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için her 
Ihaide şimdiki şekil ve muhhtevasiyle yürüıiükktc kalacaktır. 

Madde — 27. ' ' 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri ayni derecede muteberdir. 

>m< 

I 

.( S. Sayısı : 107 ) 





S. SAYISI : 108 
Tarım işçilerinin Dernek kurma ve birleşme haklarına mütaallik 
11 sayılı Sözleşmenin tascEkma ve bu Sözleşmeye katılmamıza 
dair kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal işler komisyonları 

raporları (1/78) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 787/2013 
Milî Birlik Komitesi Başkanlığına. 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24. 8.. 1960 tarihinde kararlaştırılan «Tarım 
işçilerinin dernek kurma ve birleşme haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve 
bu sözleşmeye katılmamıza dair kanus tasarısı» gerekçesi ve ilişiliğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkası ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

İlişik olarak sunulan Sözleşme tarım işçilerinin dernek kurma ve birleşme haklarına mütaallik 
olup Hükümetimizin de üye bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Konferansının 1921 de Ce
nevre'deki üçüncü toplantısında kabul edilmiş ve o tarihten beri : Arnavutluk, Federal Almanya, 
Mısır, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, Birmanya, Brezilya, Bulgaristan, 
Seylân, Şili, Çin, Kolombiya, Küba, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Gine, 
Hindistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburğ, Fas, Meksika, Nikaraguay, Norveç, Yeni - Zelan
da, Pakistan, Holânda, Peru, Polonya, Romanya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Tunus, Uk
rayna, Rusya, Uruguay, Venezüella ve Yugoslavya Hükümetleri tarafından tasdik edilmiştir. 

Bilindiği gibi her memlekette çalışma şartlarının ıslahını Milletlerarasında' anlaşma vd iş birliği 
ile gerçekleştirmek gayesini güden Milletlerarası Çalışma' Teşkilâtının konferanslarında kabul edi
len ve üye devletlerin tasdikına sunulmak suretiyle Milletlerarası bir nizam olarak yürürlüğe gi
ren Sözleşmeler bir taraftan çalışma mevzularında Milletlerarası bir ahenk ve yeknesaklık temin 
etmekte diğer taraftan da en ileri anlayışla tatbikatın yürültülmesini sağlamaktadır. Bu maksatla 
ve mevzuatımızla ahenktar olması bakımından ilişik olarak sunulan Tarım İşçilerinin dernek kur
ma ve birleşme haklarına mütedair 11 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesinin uygun olacağı müta
lâa edilmiş bulunduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik. Komisyonu 

Esas No. 1/78 
Karar No. 39 

8.9. 1960 

Yüsck Başkanlığa 

Tarım işçilerinin derdek kurma ve birleşme haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin tasdi-
kıııa ye bu sözleşmeye katılmamıza dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsileilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede verilen izahatın ışığında tetkik edilen 11 sayılı Sözleşme, prensip itibariyle uygun 
mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

Özdilek Fahri 

Üye 
A t aldı Mucip 

Üye 
Köseoğlu Münir 

Başkan .vekili 
Yurdakul er Muzaffer 

Üye 
Kahibay Orhan 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Ülay Sıtkı 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
Sosyal İşler Komisyonu 

No: 1/78 
isiai : 33 

20 .10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyomrmııza- havale olunan «Tarım işçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme haklarına mütaal
lik 11 sayılı Sözleşmenin tasdikıua ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kamın tasarısı» tetkik ve mü
zakere olundu. 

Yapılan incelemede : Tasarı Tarım İşçilerinin Demek Kurma ve birleşme hakkına taallûk etmek
te olduğu; bu husus ise millî meezuatımıza ve tatbikata esasen uygun bulunduğundan tasarının ey-
nen kabulü uygun görülmüştür. 

Komitenin tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami 

Üye 
Kaplan Mustafa 

Sözcü (1) 
Karan Muzaffer 

Üye 
Özdağ Muzaffer 

Üye 
Türk eş Alparslan 

( S. Sayısı : 108) 

Sözcü (2) 
Esin Numan 

Üye 
özgüne s Mehmet 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Solmazer İrfan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarım işçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme 
haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin tas-
dikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun 

tasarısı 

MADDK 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tın 1.921 de Cenevre id elki Genel. Konferansının 
da kaibnl edilmiş olan Tarım İşçilerinin Dernek 
Kurana ve Birleşme halklarına mütaaliik 11 sayılı 
Sözleşme tasdik ed ılım iş ve bu Sözleşmeye katıl
mak üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

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

(MADDE 3. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

24 . 8 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel Â. Artus 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
Ş. İnan A. P. Gözübüyük 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
F. Özdilek " M. 1. Kızıloğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

S. Sarper E. Alican 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

F. Yavuz D. Koper 
Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. tren N. Karasu 
Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

F. Aşkın F. Üstün 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

8. Ulay C. Talaş 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 

M. Uluer Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 

( S. Sayısı : 10& } 
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Tarım işçilerinin dern 

haklarına mütaallik 

Milletlerarası Çalınma Bürosu Yönetim Ku
rulu tarafından vtâlkı davet ürerine 25 Ekim 1921 
tarillıindie Omevre^de 3 neü toplanltıısını yapan 
Milldtflıerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konl'e- ! 
ranısı, toplantı gündeminin 4 neü maddesine dâ- i 
İtil bulunan Tarım işçilerimin dernek kurma ve • 
birleşme haklarına mütaallilk tekliflerin kalbu'lüne 
ve . | 

ıB'u tekliflerin milletlerarası bir sözleşme şek
lini almasına karar Verdikten sıonra, 

MillâtleraraLsı Çalışma Teşkilâtının üyeleri ta
rafından, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Sta
tüsü hükümleri gereğince onanmak üzere, (Ta
rımda) dernek kınıma hakkına ımütaalik 1921 
Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleş-
mıeyİ kaibul öder : | 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının bu sözleşmeyi onayan, her üyeisi, tarımda 
çalışan bilûmum salmışlara, sanayi işçilerinde ol
duğu gibi, dernek kurma ve birleşme haklarını 
aynen sağlamayı ve tarım işçileri bakımından bu 
hakları tahdidedici kanuni veya sair hükümleri 
ilga ötmeyi taahhüdeder. 

MADDE 2. — Bu sözleşmenin, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının statüsünde belirtilen şartlar 
dahilindeki kesin onama belgeleri Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürüme gönderlleeek ve 
onun tarafından tescil edilecektir. 

MADDE 3. — 
1. 'Bu sözleşme, Mİlletleraraısı Çalışma Teşiki- ' 

latı üyelerinden ikisinin onama belgelerinin Ge- ı 
mel Mıüdür tarafından tescil edildiği tarihte me
riyetle girıecdktir. 

2. Sözleşme, ancak onama belgeleri Milletler
arası Çalışma Bürosunca tescil edilmiş olan üye
leri bağlıyacaktır. 

3. Bumdan sonra bu sözleşme, her bir üye 
hakkında, kendisinin onama belgecinin Milletler
arası Çalışma Büroisumea tescil 'edildiği tarihte 
'meriyete girecektir. | 

îk kurma ve birleşme 
11 sayılı Sözleşme 

MADDE 4. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı üyelerimdien ikisinin onama belgelerinin Mil
letlerarası Çalışima Bürosunca tescili 'akabinde, 
MilletlleraraJsı Çalışma Bürosu G'enel Müdürü 
keyfiyeti Milletlerarası Çalınma Teşkilâtının bü
tün üyelerine tebliğ edecektir. Teşkilâtın diğer 
üyeleri tarafından daha sonra gönderilecek ona
ma belgelerinin tecil edildiğimi de omlara tebliğ 
'edecektir. 

MADDE 5. — Bu söyleşmeyi onayan İner üye 
3 ncü madde bükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
1 nci ımadde hükümlerini en geç 1 Ocak 1924 tari-
•hinden itibaren tatbik etmeyi ve bu hükümleri 
'müessir kılmak için gerekli olan tedbirleri almayı 
taaıhhüddder. 

MADDE 6. — Bu sözleşmeyi onayan Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtının her üyesi sözleşmeyi 
müstemlekelerinde, idaresi ve himayesi altındaki 
ülkelerde Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Sta
tüsünün 35 nci maddeisine uygun olarak taıtibik 
etmeyi taaMıüdeder. 

MADDE 7. — Bu sözleşmeyi onayan her üye, 
onu, ilk yürürlüğe giriş tarihimden itibaren on 
yıllık bir devre sonumda, Milletlerarası Çalışıma 
Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Genel 
Müdürce telsçil edilecek bir ihbarname ile fe-îh'e-
debilir. Fesih, keyfiyetim Milletlerarası Çalışıma 
Bürosu tarafımdan tebcili tarihimden itibaren bil
gene sonra muteber olacaktır. 

MADDE 8. — Milletlerarası Çalışıma Bünoisıı 
Yönetim Kurulu en az on senede bir bu sözleşme
nin tatbikatı hakkında gemdi konferansa bir ra
por sunacak ve onun yeniden gaziden geçirilmeli 
veya tadili Meselesinin konferans gündemime ko-
mulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

MADDE 9. — Bu Sözleşmenin Fransızca. ve 
İngilizce metinleri aynı derecede muteberidir. 

* • 

( S. Sayısı : 108 ) ' 



S. S A Y I S I : M I 
İdare Âmirlteri O'Kan Sezai ve Erkanlı Orhan'ın, 1960 malı ydı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişildik yapılması hakkında kanun teklifi ve İktisat Komisyonu 

raporu (2/97) 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İdare Amirliği 20 . 10 . 1960 
Muhasebe Müdürlüğü 

No : 713-713 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Merkez Yayın ve Sevk Bürosunun köylere gazete sevkı işlerinde posta ücretlerini karşılamak 
üzere münfesih T. C. B. M. Meclisinin, 1960 malî yılı bütçesinin 451 nci yayın masrafları faslının 20 
nci başka her çeşit masrafları maddesine mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan malî yıl so
nuna kadar gazete sevkı işinin aksamaması için 20 000 liralık ek bir tahsisat ile aynı yıl bütçesinin 
309 ncu taşıt masrafları faslının 41 nci başka taşıt masrafları maddesine vaz'edilmiş olan tahsisatın 
da kifayetsizliği nazarı itibara alınarak 10 000 lira ki ceman 30 000 liranın 453/B faslının 22 nci 
T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların 
harcırahları maddesindeki tahsisattan indirilerek yukarda arz olunan maddelere eklenmesine müte
dair kanun teklifi ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
S. O'Kan E. Acuner 

İktisat Komisyjonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

No : 2/97 20 . 10 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlğna 

İdare Âmirleri O'Kan Sezai ve Erkanlı Orhan'ın, 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, gerekçesinde de belirtildiği üzere Millî Birlik Komitesi Merkez Yayın ve Sevk 
Bürosunun köylere gazete sevkı işlerinde posta ücretlerini ve taşıt masraflarını karşılamak üzere 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet 
Meclisi (T. C. Millî Birlik Komitesi) kısmında 30 000 liralık aktarma yapılmasını istihdaf etmek
tedir. 
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Malî yi) sonuna kadar hizmetlerin aksamaması m temin maksadiyle sevk edilmiş bulunan kanun 

teklifi, komisyonumuzca, da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve ilişik cetveli 
ilo birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlğa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik 

Üye Üye 
Ersii Vehbi Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osmaîi. 

Üye 
Tasar Dündar 

O'Kan Sezai ve Erkanfa Orhan'ın teklifi 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

M ADİ) ti 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Münfesih Büyük Millet Meclisi (T. O. Millî 
Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (30 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2. 
vürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

/MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ma-
live Bakanı vürütür. 

Üye 
Baykal Rıfat 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

F. M. 

O'Kan Sezai ve Erkanlı Orhan'ın teklifine bağlı 

CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

453 22 T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören 
B ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 

309 41 Başka taşıt masrafları 
451 20 Başka her çeşit masraflar 

Tenzil. 
olunan 

Zam 
olunan 

30 000 

30 000 

.10 000 
20 000 

30 000 

m—m 
( S . Sayısı t 111) 



S. S A Y I S I : I I 2 
Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 

( î / 1 1 1 ) 

T . c . . ' "'"'-• " 
Başbakanlık 12, 10 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1290/2461 ' " ' " - - ; - ' - • 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5 . 10 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Hürri
yet İstikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
: ,. , , , . ' • Cemal Gürsel 

Cî E U E K Ç E 

Hürriyet İstikrazı, tahvillerinin 15 Temmuz 1960 tarihinden itibaren yurdun her tarafında bir
den satışa arz edilmesinin takarrür ettirilmesi üzerine tahvillerin, bu tarihten evvel ihzar ve tabet-
tirilmesi ve bunların tanıtılmasını ve sürümünü sağlıyacak her türlü reklâmın yapılması icabetmiş-
tir. 

Bu muamelelerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine güre yürütülmesi halinde muhammen bedel 
alınması, şartname tanzim edilmesi ve ilân yapılması gibi işlemlere tevessül olunması gerekmekte
dir. 

Halbuki bu tahvillerin 15 Temmuz 1960 tarihinden evvel basılarak satış mahalline gönderil
mesi icabettiğinden, baskı işleriyle afiş ve pankardların bu mevzuda ihtisası bulunan matbaa, firma 
ve şahıslara 11. . 7 . 1960 tarihinden evvel pazarlıkla yaptırılması cihetine gidilmiştir. 

Bu maksatla yapılan masraflar 11 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Temmuz 1960 ta
rihinden evvel yapılmış olduğu cihetle bahis mevzuu ödemeler için özel bir yetkinin alınması zaru
ri bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 11 sayılı Kanunla alman 500 milyon liralık istikraz salâhiyetinin 250 milyon li
ralık kısmı kullanılmıştır. Bakiye kalan 250 milyon liralık yetkinin her zaman kullanılması imkân 
dâhilinde bulunmaktadır. Bu suretle yeni tahvil çıkarılması takarrür ettiği tarihten itibaren tah-
villlerin hazırlanması, 2490 sayılı Kanunda yazılı formalitelerin yerine getirilmesi ve diğer işlerin 
intacı için asgari iki aylık bir zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Gerek tahvillerin ihzarı gerek bunla
rın tanıtılmasını ve sürümünü sağlıyacak her türlü reklâmın yapılması mecburiyeti, işlerin süratle 
ele alınmasını icabettirmektedir. 2490 sayılı Kanunun vaz'ettiği usuller, bu süratin teminini müm
kün kılmadığından, Hürriyet İstikrazı tahvillerinin basılması ve tanıtılması ile ilgili olarak yaptırı
lacak hizmetlerin mezkûr kanundan istisna edilmesi muvafık görülerek ilişik tasarı hazırlanmıştır. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 20 .10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
No : 1/111 
K.No:77' 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Hürriyet İstikrazı asıl ve geçici tahvillerinin baskı işleri ile afiş ve pankardlar için yapılmış ve 
yapılacak giderlerin 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununa tâbi tutulmaması hakkındaki 
tasarı ve gerekçesi incelendi. 

Teklif, genel olarak, süratli hareket sağlanamaması sebebiyle, 2490 sayılı Kanunun şartlarına tâ
bi olunmasını istihdaf etmektedir. Greçiei 1 nci maddeye nazaran 1 Temmuz 1960 gününden itiba
ren yapılan giderler hakkında da bu hüküm uygulanacaktır. 

Tasarı gerekçesinde, formalitelerin ikmali için geçecek zaman hakkındaki iddiaya iştirak edileme
mektedir. istikrazın ilk 250 milyon liralık kısmı konusunda, inkılâp hareketinin hemen akabinde ya
pılması zarureti göz önüne alınarak umumi kaideye ve bittaibi bir defaya mahsus olmak üzere bir is
tisna tecviz edilebilir. Bu bakımdan 1 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Hürriyet istikrazının 250 000 000 liralık ilk kısmı için i'hracedilmiş asıl veya ge
çici tahvillerin basımı ve bu tahvillerin satışlarını teşvik maksadiyle hazırlattırılan afiş ve pankard
lar giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine'tâbi değildir.» 

250 000 000 liralık ikinci kısım için 2490 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olunmaması, tecvizi ka
bil bulunmıyan foir tasavvurdur. Bu sebeple, esasen 1 nci madde değişikliği içine konulmuş bulu
nan geçici. 1 nci madde kaldırılmıştır. 

Kanun tasarısının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen muhafaza olunmuştur. 
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilm'ek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu 
Başkanı Sözcü Üye Üye 

Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Refet Saykal Bifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman özkaya M. Şükran 

'Üyfc 
Taşar Dündar 

( S. Sayısı .- 112 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 numaralı 
Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE .1. — 11 numaralı Kanunun 8 no i 
maddesine aşağıdaki fıra eklenmiştir : 

Hürriyet İstikrazı için ihracedilecek asıl 
veya muvakkat tahvillerin basımı ve bu tahvil
lerin satışını teşvik maksadiyle hazırlattırıla
cak pankard ve afişler için yapılacak masraflar 
2490 numaralı Artırıma, eksiltme ve ihale Kanu
nun?. tâbi değildi-r. 

GEOÎCt MADDE 1. — 1 Temmuz 1960 ta
rihinden itibaren bu maksatla yapılan masraf
lar hakkında bu kanun hükümlerine göre iş
lem yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe irer. 

MADDE 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

Dovlet Başkanı ve 
Başbakan 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdilek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas - Y. ve Turz. B. V 

S. Sarper 
"Millî Eğitim Bakanı 

B. Tuncel 
Ticaret Bakanı 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı ve 

Bayındırlık B. V. 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
§. Kocatopçu 

5 . 10 . 1960 

Devlet Balkanı 
H. Mumcuoglu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
İçişleri Bakanı 
M. î. Ktzıloğlu 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
R. öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosum, 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ra. - Ya. ve Turz. Bakanı 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRÎŞt 

Hürriyet İstikrazı hakkındaki 11 numaralı 
Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —. 11 numaralı Kanunun 8 nci 
nıaddesnie aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hürriyet İstikrazının 250 000 000 liralık 
ilk kısmı için ihracedilmiş asıl veya geçici tah
villerin ibasımı ve bu tahvillerin satışlarını teş
vik maksadiyle hazırlattırılan afiş ve pankard-
lar giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tâ
bi değildir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Tasarının 3 ncü maddesi aynen-
kabul edilmiştir. 

^ • » i 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti ara
sında 18 Mart 1960 tarihinde imzalanan Ticaret ve Tıediye Anlaş-
malariyle eklerinin tasdikma dair geçici kanun tasarısı ve Güvenlik 

ve İktisat komisyonları raporları (1 /48) 

T. G. 
Başbakanlık 28 Temmuz 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

tfayı : 71 -1192/173:1 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 . 7 . İ960 tarihinde kararlaştırılan, muh
telif memleketlerle imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle Protokollerin tasdiki hakkındaki 
(8) aded geçici kanun tasarısı, esbabı mucibeleri ve ilişikleriylo birlikte, bağlı olarak sunulmuştur. 

Mezkûr Anlaşmalarla Protokoller ve bunlara bağlı mektuplar 6653 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine istinaden Bakanlar Kurulunun 19. 7 . 1960 tarihli ve 5/179 «ayı lı Kararnamesiyle tasvibedil-
miştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

• ' Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

4 Temmuz 1950'tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması çerçevesinde cereyan etmekte olan Türk-
israil ticari mübadelelerinin yeni dış ticaret rejimimize ve kota •sistemine intibakını sağlamak 
maksadiyle İsrail Devleti temsilcileri ile Ankara'da yapılan müzakereler 18 Mart 1900 tarihinde 
iki Hükümet arasında yeni bir Ticaret ve Tediye Anlaşmasının, imzalanması ile neticelenmiştir. 

İki memleket arasındaki ticari mübadelelerin her iki memlekette meriyette bulunan umumi itha
lât ve ihracat rejimlerine uygun olarak yapılacağım derpiş eden yeni Ticaret Anlaşmasına iki 
memleketin karşılık 'olarak birbirlerine iıhracedecekleri malların listeleri eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu listelere göre Türkiye İsrail'e balık, çimento, muhtelif madenler, kuru nıeyva ve sebze, odun 
ve sair m e vat ihracedecek, buna mukabil İsrail'den kimyevi maddeler, lâstik, muhtelif iplikler, 
'muhtelif demir ve çelik mamulleri, elektrik motorları ve sair ithal edecektir. 

Ayrıca, Anlaşmaya, ek mektuplarda karton kütü ithaline lüzum hâsıl olduğu takdirde Türk 
makamlarının, diğer memleketlerle aynı .şartlar içinde, bu maddenin İsrail'den ithali için ithal 
lisansı vereceği derpiş edilmiştir. 

Ticaret Anlaşmasından mütevellit tediyeler ise aynı tarihte Ankara'da imza edilen Tediye Anlaş
ması hükümlerine tevfikan yapılacaktır. Mezkûr Anlaşma, ile dış tediyelerde çok taraflı bir siste
me teveccüh eden. dış ticaret politikamızın icabı olarak mutlak bir kliring- sisteminden uzaklaşı-
larak kısmi bir serbest tediye esasına gidilmiştir 

43 



\ 



— 2 — 
Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, İsrail Bankası adına (A) ve (B) hesaibı adı ile 

Amerikan doları üzerinden tutulacak masrafsız ve faizsiz iki hesap açacak ve mübadele edilecek 
malların,bedelleri ve bunlara müteferri masrafların ,% 50 si (A) hesabına, % 50 si (B) hesabına 
geçirilerek ve her üç aylık takvim devresi sonunda (A) hesabı durdurularak fiilî tediyelerden mü
tevellit bakiye derlhal ve tamamen, borçlu Tarafça, A. B. D. doları olarak tasfiye edilecektir. 

(ıB) hesabı ise ahdî he'sabolarak kabul edilmiştir. Bu hesapta karşılıklı olarak 1 500 000 dolar
lık bir borçlanma haddi tesbit edilmiştir. Bu miktarın fevkındeki ödemeler için borçlu taraf üç ay 
vâde ile geri alabilmek üzere röpor muameleleri yapmak yalhut döviz terke'tmek veya (A) hesabın
dan (B) hesabına nakiller yapmak suretiyle hesabını besliyebilecektir. 

Anlaşmanın hitamında (A) hesabında kalacak bakiye derhal serbest Amerikan Doları tediyesi 
suretiyle ödenecek, (B) hesabı ise üç ay zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir. Üç ay 
sonunda kalan bakiye seıibesit dövizle tasfiye olunacaktır. 

(B) hesabının açılması üzerine, bu kere feshedilmiş olan 4 Temmuz 1950 tarihli Tediye An
laşması hükümlerine tevfikan açılmış hesaplar kapatılarak ıbakıye'si yukarda zikredilen (B) hesa
bına geçirilecektir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen bu anlaşmalar Millî Birlik Komitesinin 
yükse'k tasvibine arz olunur. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 30 . 7 , 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. : 1/48 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail DevletL Hükümeti arasında 18 Mart 1960 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Tediye anlaşmaları ile ekleriffm tasdikma dair geçici kanun tasarısı komis
yonumuzda görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülerök tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi (gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvelkili Sözcü Kâtip 

özdilek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazı' 

Üye Üye Üye Üye 
Atakh Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal TJlay Sıtkı 
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İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

Esas No: 1/48 
Karar No: 30 

8 . 8 . 1960 

Millî Birlik Komitesi 'Başkanlığına 

Türkiye Cuiniihuriıydti Hükümetti ile İsrail Devleti Hükümetli arasımda 18 Mart 1960 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Tediye anlaşmaları ile eklerinin tasdikma dair Bakanlar Kurulunca Millî Bir
lik Komitesine arzı kararlaştırılan ve Başbakanlığın 28 Temmuz 1960 tarihli <ve 71-1192/1732 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen geçici kanun tasarısı ile Güvenlik Komisyonu mazbatası 'lcomiisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla tetkik ve ımüzakere edildi. 

Geçici kanun tasarıisı, gerielkçesinide de belirtildiği üzere Türk - İsrail ticari mübadelelerinin yeni 
dış tiicarett rejimimizle ve kota sistemine intibakını sağlamak nıalksadiyle her iki Hiükıülmıet mülmiessil-
leri taraflından 18 Mart 1960 tarihinde imzalanan yeni bir Ticaret ve Tediye Anlaşmasının, tasdikini 
istihdaf ekmektedir. 

Güvenlik Komisyonunca aynen kabul ve momleketimiz menfaatine uygun nnültalâa edilen geçici 
kanun tasarıisı komisyıonumuzıea da yerinde görailertek maddelerin nı&akeresine geçilmiş ve tasarı Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kalbul edilmiştir. 

Millî Birlik KomilteSİıııi'n tasvibine arız edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Üye 
Baştuğ îr fan 

Üye 
Koksal Osman 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kuytak Fikret Taşar Dündar 

Üye 
Baykal Rıfat 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğhı Kâmil 

Üye 
Soyuyüce Şefik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Dev
leti Hükümeti arasında 18 [Mart 1960 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ek

lerinin tasdikma dair geçici kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 18 
Mart 1960 tarihinde Ankara'da imzalanan Tica
ret ve Tediye Anlaşmaları ile ekleri kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer-. 

MADDE '}. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 19 . 7 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

Ş. înan 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdilek 

A. Artus 
Adalet Bakanı 

A. P. Gözübüyük 
içişleri Bakanı 

M. t. Kızûoğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
F. Yavuz 

Ticaret Bakanı 
C. İren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Maliye Bakanı 
E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 
D. Koper 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 

Ulaştırma Bakanı 
S. Vlay 

Sanayi Bakanı Ba. 
M. Uluer 

imar ve iskân Bakanı 
O, Kubat 

Çalışma Bakanı 
C. Talaş 

Ya. ve Tu. Bakanı 
Z. Tarhan 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI İLE İSRAIL DEVLET! HÜKÜMET! ARASINDA T1-

GARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hüfcünıeti ve İsrail Hükümetli, ilki m&m lekot arasıudaiki ticari mıünasielbetJİeri geliştirmek 
arzusiyle aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye ile İsrail Devleti arasındaki ticari mübadeleler, her iki meimlelkette meriyette bulunan 
umumi ithalât ve ihracat rejimlerine ıgöre cereyan edecektir. 

Maıdd'e — 2. 

1960 senesinde İsrail'e ihracı derpiş olunan Türk analları ve Türkiye'ye ihracı derpiş olunan 
israil malları, sırasiıyle işbu Anlaşmaya mıeılbut «A» ve «'B» listelerinde tadadölummuştur. 

Bu mallarım itlhal veya ihracı önceden müsaadeye tâlbi olduğu takdirde her ilki imıemldkeitin salahi
yetli makamları 'karşılılklı olarak ve gecikmeksizin gerdeli ithal veya ihraç, müsaadesini vereceklerdir. 

Madde — 3. 

«A» ve «'B» l'ilsıteleriınde yazılı olmıyaıı mallardan ithal ve ihracı kontrol rejimine tâbi bulunan
larla konltenjıanlan tükenmiş olanlar, ilki memleket ısalâıhiyetli makamlarının aneleden müsaadesi istih
sal olunımıak şarltiıyLe, karşılılklı olarak ihraç ve ithal olunalbiİOTeMir. 

Madde — 4. 

Ticari mübadelelere mütaailİk tediyeler bugünkü tarihte imzalanan Tediye Anlaşması hükümle
rine göre tesviye olunacaktır. 

Madde — 5. 

işbu Anlaşmanın meriyete girmeisinden sonra karşılıklı olarak şeftik ledileeelk mallar için Âkıd Ta
raflar ilıracatita buluaıan <memilelket salahiyetli makamlarınca verilmiş ilişik örmeğe uygun bir mienşe 
şahadetaaımelsi taleibedeibiteöeklierdir. 

Bedeli FOB 100 TL. sini veya bumun diğer bir para ile muadilini geomiyen tsevikiyat için menşe 
şalhadetnaırnesi istenm'iyedekftir. 

Madlde — 6. 

ÎŞbu Anlaşmanın meriyet müddeti zarfında her iki ımemlıekat salahiyetli makamlarınca tasvibedil-
miş olup inkızaisunlda taımamlanımıyan ticari muameleler işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince taısfiye 
olunacalktır. 

Madde — 7. 

Türkiye ile İsrail Devleşti araısınldalki 4 Temmuz 1950 tarihli Ticaret Anlaşması yerine işbu Anlaş
ma ka&m olmuştur. 4 Temmuz 1950 tarihli Modüs Vivendi tmer'idir. 

Madde — 8. 

işbu Anlaşma imzası tarihlinde .meriyete girecek ve 31 Aralık 1960 tarihine kadar muteber olacak
tır. 
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Hitamından iki ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik müddetler için kendiliğin
den temdidedilmiş sayılacaktır. 

18 Mart 1960 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Oğuz Gökmen 

İsrail Devleti Hükümeti 
adına 

Gönderen : 
îsim 
ikametgâh 
Sokak 

Malın cinsi 
Ambalaj 
Koli adedi 
Marka numarası 

Malın gönderileceği yol 

Menşe şahadetnamesi 

Gönderilen 
îsim 
İkametgâh .... 
Sokak 

Ağırlık gayrisâfi 
Kıymet 

kilo 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasındaki J8 Mart 1960 
tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak vasıl'h'.rı yazılı emtianın Tîrrk menşeli olduğunu 
tasdik eder. 

İsrail 
Tarih : 

*w, 
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(A) LİSTESİ 

İSRAİL'E İHRACOLUNACAK TÜRK MALLARI 
Sıra 

No. sı Malların cinsi 

1 
2 
o O 
4-
5 
ü 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
J.4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Balık ve balık unu 
Fındık 
Kuru üzüm 
Kepek 
Şeker 
Soya fasulyesi 
Keten tohumu 
Ayçiçeği küspeti 
Harnup 
Mercimek 
Nohut 
Fasulye 
Vişne ve kayısı kurusu 

Ayçiçeği tohumu ved iğer yağlı tohumlar 
Kabak çekirdeği • 
Badem 
Pamuk 
Tütün 
Deri 
Yün ve tiftik 
Demir, antimuan, krom ve mangenez cevheri 
Odun 
Keçi kılı 
Palamut hülâsası 
Kasaplık hayvan 
Ezmeler 
Çimento 
Zeytinyağı 
Kömür 
Tuz 
Pamuklular 
Balık yağı 
Muhtelif 

Miktar 
(ton olarak) 

400 
500 

4 000 
40 000 

3 000 
1 500 
5 000 
5 000 

500 
100 

2 000 
100 

fi 000 

50 
2 500 

500 
2 000 

150 

20 000 nr 
50 

300 

p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 

Kıymet 
(ABD $ olarak) 

750 000 

30 000 

1 500 000 

100 000 
50 000 

100 000 

500 000 
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Gümrük ta
rife ve ista
tistik No. 

01.05 
04.05.20 
06.01 
28.08.20 
28.1.4.10 
28.14.50 
28.19.10 
28.38.27 
28.38.42 
28.56.21 
29.02.20) 
29.02.32) 
29.37 
30.02 
30.03.18 
30.03.59 
30.03.70 
30.03.11 
30.03.12 
30.03.19 
30.05.20 
30.05.30 
31.02 
32.06 
32.07.30 
32.07.40 
32.08 
32.09.11 
32.09.12 
32.09.21 
32.09.29 

39 
32.13.10 
33.01.29 
33.04 
33.05.20 
34.02) 
38.19) 
39.01.90 

(B) Listesi 

TÜRKİYE'YE IHRACOLUNACAK ISRAlL MALLARI 

Malların cinsi 
Kıymet 

2 BI)$ olarak 

Damızlık canlı kümes hayvanları ve güvercinler, damızlık yumurtalar, 
çiçek soğanları v. s. 

Teknik sülfirik asit 
Fosfat tuzlan 

Çinko oksit 
Saf bakır sülfat 
Potasyum sülfat 
Kalsiyum karbür (karpit) 
Triklor etilen 
Hekzaklorobenzen 
Provitaminler, vitaminler v. s. 
ispençiyari müstahsallar ve aşılar 

Antibiotikler 

Diş doldurmaya mahsus sair müstahsallar ve diğerleri 

Azotlu gübreler 

Bovalar ve vernikler 

Matbaa mürekkebi 
Uçan yağlar ve diğer tabiî kokulu mukattar sular 

Tansi o - aktiv müstahsallar ve lesivler için müstahsallar (Sabun ihtiva 
edenler hariç) kimya sanayiinin hakiye müstahsalları 

50 000 

400 
50 

25 
30 
500 
50 

000 
000 

000 
000 
000 
000 

50 000 
25 000 
300 000 

150 000 

10 000 

350 000 

150 000 

25 000 
75 000 

25 Û00 
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Grümrük ta
rif e ve İsta- ''*' Kıymet 
tistik No. Malların cinsi 2 BD # olarak 

l 

(P. 

50 000 
50 000 
25 000 

2 500 000 
250 000 
10 000 
10 000 

A.) 250 000 

39.02.90 Suni plâstik maddeler ve selülozun müştakları 250 000 
39.03.90 
39.04.90 
39.05.90 
39.06.90 
40.01.10 Krepsol 25 000 
40.09.10) Tazyikli hava çekiçleri için hususi hortumlar (Çalışma basıncı 20 atmos-
40.09.20) ferden yukarı olanlar) ; yalnız akar yakıt hortumları 25 000 
40.09.20 Yalnız nakil vasıtaları için radyatöı hortumları, manşonlar ve akar ya

kıt hortumları 
40.10 Yalnız (V) kayışları 
40.10 Vulkaniye kauçuktan taşıyıcı kolaıflar ve tramisyon kolanları 
40.11.10 Dış lâstikler 
40.11.20 İç lâstikler 
40.11.30 Yalnız kara nakil vasıtaları için lâstik zırhı 
48.01.30 Odun hamuru ihtiva etmiyen birinci hamur matbaa ve yazı kâğıtları 
48.13 Karbon kâğıdı 
48.15.90 I. B. M. makinaları için kâğıt 
51.01.11 Naylon iplikleri, sentetik ve suni iplikler 

., 12 ' . ^ 
21 
22 
3 2 - • - - "•'• - ' - ' • - ' • • ' - ; 

42 
51.03 
55.05.42 Yalnız 60 numara ve daha ince meıserize penye pamuk iplikleri 
57.04.22 Sisal ve agave familyasından diğer elyaf 
59.04.20 Yalnız Manila kendirindim halat 
60.06.20 
60.06.31 Varis çorapları ve dizlikleri, elâstiki mensucat 
69.08 Cilâlı fayans karolar 
69.10 Hijyenik sabit cihazlar 
27.15 Asfalt (Karayolları Umum Müdürlüğü için) 
70.05 Renksiz pencere camları ve diğerleri 
70.08 Emniyet camları ve kırılmaz camlar ..-••'-. , r ^ 
70.17.20 Camdan lâboratuvar ve eczacılık eşhası 
73.10.20 Normal yuvarlak demirler (Yalnız 6 - 12 mm. lik) 
73.14.11 Kutru 1,5 mm. den 6 mm. ye kadar galvenizli teller ve demir veya çelik-
73.14.15 ten teller 100 000 
73.14.20 
73.14.30 
73.18) Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Yarım ilâ iki buçuk parmak 
73.19) dikişli borular hariç) çelikten tazyika mukavim borular, boru teferuatı ?50 000 
73.20) 
73.23 Fıçılar, bidonlar, batlaklar, kutular ve sair kablar 50 000 

100 000 
20 000 
25 000 

10 000 
35 000 
150 000 
200 000 
350 000 
75 000 
10 000 
500 000 

( S. Sayısı : 43 ) 



"" ' — 9 — 
Gümrük ta
rife ve ista

tistik No. Malların Cinsi 
Kıymet 

2 BD $ olarak 

25 

25 

30 

000 

000 

000 
40 000 

100 

200 

100 
20 

000 

000 

000 
000 

73.25 Demir veya çelik tellerden ince veya kaim halatlar 
73.27 Yalnız demir veya çelik tellerden kaf eslikler (Sıva teli ve madeni mensu

cat hariç) 
73.32 Civatalar, somunlar, pimler, rondelalar (6,5 mm. ye kadar olan ağaç YQ 

demir vidaları ile 6,5 mm. den kalın civata ve somunlar hariç) 
73.38.50 Yalnız emaye banyo 
76.06 ) Yalnız sulama için alüminyumdan ince ve kalın borular ve sulama için 
76.07 ) fcair malzeme (Ziraat Vekâletinin müsaadesi ile) 
84.10.80) 
76.03 Alüminyumdan saclar, levhalar', yapraklar ve şeritler 
76.04 Alüminyumdan yaprak ve şeritler, kalınlığı 0,15 mm. den az (0,15 mm. 

dâhil) 
76.10 Yalnız süt güğümleri 
82.02) 
82.03) El aletleri " 50 000 
82.04) 
82.05) 
82.11.20 Tıraş bıçakları 
83.01 Yalnız yale tipi kilitler ve gömme kilitler 
83.15.10 Elektrik kaynağı için elektrotlar (Demir, âdi çelik ve karbonlu çelik kay 

nağı elektrotları hariç) 
83.07.21 Beyaz alevli lâmbalar 
84.11.20 Vantilatör 
84.11.90 Vantilatörlerin müteferrik aksam ve parçaları 
84.12 Klima tesisatı 
29.02.39 
32.09.21 
39.06.90 v 

70.20.21 Buz dolabı imali için müteferrik aksam (Sanayi Vekâletinin müsaadesiyle) 300 000 
74.07 
83.01 
84.15.90 
90.23 
84.22.11 Yalnız asansör 
84.41.10 Sınai dikiş makinaları 
84.56.10 Beton karıştırma makinaları (1 M3 den yukarı) 
84.60 Suni plâstik maddeleri için kalıplar 
84.61 Yalnız tazyikli «az tüpleri ve asit için valf, musluk ve sair tertibat ve 

cihazlar 
83.02 Yalnız nakil vasıtaları için garnitürler, kilitler ve benzeri eşya 

25 
10 

10 
20 
25 
50 
30 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

25 
75 
25 
25 

30 
30 

000 
000 
000 
000 

000 
000 

(S. Sayısı^43); 
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Gümrük ta
rife ve ista

tistik No. 

85.01.10 
21 
22 
29 
30 
40 
50 
90 

85.04.10 
20 
90 

85.13.11 
21 

85.08) 
) 

87.0(5) 
) 

85.14 
85.15.19 
85.19.30 

85.23.10 
87.02.20 
87.10 
87.09.20 
89.01.59 
90.03) 
90.04 
90.19 
90.22 
92.01 
96.02.21 

22 
29 

98.03.20 
98.03.90 
98.05.10 
98.02 

Malların Cinsi 

Elektrik motorları, transformatörler reaksiyon bobinleri 

Kıymet 
2 BD $ olarak 

150 000 

Akümülâtör, yedek parça ve aksamı 

Telefon ve telefon santralleri 

15 000 

100 000 

Dahilî ihtiraklı motorları ateşlemek ve hareket ettirmek için cihaz ve 
tertibat 
Motorlu kara nakil vasıtalarının ve traktörlerin aksamı, parçaları ve te
ferruatı 
Mikrofon ve hoparlör 
Radyo telgraf, radyo telefon gibi cihazların müteferrik aksam ve parçaları 
Elektrik cereyanının bağlanması, kesilmesi, kollara ayrılması ve ayarlan
ması için cihazlar 35 000 
Elektrik enerjisi nakli için izole edilmiş toprakaltı ve sualtı kabloları 100 000 
Yalnız kamyon ve kamyonet 2 000 000 
Motorlu ve motorsuz velosipet ve bisiklet 100 000 

350 000 

30 000 
200 000 

Balıkçı gemileri 
Gözlük çerçevesi 
Monte edilmiş gözlük, saplı gözlükler ve benzerleri 
Ortopedi cihazları, protezler ve diğer cihazlar 
Hasta termometreleri, tıbbi ve fiziki ölçü aletleri, barometreler 
Piyano 
Fırçalar 

Dolma kalem 
Yalnız her nevi dolma kalem yedek parçaları ve teferruatı 
Kurşun kalemler 
Kayarak kapanan fermuarlar ve aksamı 
Muhtelif 
1960 îzmir Enternasyonal Fuarı kontenjanı 

P. M. 

1 
1 

30 000 
75 000 
20 000 
10 000 
15 000 

25 000 
50 000 
100 000 
10 000 
500 000 
000 000 

(S. Sayısı: 48); 
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Ankara, 18 Mart 1960 

Bay Reis, 

Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına müncer olan müzakerelere atfen, Türk ma
kamlarının, karton kutu ithaline lüzmn hâsıl olduğu takdirde diğer memleketlerde aym şartlar 
içinde, bu maddenin İsmail'den de ithali için lisans ita eyliyeceği hususunda Hükümetinizin 
mutabakatini bana teyidetmenizi rica ederim. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederini. Bay Reis. 

Ekselans Oğuz Gökmen Meshe Alon 
Elçi İsrail Heyeti Reisi 

Türk Heyeti Reisi 

Ankara, 18 Mart 1960 
Bay Reis, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Bugünkü tarihte imzalanan' Ticaret Anlaşmasına müncer olan müzakerelere, atfen, Türlk ma

kamlarının, karton kutu ithaline lüzum hâsıl olduğu takdirde diğer memleketlerle aynı şartlar 
içinde, bu maddenin İsrail'den de ithali için lisans ita eyliyeceği hususunda Hükümetinizin muta
bakatini bana teyidetmenizi rica ederiin.» 

Yukardaki hususat hakkında Hükümetimin mutabakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Reis. 

Ekselans Moshe Alon Oğuz Gökmen 
İsrail Heyeti Reiii Türk Heyeti Reisi 

( S. Sayı*» i 43 ) 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ile ÎSRAÎL DEVLETÎ HÜKMET! ARASINDA 

TEDİYE ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti, Türkiye ve İsrail arasındaki 
mübadeleleri kolaylaştırmak, teşvik etmek ve tedricen tediyeleri çok taraflı hale ifrağ etmek mak-
sadiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İsrail Bankası adına, sırasiyle «A» ve «B» hesaba diye 
tesmiye edilecek ve ABD doları ile tutulacak masıjafsız iki hesap açacaktır. 

• Serbest ABD doları ile tutulacak «A» hesabı üç aylık her takvim devresi sonunda durduı»u-
laeak ve fiilî tediyelerden mütevellit bakiye gecikmeksizin ve tamamen borçlu Tarafça serbest ABI) 
doları ile tasfiye edilecektir. 

«B» hesabı ABD doları ile tutulacak ve kliring hesabını teşkil edecektir. 

Madde — 2. 

Türkiye'ye ithal edilecek İsrail menşeli malların bedeli ile navlun, sijgorta vs. giyi bu itha
lât ile ilgili bütün ödemeler Merkez Bankasına yapılacak tediyelerle tesviye olunacaktır. Mer
kez Bankası bu tediyeleri j % 50 nispetinde yukarda mezkûr «A» ve «B» hesaplarının matlubuna 
geçirecektir. 

Türkiye tarafından, kambiyo kantrolü hakkında meriyette bulunan Türk mevzuatına uygun 
olarak İsrail Devleti lehine yapılacak diğer bütün tediyeler münhasıran «B» hesabının mat 
lubuna geçirilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti' Merkez Bankasına yapılacak tediyeler ile tesviye 
olunacaktır. 

Madde — 3. 

İsrail Devletine ithal edilecek Türk menşeli malların bedeli ile navlun, sigorta vs. gibi bu itha
lât ile ilgili bütün ödemeler, birinci maddede derpiş olunan «A» ve «B» hesaplarına % 50 şer nis
petinde zimmet kaydedilmek suretiyle tesviye olunacaktır. 

İsrail tarafından, kambiyo kontrolü hakkında meriyette bulunan İsrail mevzuatına uygun ola
rak Türkiye'ye yapılacak diğer bütün tediyeler «B» hesabına zimmet kaydedilmek suretiyle tes
viye olunacaktır. 

Madde — 4. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tahsi lât ihbarnameleri! ile İsrail Bankasının ödeme emir
leri talhsilât gününde1 karşılıklı olarak bildirilecek ve hak sahiplerine ödemeler yapılmasını mümkün 
kılmak maksadiyle bunlar bilcümle lüzumlu izahatı ihtiva edeceklerdir. 

Madde — 5. 

Tediyeler her memlekette millî paralarla yapılacaktır. 
İsrail liralarının ABD dolâilına ve dolarların İsrail lirasına çevrilmesi İsrail Bankasının resmî 

ku^,u üzerinden yapılacaktır. 
Türk liralarının ABD dolarına ve dolarların Türk lirasına çevrilmesi Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapılacaktır. 

( S . Suşasi: 4*) 
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Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve israil Bankası, 1 nci madde derpiş edilen «B» hesa
bının borçlu veya alacaklı bakiyesi 1 500 000 AB)) dolarını aşmadığı müddetçe, karşılıklı olarak 
birbirlerine bildirecekleri tediye emirlerini fasılası/. icraya devam edeceklerdir. 

Mezkûr hesabın borçlu veya alacaklı bakiyesi 1 500 000 ABD dolarını aştığı takdirde, borçlu 
taraf tediye emirlerinin hak sahiplerine derhal ödenmesini temin maksadiyle, «B» hesabını üc ay 
vâde ile geri alabilmek üzere rapor muameleleri yapmak veye nihaî dolar tediyesi suretiyle veya-
hutta «A»hesabından «B» hesabına havale yapmak suretiyle besliyebilecektir. 

Madde — 7. . 

İşbu anlaşmanın hitamında : 
«A» hesabı durdurulacak ve bakiyesi borçlu Tarafça derhal ABD doları ile tasfiye edilecektir. 

«B» hesabında kalacak olan bakiye, üç ay zarfında, borçlu Tarafça, bugünkü tarihte imza olunan 
Ticaret Anlaşmasına merbut listelerde yazılı malurm, veya borçlu Tarafça teklif ve alacaklı Taraf
ça kabul edilen diğer malların ihracatı ile tasfiye edilecektir. Yukarda mezkur 3 aylık müddetten 
sonra kalacak bakiye serbest ABD doları ile tasfiye edilecektir. 

Madde — 8. 

Türkiye ile israil Devleti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli Tediye Anlaşması yerine işbu An
laşma kaim olmuştur. , 

işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş olunan «B»hesabınm açılmasını müteakip 4 Temm* z 
1950 tarihli Tediye Anlaşması mucibince açılmış hesaplar kapatılacak ve bakiye yukarda zikredi
len «B» hesabına nakledilecektir. ____. 

Madde — 9. , , . , , , , . ... -

işbu Anlaşmanın tatbikına müteallik teknik hususa t Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka u 
ile israil Bankası tarafından müşterek bir mutabakatle kararlaştırılacaktır. 

Madde — 10. 

İşbu Anlaşma imza tarihinde meriyete girecek ve 31 Aralık 1960 tarihine kadar muteber ola
caktır. 

Hitamından iki ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde senelik müddetler için kendiliğinden 
temdidedilmiş sayılacaktır. 

18 Mart 1960 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsrail Devleti Hükî&neti 
adına adma 

Oğuz Göknıeu 

( S. Sayısı : 43 ) 




