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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, bazı il
lerde aylık alamıyan ilkokul öğretmenleriyle 
Köy Enstitülerini ilgilendiren çeşitli konulara 
ve geî'.ici başöğretmen teşkilâtına dair olan söz
lü sorusuna Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

1 . IX . 1947 Pazaraetsi günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Bingöl Kocaeli Samsun 

F. V. Düşünsel S. Pek N. Fırat 

3. — SORULAR 

1. —• Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
Söğüt bataklığı hakkındaki sözlü sorusu Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Çanakkale Milletvekili îhsan Karasioğ-

lu'nun, Garbi Trakya 'daki Türkler hakkındaki 
sözlü sorusu Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Önergû 
1. —• Sivas Milletvekili Gri. Fikri Tir keş ve 

Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in, Dilekçe Ko
misyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 258 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi (4/43) (Dilekçe Ko
misyonuna) ; 

Raporlar 
2. —• Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa 

ek kanun tasarısı ve Bayındırlık, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/243) (Günde
me) ; 

3. —• Şose ve köprüler yapımı için gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/239) (Gündeme); 

4. —• Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri 
arasında imzalanan « Türkiye'ye Yapılacak Yar
dım hakkında Anlaşma » ııın onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Sa.v.unma, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/240) 
(Gündeme). 

5. — Yerli ürünleri ve pirinayı, tâsir ve tasfi
ye ederek yağ istihsal eden müesseselerin yeni
den Muamele Vergicinden muaf tutulmasına 
dair kanun tasarısı ve .Geçici Komisyon raporu 
(1/234) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Sedad Pek (Kocaeli) 

mmwm 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

5. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Ur as'm, 
bulaşıcı hastalıklar hakkında ne gibi tedbirler 
alındığının bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Behçet 
Uz ve Mülî Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer'in 
cevapları 

BAŞKAN — Bir soru vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
23 . VII I 1947 

1. 
ceği> 

— Kızıl, kızamık, boğmaca, difteri, suçi-
kabakulak / dördüncü ve beşinci tesmiye 

— 548 — 
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edilen indifa hastalıklarının hemen umumiyetle; 
trahom, tifo, karatifo verem, dizanteri ve ba
ğırsak parazitleri gibi hastalıkların ise bazı ah
valde intişar ve intan mihrakını okullar teşkil 
etmektedir, i ler birisi çoeuk ve kâhil insan 
sıhhati üzerinde azim tesirler yapan bu hasta
lıkların epidemi yapması, yine bu hastalıkla
rın bir çoğunda mütekaddim ve ihbarcı araz 
olan öksürük, nezle, göz kızarıklığı seste bo
zukluk hafif veya yüksek ateş gibi açık ve mah
s u r işaretlerinin bile evvelâ çoeuk ailesi sonra 
okul idarecileri tarafından nazarı itibara alın
maması ve çocuğun mektebe devamına göz yu
mulmasından ileri gelmektedir. 

Bu hastalıkların bazılarında ise portör ara
mak Vaki aşı yapmak suretiyle önleri oldukça 
geniş mikyasta alınacaktır. Büyük şehirlerdeki 
okulların çoğunda doktor vardır. Diğer şehir 
ve kasabalarda ise Sağlık teşkilâtı mevcuttur. 
Bu böyle olunca Milî Eğitim ve Sağlık Bakan
lıklarının müşterek ve rabıtalı çalışmaları bu 
hastalıkların korkunç epidemiler yapmasına kar
şı koyabileceğini ve okulları tehlikeli bir intan 
kaynağı halinden çıkarabileceklerini tahmin 
ediyorum. Bu hususta, düşünülen veya tatbik 
edilen bir tertip, bir sistem; bir tedbir mev
cut1 mudur? 

2. — Veba mücadelesi münasebetiyle yurdu
muzun dört vilâyetinde temas zehirleri tatbi
katı yapılmıştır. Netice yalnız vebayi nakle
den pireler üzerinde değil bir, sivrisinek, ka
rasinek, tahtakurusu ve hamamböceği gibi 
birçok haşereler üzerinde de parlak olmuştur. 
Okuduklarıma ve öğrendiklerime göre tatbik 
yapılan vilâyet halkı çok rahattır. Bu böyle 
olunca tifüs, veba, basil ve amip dizanterisi, 
sıtma, verem, hummayı raeia gibi hastalıkların 
vaki tedbiri ve hele içtimai bir dert olan insan 
parazitlerinden kurtulma yolu olacak olan bu 
mücadelenin bütün memlekete teşmili hususun
da Sağlık Bakanlığının ne düşündüğünü öğ
renmek maksadıyla bu sözlü sorumu arzediyo-
rum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini dile
rim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. BEHÇET ÜZ (Denizli) — Muhterem arka
daşlar ; 
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Mardin Milletvekili Aziz Uras arkadaşımız 

okul çağındaki çocuklarımızın salgın hastalık
lardan korunması ve Güney tilerimizde veba 
savaşı münasebetiyle şahidi oldukları muvaf
fakiyetli haşerat öldürme işinin bütün yurda 

I teşmili için Bakanlığımızın ne düşündüğünü sor
muştur. Bu iki mühim konuyu değerli Meclis 
arkadaşlarına arzetmek fırsatını verdikleri için 
kendilerine teşekkürler ederim. 

Yurdumuzun Bulaşıcı hastalıklar durumu
nun, elimizde mevcut istatistiklere göre, geçen 
yıllara nispetle, vaka adedlcri azalmak sure
tiyle gittikçe iyi ve memnunluk verecek bir şek
le girmekte olduğunu görmekteyiz. Meselâ : 
1941 yılında tesbit edilen 610 kızıl vakası 1947 
de 195 e, 3120 tifüs vakası 1470 e, 475 sâri 
sehaya vakası 323 e inmiştir. Diğer bulaşıcı 
hastalıkların vaka sayılarında da aşikâr bir 
azalma görüldüğüne göre bugün bizi tehdit eden 
bir hal yoktur. Yurtta koruyucu hekimliğin 
aşı ve diğer icaplarının uygulanmasına sistemli 
bir şekilde devam edilmek suretiyle bu duru
mun daha da salâh bulacağı kanaatmdaymı. 

Çocukluk yaşında okul çocuklarının bulaşı
cı hastalıklardan en çok müteessir oldukları ve 
bazı hallerde okulların intişar ve intan mihrakı 
olabileceği gözönünde bulundurularak koruyu
cu hekimlik icaplarına bilhassa Okul çocukları 
için de tatbika geçilmesi sağlık teşkilâtı kadar 
çocuk aileleriyle okul idarecilerinin de üze
rinde önemle durmaları lâzımdır. 

Bunun en uygun şekilde halli, aile ile okul 
arasında bu bakımdan esaslı bir işbirliği tesis 
ve okul hekimliği görevlerinin tam mânasiyle 
görülmesinin sağlanması ile kaabildir, bir ta
raftan çocuk velîleri çocuklarının- sağlık durum
ları ile yakından alâkalanarak müşahede ede
bilecekleri sağlık arızalarından okul idaresini 
haberdar etmeli, diğer taraftan okul idareleri 
de bulaşıcı hastalıklara musap çocukların vak
tinde tesbit ve tecridi işini sağlamalıdır. Bu
nun için de öğretmen ve öğrencilerin ve çocuk 
ailelerinin bulaşıcı hastalıkların geçiş ve yayıl
ma tarzları ve ilk belirtileri hakkında aydın
latılması lâzımdır. Bundan başka okul hekiııı-
liiğnin bugünün icaplarına göre geliştirilmesi 
ve öğrencilerle öğretmenlerin sağlık durum
ları ile hakkiyle meşgul olacak ve bu alanda 
kendisinden beklenilen koruyucu hekimlik vas
fını alabilecek bir duruma getirilmesi gerek-

— 5*9 — 
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inektedir. Böylece koruyucu aşılar daha ko
lay tatbik edilebilecek ve şunıüllendirilecektir. 

Okulların sağlık işlerini takip ile illerimizde 
Sağlık Müdürleri ve il umumi Hıfzıssıhha Mec
lisleri ve ilce! e fimizde Hükümet ve belediye ta
bipleri ile İlce Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri 
görevlendirilmiştir. Okul doktorları bulunan 
okulların sağlık durumları da hekimleri tara
lından takip edilmektedir. Okul hekimliği ve 
teşkilâtı üzerinde ne düşündüklerini Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı arkadaşım izah buyuracaklar
dır. Çıkan doktorlarımızdan Köy Enstitüleri
mizin noksanlarını tamamlayacak bir duruma 
giriyoruz. Son aldığımız bazı tedbirlerle pek 
yakın bir zamanda hem bunlar hem de hiç bir 
kazamız hekimsiz kalmıyacaktır. 

Haşerat mücadelesi işine gelince : Haşerat 
mücadelesinde çok müessir olan D. D. T. den 

âzami istifade etmekteyiz. Nitekim Muhterem 
arkadaşımın veba mücadelesi dolayısiyle tak
dir buyurdukları gibi kesif ve şümullü bir mü
cadeleye tâbi tutulan Güney illerimizden 6 il 
halkı bit, sivrisinek, karasinek ve emsali ha
şere bakımından çok rahat etmiş ve tatbikat
tan müspet neticeler alınmıştır. Bu bakımdan 
haşeratla mücadele işini ön plâna alarak bir 
yıldanberi mevcut imkânlar nispetinde yurda 
teşmil etmek üzere elimizdeki bütün vasıtaları 
seferber etmiş bulunuyoruz. Yurt sağlığında 
tutulan bu müspet ve hayırlı yolun inandığım 
faydalı meyvelerini toplayabilmek ve bilhas
sa köylerimizde bulaşıcı ve salgın hastalıkla
rın başlıca âmili olan bu zararlı haşeratı yok 
ederek halkı hastalıklardan korumak ve nü
fusu çoğaltmak, halkımızı daha kuvvetli ve 
kudretli yaşatmak ve çalıştırmak için millî 
sağlık plânında tesisini düşündüğümüz köye 
doğru sağlık teşkilâtınızı sokmak yolunda ve 
zorundayız. 

Şimdilik bu alanda başarı temini için bütün 
idare âmirleri ile belediye başkanlarının ve 
köy muhtarlarının mücadele işini tamamen be
nimseyerek teşkilâtımıza her bakımdan yar
dım etmeleri ve bu mücadele ruhunu köylere 
kadar aşılayıcı ve tatbikatını sağlayacağı ted
birleri almalarını takip ve teşvik etmekteyiz. 

içte ve dışta takdir ile karşılanan bize ya
kın ve uzak memleketlerin bazılarının hâlâ 
kıvranıp durduğu Veba salgınını biz pek kı
sa bir zamanda hududumuzda boğduk, biz bu-
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nu hududa gelen insafsız, bir düşman gibi 
karşıladık, bütün teşkilâtı ve kuvvetimizi] bu
rada topladık, ve geniş bir sahayı da içine alan 
ihtiyati tedbirlerle hiç bir hastalık olmıyan il
lerimizi de ilaçladık ve aşıladık. Bu pahalı ve 
müşkül bir mücadele idi. Bu münasebetle gör
dük ki o İller ve civarı yalnız Bit ve Pireden 
değil kara ve sivrisinekten de kurtuldu, ve halk 
pek çok memnun oldu. Bu faydalı neticeyi de 
aldıktan sonra yukarıda arz ettiğim gibi her 
çeşit haşeratla mücadeleyi birleştirip yurdun 
her tarafına şumullendirme işini hızlandırdık, 
bu çalışmalarımızın önümüzdeki yıllarda daha 
çok faydalarını göreceğimizi ummaktayım 
Ben gezdiğim yerlerde bu işlerde çalışan, dağ 
başındaki köye koşan ovadaki bataklığı ku
rutmak için kanallar açan ve içlerine dalan 
feragatli, fedakâr doktorlarımızı haşeratla mü
cadele dâvasına çok inanmış gördüm. Bir çok 
mahrumiyetler içinde çırpınan bu idealist ar
kadaşlar, Anadolu'nun, o sevimli ve verimli 
topraklarında uğraşıyorlar, Yüksek Meclisin 
takdirine lâyık bir tarzda didiniyorlar. Yep
yeni bir kalkınma hevesi ve neşesi içinde ça
lışıyorlar. Çok ümit ediyorum ki bizim herşe-
yimiz demek olan Sağlık kalkınmamız ve onun 
başlangıcı saydığım bu haşeratla mücadele 
işini de onlar yardımlarınızla başaracaklardır. 
(Alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANT ŞEMSETTİN Sî-
RER (Sivas) — Vazifem zaviyesinden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı arkadaşımın mâruzâtına 
birkaç söz de bendeniz ilâve edeceğim. 

Her okul kendi kucağında bir çocuk kalaba
lığı toplar. Her çocuk kalabalığı da birtakım 
çocuk hastalıklarının zuhur ve sirayetine zemin 
teşkil eder. Bir çocuk kalabalığı içerisinde has
talığın zuhur ve sirayetini önlemek yolunda ak
la gelen tedbirler başında her okulu bir hekimin 
alâka ve murakabesine mevzu kılmak gelir. Fa
kat binlerce köyümüz ve hekim bulunmıyan ka
zalarımız gözönünde bulundurulunca bütün mem
leket ölçüsünde her okulu bir hekimin alâka ve 

• murakabesine tâbi tutmanın bugün için mümkün 
olmadığı teslim buyurulur. Buna nazaran ço
cuklarımızın toplandığı yerlerde hastalıkların 
zuhurunu önlemek ve sirayetini tahdit etmek 
için yapılması lâzım gelen şey okulla ilgili insan
ları, mektep idaresi mensuplarını, hocaları, ço
cukların ailelerini prevantif tedbirler, korunma 
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tedbirleri üzerinde, kılmaktadır. Millî Eğitim Ba
kanlığı kâh kendi insiyatifi ile, bazan da Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının ikazı ile muhtelif 
tarihlerde türlü hastalıklar için maarif teşkilâtı
na, okullara birtakım tedbirler yapar. Ne türlü 
hareket edeceklerini onlara bildirir. 

Elimizde sâri hastalıklara karsı alınacak ted
birlere dair bir de eski nizamnamemiz vardır. 
Bu nizamnameden başka bizim tebliğler dergi
miz içerisinde böylece zaman zaman muhtelif 
hastalıklar için verilen tamimler, tebliğler ve 
talimatlar görülür. Şimdi hastalıklar karşısında 
elimiz altında mücadele ile vazifeli teşkilât ve 
şahıslara yardımcı bir de yeni organ meydana 
gelmiş, Okul ve Aile birlikleri kurulmuştur. Aile 
Okul birliklerinin önemli konularından birisi 
de bu sağlık meselesidir. Aile, Okul birlikleri 
voliyle hocalar anaları, babaları okul sağlığı ko
nusu üzerinde aydınlatacaklardır. Bu suretle on
lara bu işlerde bizim yardımcılarımız olacaklar
dır. Bu bakımdan ferahlık duyuyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı arkadaşı
mız mâruzâtı sırasında okul hekimliğine de temas 
buyurdular. İleri memleketlerde okul hekimliği 
bir ihtisas halini almıştır. Memleketimizde de 
bu ihtisası tesis etmek mahdut dahi olsa bu ihti
sasla mücehhez hekimler yetiştirilmek, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak konulardan biridir. 

Bir taraftan bu mesele üzerinde çalışırken, 
diğer taraftan da büyük şehirlerimizdeki mek
teplerimizde, büyük okullarımızda küçük bir üc
ret mukabilinde istihdam ettiğimiz hekimlerimi
zin çalışmalarını verimli bir hale getirmek için 
birtakım esaslar tesbit etmek üzereyiz. Dr. Aziz 
Uras arkadaşımız suallerini muayyen* hususların 
öğrenilmesi kadar da okul çocuklarının sağlığı 
mevzuu üzerinde ilgili hizmet ve vazife ma
kamlarından koordine bir halde iyi çalışmalarım 
istiyen bir temenni mahiyetinde görüyorum. 
Bu vazifemizi de elimizden geldiği ve gücümü
zün yettiği kadar başarmak için gayret sarf ede
ceğimize emin olmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Doktor Aziz Fras söz istiyor 
mu? 

Dr. AZÎZ URAS (.Mardin) - - İstiyorum 
efendim. 

Arkadaşlarım, bendenizin bu konuyu millet 
kürsüsüne getirmemin sebebi, zaten herkesçe bi
linen bir hakikati tekrar etmektir. O da, çocuk-
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lamı hastalığı mektepten alışı eve ve kardeşlerine 
taşımaları ve bunda mektep idaresinin, aile 
birliğinin ve mektep doktorunun ne miktarda. 
vebal altında bulunduklarını belirtmek içindir. 
Bu işin önüne geçmek güçtür, her güzel ve kıy

meti! işte olduğu gibi bu da güçtür. Amma bir 
defa elde edildikten sonra bunun bahtiyar ve 
mesut neticesi büyük olur. 

Bendeniz, her mektebe bir doktor verilmesi
nin imkânsız olduğuna kaaniim, amma Millî 
Eğitim Bakanı arkadaşımızın belirttiği gibi bir 
koordinasyon halinde aile, mektep, doktor ve 
mektebin idarecileri ufak müsamahaları berta
raf ederlerse bu işin önüne ehemmiyetli bir mik
tarda geçilmiş olur kanaatmdayım. Aile, her 
ne olursa olsun, çocuk evden gitsin amma nez
lesi mi var, gözlerimi yaşarıyör, avurtları mı 
şiş, ateşi mi var, buna dikkat etmeden mektebe 
gönderirse, mektep idaresi bunu görsün ve ço
cuğu derhal geri göndersin. Bu, tatbik olunur
sa tehlikeler daha ufak iken önlenmiş olur 

İkinci konu arkadaşlarım, bir toplantımızda 
daha görüşülmüştü; bu mevzuu buraya getir
meye. cesaret verdiren şey son veba mücadelesi 
dolayısiyle Güney Doğu vilâyetlerimizde yapı
lan temas zehiri mücadelesinin fevkalâde netice 
vermiş olmasıdır. Arkadaşlarını da bunun fev-
kalmemul neticesini müşahede etmişlerdir. Be
nim aldığım bilgi ve intiba da bunu teyit etmek
tedir. Bundan cesaret alarak bir iki söz söyli-
yeeeğim ve müsaadeleriyle söz müddeti 15 da
kikayı geçmiyecektir. 

Arkadaşlarım; temas zehiri çıktıktan sonra 
bunun leh ve aleyhinde çok şeyler söylendi. 
Müspet olup olmadığı münakaşa edildi. Fakat 
bizim memleketimizde bilhassa veba mücadelesi 
dolayısiyle yapılan ilaçlama, yalnız vebayı nak
leden pireyi değil, biti, tahtakurusunu ve siv
risineği dahi mahvetmesi yönünden de büyük 
faydaları olmuştur. Evvelki gün aldığım bir 
mektupta, Nusaybin Hükümet Doktoru arkada
şım, cibinliksiz yattığını söylüyordu. Nusay
bin'de cibinliksiz yatmanın ne olduğunu orasını 
bilen arkadaşlar blirler. 

Arkadaşlar; yalnız bu kadar değil, bunun 
iktisaden de büyük menfaatleri olacaktır. Ev
velâ hasta gücü kazanacağız. İkikncisi; bilirsi
niz ki biz sıtma olmasın diye birçok yerlerde pi
rinç ekmeyiz. Ve bu hususta büyük iktisadi za
rarlarla karşılaşırız. Bununla da insan hayatı-
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nı herşeyin üstünde tutarız. Bu, böyle olduğu
na nazaran beftee masrafı, hattîâ çiftçilere tah
mil edilmek şartiyle ve D. D. T. tatbikatı yap
mak suretiyle pirine ekimini memnu arazide de 
yapabiliri?!;. 

Arkadaşlar, haşeratı öldürmek demek şu
dur: Evvelâ biti kaldırmakla, evvelâ tifüsü, 
hummayı raeiayı ve bitten mütevellit bütün has
talıkları kaldırırız. Sivrisineği kaldırmakla, ki 
tamamiyle kaldıracağımızı zannfetmiyofftim, meh-
maemkân sıtmayı kaldırırız. Biti kaldırmakla 
en büyük dert olan pisliği, biti kaldırmakla bü
tün memleketteki içtimai derdimizi halletmiş ve 
müziyatı kaldırmış oluruz. Bunun için büyük 
paralar sarfına da ihtiyaç yoktur, tahmin ede
rim. Bu böyle olunca, yine Bakanlıktan istir
ham ederim, sağlığımızın esası olan koruyucu
luk işine önem verelim ve bunu bütün memle
kette tatbik edelim. Bunun neticeleri çok mesul 
olur. hepimiz hayır ve sevap kazanırız. 

istirhamım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Soru 

sahibi de mütalâalarını bildirmişlerdir. G ün de
me devam ediyoruz. 

1. — 'Türkiye ile liirleşiJc Amerika Devi'etleri 
arasında imzalanan «Türkiye'ye Yapılacak Yar-. 
dîtn katkında, Aml-aşma» mn onanmasma dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporlar (1/240) [1] 
dır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA 
(Trabzon) — Sayın Arkadaşlar gelen evrak 
arsında 4*, numar-ada Amerika ile Türkiye ara
sında Yardım Anlaşmasına dair bir mevzuumuz 
vardır. Iiuznamede de başka bir iş yoktur. Ten
sip1 buyurursanız bunun ruznameye alınarak, 
Komisyonların Raporlarında da teklif edildiği 
veçhile ivedilik karariyle ve bugün müzakeresini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Tasarı tevzi edilmiştir. Dışiş
leri Bakanı Gündeme alınmasını teklif etmekte
dir. Bu tasarının Gündeme alınmasını kabul 
edenler işaret buyursunlar ... Kabul etnıiyenler... 

. . ' 233' say ü% ba.im.ny azı luıanağm sonu.ii.i- j 
dır., ! 
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4, _ Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yil-

regir'in, Seyhan Sulama Kanalları yapımı ile 
Çukurova'daki sel tahribatı ve sulama işleri 
hakkında Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkların
dan sözlü sorusu 

AHMET REMİ YÜREGtR (Seyhan) — 
Önergenin geri kalması hakkında maruzatım 
vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Muhterem arkadaşlar, Seyhan sulama tesisatı 
vo seller hakkında verdiğim önergetyi, muhte
rem Bayındırlık Bakanı ehemmiyetle gözönüne 
almış ve mahalline giderek inceleme yaptıktan 
sonra cevap vereceklerini bildirmişlerdir. Ken
dileri seyahatlannda oraya gidememişlerdir. 
Binaenaleyh bu husustaki cevabı da hazırlıya-
mamışlardır. Bendeniz işin muvaffakiyete erişe
bilmesi için sayın Bakanın oraya gidip geldikten 
sonra cevap vermesini muvafık buldum ve Ba
kanla bu şekilde mutabık kaldık. 

BAŞKAN —• Önerge geri kalmıştır. Başka 
bir toplantıda müzakeresini tahrik ederiz. 

Tasarının Gündeme alınması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü hakkında mütalâa var mı? 

(İvedilik teklifini oya koymadınız sesleri). 
BAŞKAN — Heyeti umumiye müzakeresin

den sonra. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA 

(Trabzon) — Sayın arkadaşlar, Birleşik Ameri
ka Kongresinin uzun müzakerelerden sonra ni
hayet kabul ettiği ve 22 Mayıs tarihinde tasdik 
edilerek yürürlüğe giren, Yunanistan'a ve Tür
kiye 'ye Amerika'nın malûm ve muayyen şekil
deki Yardım Kanununa istinadederek burada 
Amerika Hükümeti adına, Amerika Hükümeti
nin salahiyetli murahhası olarak, Amerika Elçi-
siyle müzakere edip intaç ve 12 Temmuz 1947 
tarihinde imza ettiğimiz bir lâyiha, bir muka
vele tasdik edilmek üzere huzurunuza sunulmuş 
bulunuyor. 

Bu lâyihanın havale olunduğu dört komis
yonda gerek preambülü, gerek maddeler uzun 
uzadıya müzakere edilirken, tamamen münaka-

| şa edilmiş olduğu veçhile, tasdıkınıza sunu-
i lan mukavele, yardım membamdan bizim ne 

4. ~ GÖRÜŞÜtLEN ÎSLER 
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suretle istifade edeceğimizin esas hükümleri
ni ihtiva eden umumi bir mukaveledir. 

Alâkadar makamlarla, ilgili teşekküller 
asasında yapılacak. y<e ayrı .ayrı hususi muka
velelere bağlanacak olan tatbikat şekilleri var
dır. i. 

. Binaenaleyh, yardımın nevini, cinaini, mahi
yetini bu hususi tatbikat mukaveleleriyle tâyin 
edeceğimiz gibi, yardımın gerek miktarı, gerek 
ne kadar zaman tatbik mevkiinde bulunacağı 
da bu umumi mukavele içinde tasrih edilmiş 
değildir. Bütün bunlar hususi sebeplere isti
nat etmektedir ki komisyonlarınız ihzari tetkik
lerinde bütün bunları tefarrüatiyle tetkik bu
yurmuşlar ve ona göre lâyihayı kabul etmiş
lerdir'. Sayın arkadaşların malûmudur, Truman 
Kanunu nâmı verilen bir kanuna istinat eden 
bu yardımın Yunanistan'a ve Türkiye'ye yapıl
masından hoşnut olmıyan bazı siyasi mehafilin 
irerek gazeteleri ve gerekse radyoları vasıtasiy-
le vâki olan neşriyatlarından öğrenmişizdir ki 
Amerika'ya mukavelenin içinde de yazılı oldu
ğu veçhile, buna rağmen hiç de akla gelmiyen 
bir takım siyasi maksatlar ve bu yardımdan 
istifade edecek memleketi e ân bilhassa bağım
sızlığı, ikttsaîi serbvıtisı bakımın lan bir ta
kım tehdit edici hüküm km ihtiva ettiğine da
ir yayınlar vâki olmuştur. Derhal, söylemeliyim 
ki, kanunun henüz tasdik muamelesi tamam 
olu**** bizim de yardım membalarından istifa
demiz için müzakereye girişmeden evvel 
Hükümetinizce bu gibi fikir ve neşriyat üze
rine alınmış olan tetbirler müzakereye esas ola
cak projelerin Amerika Höküfmetince tanzimin
de dahi bu bakımdan lâyiha âzami derecede 
incelendi ve Amerikanın ne kadar hüsnü ni
yetle hareket ettiğini yakından müşahede et
miş bulunuyoruz. 

Eğer -bu neşriyat Türkiye'nin bir yardım 
vesilesiyle iktisadi serbestisinden fedâkârlık edi
yor telâkki ve mütalâasında bulunanlar bilhas
sa mukavelenin ve kanunun neşrinden soma, 
niyetleri samimî ise kendilerine teşekkür ede
rim, mutmain olsunlar ne Türk Hükümetinin ne 
de Amerika Hükümetinin tarihinde her hangi 
bir mukavele, vardım yokı ile müstakil, bağım
sız bîr devletin bağımsızlığına aykırı bir teşeb
büs gösterilebilir. Ne de Büyük Millet Meclisi
nin hükümetleri tarafından Türkiye'nin herhan
gi bir memleketle olan haricî münasabatmda ve 
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yaptığı mukavelât ve akdettiği muahedelerde 

i kendi bağımsızlığına dokueaoak herhangi bir 
i hükmü kabul ettiğine dair bir orieal aikredile-
! bilir. (Bravo sesieri, alkışlar) © muhitler emin 
I olsunlar ve temennilerinde samimî iseler ken

dilerine teşekkür ederim ki bu cihetten kendir 
lerini renaide ̂ edecek bir şey yüktür. Bunu ken
dilerine bu kürsüden i£sde etmekle ayrıca bah
tiyarlık duymaktayım. 

i Mukavele içindeki madde hükümlerinden 
' anlaşılacağı üzere iki memleket arasında an-
1 laşmanm ne zaman yürürlükten kalkaeağı ay-
I rica tesbit edilecektir. Şu halde bu yardım 
1 membaı bu umunu mukavele meriyette kaldık

ça Amerika ile bizim aramızda baki kalacak 
ve aramızdaki yardımlaşma veya bir taraflı 
yardım görme variyetleri devam edecektir. 
Herhalde Amerikanın biae kendi cehhemizden 
alan vaziyet itibariyle, ikinci dünya harbinin 
fiilen bitoasai iki senedenberi bir hakikat ol
masına rağmen ta bu harbin (bidayetinden beri 
Türkiy» «emaiyet, I l ımad ığ ın ı ve toprak bü
tünlüğünü savunma maksadiyie .şimdiye kadar 
ihtiyar etliği büyük masraf lar neticesinde ikti
sadi bazı müşkülâta mâruz kalması yüzündendir 
ki, öyle bir yardamın kendisine yapılmasına 
talip olmuştur. Amerika Hükümetince bdze 
bu hususta yapılacak yardımm pek samimi ve 
her türlü ivazdan yani bizim aleyhimize her-
hangi bii' maksattan tamamiyle âri almasından 

' dolayı Birleşik Amerika Hükümetine Türkiye 
Cumhuriyeti adına bu kürsüden teşekkürü ifa 

[ etmeyi kendim için hdr vazife bilirim. (Bravo 
1 sesleri, alkışlar^. 
! Çok şayanı temennidir ki, hepimizin üye 
' olduğumuz, Amerika başta olduğu halde, iki se-
, ne evvel Saniransisko. Şarüyle meydana getiri-
I len ve tougün, üyeJerinaa adedi -54 <e varan Bir

leşmiş Miltotler Teşkilâtı [kendi üyelerinden bi
rinin emniyeti ve masumluğuna taalluk eden her 

1 türlü hâdiseleri doğrudan ddğruya bizzat ken-
1 dişi kar&tuyaeak vaziyete gelmeliydi. Maale-
| sef dünyanın bugünkü durumu içinde yaşadı-
I ğ*mıs siyasi şerait, bütün jcKinya Birleşik Mü-

letleri Teşkilâtına, hepimizin anu ettiğimiz, bu 
fiilî imkânları verememiş bir devridir. 

Temenni ederia ki, bu teşrk&öle üye alan 
Devletler herhangi müttferit bir şekilde, şu ve
ya ;bw tt>evlet tarafından yapdıma iktiyaç \mrnk* 
mıyjwak şekilde dünya eraaâyet TO sulh meşe-

- ~ * » -
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leleriııi halledecek bir duruma gelsin. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
NİHAT ERlM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; Büyük Meclisin kabulüne arzedilen 
bu kanım, yüksek tasvibinizden geçtikten son
ra, Hükümetiniz, bugün memleketimizin emni
yeti için birinci derecede önemi olan bu vesika
nın tasdiknamelerini teati etmek fırsatını bula
caktır. İkinci Cihan Harbinin sona ermek üzere 
bulunduğu aylardanberi memleketimiz, haki
katen tarihimiz boyunca ender rastlanan, bir 
tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Dev
letler, bu türlü tehlikeleri önlemek için öteden-
beri birbirleriyle yardımlaşma yoluna girmiş
lerdir. 1914 - 1918 Harbi sonuna kadar bu 
yardımlaşma, dünya ölçüsünde bir teşkilâta 
bağlanmaksızm mmtaka mmtaka devletlerin 
birbirlerine el uzatmaları şeklinde tahakkuk 
etti. Birinci Cihan Harbinden sonra kurulmuş 
olan Milletler Cemiyeti yardımlaşmanın dünya 
ölçüsünde ilk fiilî teşebbüsü olarak meydana 
çıkmıştır. Fakat bu teşklâttan Amerika Birleş
miş Devletlerinin hariç kalmış olması ve bu 
teşkilâtın bu vadide atılan ilk adım bulunması; 
dünya ölçüsünde yardımlaşma fikrini bu ilk te
şebbüste maalesef muvaffakiyete ulaştıranı a -
mıştır ve İkinci Cihan Harbinin neden çıktığı 
araştırılırken, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Avrupa işlerine yakın ilgi göstermemesi sebep
ler arasında başta sayılmaktadır. İkinci Cihan 
Harbi bütün milletlere okadar ağır ve elim 
felâketler getirmiştir ki, milletler, daha harb 
sona ermeden önce; demin Sayın Dışişleri Ba
kanımızın temas ettiği gibi, Sanfransisko 'da 
toplanarak, yeniden bir teşkilât kurmak ve mil
letlerin güven ve barışını bununla korumak te
şebbüsüne geçmişlerdir. Fakat hepinizin pek 
iyi bildiği sebepler dolayısiyle, büyük ümitler 
ve halisane temennilerle kurulmuş olan bu teş
kilât bugün işliyememektedir. Ve her memleket 
tıpkı eski devirlerde olduğu gibi kendi başının 
çaresine kendisi bakmak durumunda kalmıştır. 

Her memleketin kendi başının çaresi aynı 
menfaatler ve aynı ideal sahibi milletlerle iş ve 
teşebbüs beraberliği yapmakla sağlanabilecek
tir. 

Bugün, Türkiyenin mâruz bulunduğu büyük 
tehlike memleketimiz hesabına şükranla kayde
dilecek bir müşahededir. Yalnız memleketimizi 
değil, belki bütün barış ve hksever milletleri, 
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aynı zamanda tehdit eden bir tehlikedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, 170 sene 
evvel bağımsız bir Devlet olarak Milletlerarası 
münasebetlere katılması, başlı başına bir hâdise 
teşkil etmişti. 

Bugün de, ikinci Cihan Harbi ertesinde, ken
di kıtasına çekimıiyerek, kıtası dışında, bilhassa 
Avrupa'da faal bir rol oynaması, ikinci Cihan 
Harbi ertesinin ağır tehditleriyle dolu olan dev
rinde, başlı başına rol aynıyacak kadar mühim
dir. 

Yine memleketimiz hesabına sevinçle müşa
hede etmekteyiz ki, Amerika Birleşik Devletle
rinin şampiyonluğunu yaptığı fikirler, bizim de 
Millî rejim kurulduğu gündenberi, Cumhuri
yet Hükümetlerinin uğrunda çalıştığı fikirlerdir. 

İkinci Cihan Harbi esnasında, 6 harb yılı 
boyunca, türlü tehditlere göğüs gererek muka
vemet ettiğimiz tehlikelerden daha küçük olmı-
yaıı ve belki de, daha büyük olan bu tehlike 
karşısında, müttefikimiz İngiltere ve yakin dos
tumuz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 
bütün barışsever memleketleri kendi safımızda 
görmekteyiz. Bugün Türkiye'nin ve Türkiye 
ile beraber dünyanın mâruz bulunduğu tehlike, 
açıkça bu kürsüden ifade edebilirim ki, Ame
rika Birleşik Devletlerinin yardımı olmadan 
önlenemez. Ve şunu da hemen ilâve edeyim ki, 
Amerika Birleşik Devletleri, işe şimdiye kadar 
olduğu gibi sıkı surette sarılmaya devam eder
se, bu tehlike, tehlike olmaktan çıkar veya her
hangi bir çılgınca hareket neticesinde fiiliyata 
geçmek teşebbüsüne girerse, pek çabuk önlene
bilir ve büyük felâketler yaratmadan boğulur. 
Bu itibarla Hükümetimizin 12 Temmuzda An
kara 'da imzalamış olduğu bu yardım anlaşma
sını Dışişleri Komisyonumuz ve bendeniz, mem
leketin bugünkü şartlar içinde güvenlilini 
sağlıycak önemde ve başlı başına üzerinde du
rulacak değerde bir vesika addetmektedir. Bu 
vesika, Amerika Hükümeti tarafından verile
cek ve şu kadar milyonluk dolarla ifade edilen 
bir askerî malzeme yardımı şeklinde, dar mü
talâa edilmemek lâzımdır. Bu vesika bundan 
sonra,' Türk - Amerikan yakınlaşmasının ve 
münasebetlerinin inkişafının temeltaşı telâkki 
edilmelidir. Büyük Millet Meclisi bu kanunu 
kabul ettikten sonra, Türk - Amerikan münase
betleri yeni bir devreye girmiş olacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu böyle bir kanunun, Hü

kümet tarafından Meclise getirilmiş olmasından 
dolayı duyduğu sevinci ifade etmekle bihti-
yardır. (Alkışlar). | 

KASIM GÜLEK (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlarım; Yüksek huzurunuza getirilen bü lâ
yiha dünyada Demokrasinin korunması ve sulhun 
sağlanmasında yeni bir merhale olacaktır. Harb 
biteli iki seneye yakın bir zaman oluyor, fakat 
harb tehlikesi ortadan kalkmış değildir. Harbin 
tekerrür etmemesi için kurulan Birleşime Millet
ler Kumlu maalesef henüz sulhu koruyacak bir 
mevkide değildir. Huzurunuza getirilen lâyiha 
ile tasdiki istenilen Anlaşma, dünyada sulhun 
korunması için atılmış yeni bir adım olarak gö
zümüzün önünde beliriyor. Gerçekten bu An
laşma, yalnız Türkiye ile Amerika arasında ya
pılmış sulhu koruyucu dar bir çerçivede görül
memek lâzımgelir. Bu, daha şümullü, bütün dün
yada Demokrasiyi ve sulhu saglamlayıcı bir ve
sikadır ve bu gözle görülmek icabeder. Bu An
laşma ile bununla dünyada yeni bir sulhu koru
ma devri açılıyor demek yerinde olur kanaa-
tındayım. 

Arkadaşlarım; Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Truman dünyada yeni bir doktirin or
taya attı: Demokrasileri ve sulhu korumak için 
yardım, elinden gelen her milletin vazifesidir 
ve bunların başında Amerika kendine düşen va
zifeyi yapıyor dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gündenberi 
bu prensipleri zaten benimsemiş ve bunlar uğ
runda mücadele etmiştir. Sulhun korunması uğ
runda biz kendi ölçümüzde kendi payımıza dü
şen her şeyi yaptık ve yapmaktayız. Fakat bizim 
üzerimizde ağır bir yük olarak bu sulhun korun
ması işinize bugün Amerika'nın da iştirak etti
ğini memnunlukla görüyoruz. 

Amerika Birleşik Devletleri harbden iktisa-
<den ve siyaset bakımından çok kuvvetli çıktı. 
Sulhun korunması için dünyaya maddi ve mâne
vi yardım edebilecek başlıca Devlet bugün Ame
rika'dır. Bu, Amerika'ya dünya çapında şerefli 
bir vazife veriyor. Bunu yaptığı takdirde kendi
si için büyük bir iftihar payı ayrılıyor. îşte An
laşma ile Amerika 'nm ödevini yerine getirmeye 
gayret ettiğini görüyoruz. Dünya bu çevrelerin- l 
de sulhu korumak için üzerine büyük bir yük 
almış $ a n Türkiye'ye, yardıma geliyor. Bunu 1 
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dünya gözü ile, insanlık gözü ile takdir etmek 
icabeder. 

Arkadaşlar, Amerika'nın bize yapmakta ol
duğu bu yardımın, bağımsızlığımıza zerre kadar 
dokunur bir tarafı olmadığını Dışişleri Bakanı
mız biraz evvel izah ettiler. Zaten başka türlü 
olmasının da imkânı yoktu. Türkiye hiç bir va
kit bağımsızlığına dokunan bir Anlaşmaya, bir 
taahhüde giremezdi ve girmiş de değildir. Bu 
bütün sulhu korumak için bütün varlığı ile uğ
raştığı bir zamanda maddi imkânlara malik olan 
bir milletin diğer bir millete yardımından iba
rettir, 

Anlaşmanın iki mühim kısmı vardır; bir ta
raftan Türkiye'nin güvenliğinin kuvvetlenmesi 
bahis mevzuudur, diğer taraftan Türkiye ikti
sadiyatının takviyesi derpiş ediliyor. İkinci kı
sım; Türk iktisadiyatını kuvvetlendirmek; mem
leketimizin sulhu koruma yolundaki emek ve gay
retlerine büyük faydalar Bağlıyacaktır. İkinci 
Dünya Harbi gösterdi ki, bir memleketin iktisa
diyatı ne kadar kuvvetli olursa o memleketin harb 
kudreti de o kadar yüksektir. Anlaşmanın bu ta
rafını ehemmiyetle tebarüz ettirmek ve takdir et
mek icabeder. 

Bu Anlaşma Türkiye'nin bütün varligıyla 
iştirak ettiği ve inandığı Birleşmiş Milletler mef
humu içindedir. Birleşmiş Milletler Kurulu
nun ve bu anlamın dünya sulhunun kurulmasın
da esas olduğuna inanmış bir milletiz. Bu teş
kilâtın, bu ruhun dünyada muvaffak olması için 
elimizden geleni yapmaya .karar vermiş bulu
nuyoruz.. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde yeni bir Anlaşma yapmakla onu 
ancak kuvvetlendirdiğimize kaniiz. 

Bu Anlaşma da gizli hiçbir şey yoktur. Yük
sek mütalâanızla görmüşsünüzdür ki, Amerika 
yardımının Türkiye'ye nasıl yapılacağı, nerele
re yapılacağı ve yapıldıktan sonra hangi saha
larda yayılacağı bütün dünyanın açıkça gözü-
önüne serilecektir. Dünya basın ve radyo mü
messilleri gelip bunu istedikleri gibi görebile
ceklerdir. 

Bunu burada ifadeden maksadım, işin tama
miyle samimî ve vazıh olduğunu ifade etmek, 
bütün dünyaya bütün insanlığa ve kendi mil
letimize karşı tamamiyle alnımız açık olarak 
yeni bir işe girdiğimizi göstermek içindir. Biz 
Amerika'nın bu yardım siyasetini Türkiye'nin 
25 senedenberi takip ettiği ve bilhassa harb bo* 

" W 
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yunca, harb esnasında ve harbten sonra güttüğü I 
devamlı sulh politiaksmın bir anlayış ve taKdir 
edilişi addediyoruz. Bunu kendi görüşümüze | 
tamamiyle muvazi bulmaktayız ve bu bakımdan I 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

Dışişleri Bakanımızın burada millet kürsü
sünde Amerika'ya teşekkürüne ben de iştirak 
ediyorum. Bu bakımlardan Meclisimize sevke-
dilen bu projenin insanlık âleminde açtığı yeni 
yolu sevinçle görmek icabeder. 

Yeni Anlaşma Türk ve Amerikan milletleri 
ve Dünyada sulhu korumak istiyen kerkese ha
yırlı olsun. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Enis Akaygen. 
ENÎS AKAYGEN (istanbul) — Birleşik 

Amerika Devletleri Hükümetinin memleketi
mizin kalkınmasını kolaylaştırmak için yap
maya karar verdiği yardımı büyük bir mem
nuniyet ve şükranla karşılamış olan Demok
rat Parti bu yardımın mütekabiliyet esası ve 
Kongrenin tâyin ettiği şerait dairesinde sürat
le tahakkukuna medar olan bu anlaşmayı te-
mamile tasvip eder. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Mad
delere geçilmesini oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Gerek Komisyon raporunda ve gerek Dışiş
leri Bakanı bu kanun tasarısının ivedilikle mü
zakeresini teklif ediyorlar. İvedilikle müzake
resini oya arzediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

«Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tari
hinde Ankara'da imzalanan Türkiye'ye Yapı
lacak Yardım hakkında Anlaşma» nın onan

masına dair kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın şek
lini tesbit için Türkiye Hükümeti ile Birleşik 
Devletler Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Ya- ! 
pılacak Yardım hakkında Anlaşma» onanmış
tır, 1 

1947 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı?.. Maddeyi oya arzediyorum: Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul bu-
yurulmuştur. 

MADDE 2. —• x\nlaşmanm ikinci maddesi 
gereğince belirtilecek malî şartlara ve beşinci 
maddesinde yazılı şekillerden birine göre alına
cak paralar veya Devlete mal edilecek aynıla
rın kıymetleri bir taraftan gelir bütçesine geli-
lir diğer taraftan bütçe kanunlarına bağlı (A) 
işaretli cetvellerin ilgili kısımlarında açılacak 
özel bölümlere ödenek kaydedilir ve para ve 
mal olduklarına göre nakden veya mahsuben 
harcanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?.. Maddeyi oya arzediyoruz: Kabul buyu
ranlar... Kabul Etmiyenler... Maddde kabul 
buyuru] muştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 12 Temmuz 1947 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?.. Maddeyi oya arzediyorum: Kabul buyu
ranlar... Kabul Etmiyenler... Madde kabul Du
yurulmuştur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul buyurulmuş-
tur. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Tasarıya oy vermiyen var mı efendim? Oy 

toplama muamelesi bitmiştir. 
Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev

letleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tari
hinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Yapıla
cak Yardım hakkında Anlaşma» nın onanmasına 
dair kanuna (339) oy verilmiştir, muamele ta
mamdır (339) oyla tasarının kanuniuğu kabul 
edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Gündemde iiörüşülecek başka madde kalma
mıştır, Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,7 
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DÜZELTIŞLER 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 233 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

2 
6 
6 
6 
6 

1 
— 
— 
— 

11 
28 
29 
36 
40 

uyanık 
işbu 
kullanışı 
müsaade edilecektir; 
îşbu 

teknik 
bu 
kullanılışı 
müsaade edilecektir; ve 
bu 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde 
Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma» nın onanmasına dair 

Kanuna verilen oyların sonucu 

0ye ıtytM 
Önerenler 

Kabul edenler 
öym katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
33Q 
339 
126 

0 
0 
0 

(Kanım kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Hatim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Haîid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uraa 
Ali Kemal Yigitoglu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerraan 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 

[Kabul 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Erğü 
Cevdet Göl«t 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Numan Akzoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neçft Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germem 
Nuri Göktep* 

edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Buren 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Eminittin ÇelikBz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşrlı 

BÎLECtK 
Reşit Bozüyük 
Memdnh Şevket, Esendal 
Dr. Muhlis Snner 

BİNGÖL 
Tahsin BanguoŞlu 
Feridun Fikri Düşünitl 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 

Hasan Cemil Çambal 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Aîtay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüe 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
C«mil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Aricin 
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Rifat Dolunay 
Ol. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynaloğlu 

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

ÇORUM 
Naim Atainy 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Haaene Ilgaı 
Suheyp Karafakıofl» 
Naedat Tftwr 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çaîgüner 
Naili Kü$üka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DÎYARBAKm 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vadat DieMİ 
Carit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Onnan Ocak 
îhaan Hamit Tîtfral 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip A&aogullan 
Fethi Erimçağ 
M. Nadim Ofindüsalp 
Dr. Bahattin öğütman 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. î. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çaflar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağırofrlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AktfH 
Salim Altaf 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
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Nafiz Duanla 
Cerat Dursunoffea 
Münir HtteraY 081a 
Kamalettin Kamu 
01. Vehbi Kocagttnay 
Şükrü Koçak 

ESKtŞEHtR 
Ahmet OJua 
Hasan Polatkan 
Abidin Potujflu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoglu 

OAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alerlİ 
01. Af ir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

. GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
tmnıail Sabone* 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoflu 

GÜMÜŞ ANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdofcan 
Şükrü Sokmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varmea 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ol. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Saira Ergenakon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanog'ra 

tSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rîfat Oüllü 
«ait K8kaal 
Kemal Turan 
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İSTANBUL 

Salamon Adato 
Enis Akaygtn 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Fuad Hulusi DemiralH 
Dr. Nikola Fakaçelli 
01. Kâzım Karabal: i r 
Osman Nuri K5nî 
Fuad KSprflltt 
Dr. Mim Kemal Öke 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toydo-
mir ^ 

İZMİR 
Şerket Adalan 
Benal Nerzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekhn 
şı 
Eaat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Kfflcen 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraeofclu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Sami tlter 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 
Teeer Taskıran 
Hüsamettin Tngaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalm 
01. Abdullah Alpto&an 
Tahsin Ooşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Bearit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KATSERÎ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyrfo$u 
Kâmil OÜndaş 
Resîd özsfnr 
Faik Splor 
Reşit Turgut 

Hayrullah Ürkün 
KTRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şerket ödül 
D*. Fuad Umay 

KHtŞEHtR 
Nihat Erdem 
^erket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sadad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Cabeaoy 
Sadad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Giirsoy 
Memduh îspartalıgi] 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Abdülkadir Taşan çil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
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Rıdvan Nafis Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Rasit Hatipogla 
Faik Kurdoglu 
Dr. M. Necdet Otum» 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 
Fefiullah Uslm 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
OL Sejfi Düzgöre» 
Rıza Erten '7 v 

Abdûlkadir Kalav 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran •'" " 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif at Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
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ORDU 

Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Haindi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilerce 
Dr. Fahri KorUü^ 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Htoeyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıaa Iaıtaa 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataf 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıbla* 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satzr 
Ahmet Remzi Yüregir 

pttRn 
»abri Çeliktul 
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Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleâa 
Ntıif Ergia 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirar 
Ol. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakıl 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cesaro|lm 
Fayıköatrık 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reea! Güreli 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
NaumPoroy 
Refik Ahmet Seremi 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
SımDag 
Temel Göksel 
Ali Rıaa Işıl 

Raif Karadenk 
Zekiye Molaofla 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yanmbıyıll 

TUNOEU 
Neemeddin Sahir Sıla» 

UR7A 
Osman Ağan 
Atalar Akan 
Vasfi Gerger 
Ram Soyar 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arras 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Kaçar 
jJaim Kromer 
Orhan Sayfi Orha» 

[Oya katılmvy anlar] 
AFYONKARAHISAR 
Gl. Sadık Aldogan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (ö.) 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen (Bakan) 
Gl. Naei Tmaı 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(Ö.) 

AYDIN 
Emin Arkayın (Hasta) 

Mitat Aydın 
BALIKESİR 

Muzaffer Akpınar 
Hacim Çankk 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Lûtf i Gören 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Garçekar 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Fan 
Dr. M. Talât Sim* 

ÇANAKKALİ 
Hüseyin Bingili 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Raada 
(Bakan) 

ÇORUH 
A n Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Ö.) 

DENİZLİ 
Rai ad Aydınlı 

Abidin fig» 
Kemal Cemal önaei 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Kânm Okay 

GÜMÜŞANB 
Edip Tör 

HAKKİRt 
Selim Seven " 
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HATAY 
Abdülgam Türkmen 
(ö.) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Atlan 

İSPARTA 
gerki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (ö.) 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele (ö.) 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silirrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Hüıeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrean Oran 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (1.) 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Etad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 

B : 79 1.9 
KAYSERÎ 

Gl. Salih Argın 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Itmail Hakkı Baltaeıoglu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Al{ Dikmen 
İbrahim Süreyya Yi-
w 

KONTA 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
İhtan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıe 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü v 

Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu (Has-! 
ta) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayialt 
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Dr. Kamil Idü (Ö.) 
fceia Seysal 
Hatan Retid Tankut 
Abdullah Yayeıoğhı 
(Ö.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiaznn Sevüktekim 
(Ö.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
11 a] id Mengi 
Hüteyin Ulutoy 

ORDU 
Şevket Akyan 
Yaauf Ziya Ortaç 

RİZE 
Taışin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioglu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Btem Işzet Beniee 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 

Suphi Batar 
Enver K9k 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

SİVAS 
Şemaettin Günaltay 
JCâmil Kitap* 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Um* 

TOKAD 
Halid Ntzmi Keemir 
(Bakan) 
Galip Pikti 

TRABZON 
Dania Eyiboğl* 
Hamdi Orhoa 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

VAN 
Rüştü Oktar (ö.) 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöı 
İhtan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Nuri Tarha* 

i>*< 4h» 

m+mmmm> 
T, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 233 
Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri arasında imza
lanan (Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında Anlaş
ma) nın onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 

Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/240) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 25. VIII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/887 - 6/2427 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imza
lanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nın onanmasına dair Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 15 . VI I I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiği ile birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 22 Mayıs 1947 tarihinde onanan bir kanun ile, Birle
şik Devletler Başkanına, Türkiye 'ye, her iki memleketin egemen bağımsızlığına ve güvenliğine 
uygun şartlar dairesinde yardımda bulunmak yetkisini vermiştir. 

Keyfiyetten Bakanlığımı 26 Mayıs 1947 tarihli bir mektupla usulen haberdar eden Birleşik Dev
letler Büyük Elçiliği ile yapılacak yardımın şeklini tesbit için iki Hükümet tarafından karşılıklı 
olarak kabule şayan bir anlaşmanın akdi hususunda görüşmelere girişilmiş ve hazırlanan Anlaş
ma 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını koruyan güvenlik kuvvetlerinin tak
viyesini sağlamak suretiyle dünyanın hâlen içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık karşısında 
Türkiye'nin arazi bütünlüğünü ve egemenlik haklarını koruyabilecek bir durumda bulunmasına 
yardım edecek ve aynı zamanda memleketimizin ekonomisindeki düzenin devamına da yaraya
caktır. / : ' \ 

Birleşmiş Milletlerin kuvvetlenmesi ve Birleşmiş Milletlerin önderliği altında müşterek güven
lik dâvasının gelişmesi gibi Birleşmiş Milletler Andlaşmasının esas amaçlarına da uygun olan 
bu Anlaşma Türk ve Amerikan Milletleri arasındaki dostluk bağlarını daha ziyade takviye etmek 
suretiyle iki memleket münasebetlerinde hayırlı bir devre açacaktır. 

Memleketimizin yüksek menfaatlarına uygun olduğu mütalâa edilen bu Anlaşmanın onanması 
için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/240 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

27 . Vlll . 1947 

Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan Yardım Anlaş
ması, Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nm hazır 
bulunduğu toplantıda Komisyonumuzca ince
lendi. 

İkinci Cihan Harbi ertesinde, umumi dünya 
barışının henüz sağlam temeline kavuşmuş ol
madığı muhakkaktır. Diğer taraftan, doğrudan 
doğruya memleektimiz üzerine çevrilmiş bazı is
tekler, müdafaa bakımından çok uyanık bulun
mamızı gerektirmektedir.. Modern tâbirle, her
hangi bir saldırgana geniş imkânlar yaratmış 
bulunmaktadır, içinde yaşadığımız aşrtlar, ba
rışsever milletlerin, zorbalık kuvvetleri karşı
sında sıkı bir işbirliği halinde hazır bulunma
larını emretmektedir. Birleşmiş Milletler Gü
venlik Meclisinin, dünya barışını tehdit eden 
anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak hususunda 
mâruz kaldığı engeller, son aylarda daha bariz 
olarak kendini göstermektedir. Büyük ümitler
le kurulmuş plan Birleşmiş Milletlerin yakın bir 
tehlikeyi önlemek veya karşılamak bakımından 
ne derecede müessir olacağı sorusunun cevabı 
kolay verilemez. Bu itibarla, yurdumuzun gü
venliğini açıktan açığa tehdit eden tehlikeler 

karşısında, Amerika Birleşik Devletleri gibi, 
milletler arasında eşitlik ve adalet prensipleri
nin riayet edilir düsturlar olarak ayakta kal
masına var gayretiyle çalışan bir Devletin y a r 
dımının sağlanmış olması, büyük bir teminattır. 

Komisyon bu Anlaşma Türkiyenin umumi 
siyasetine uygun olduğu için kabulünün ve onama 
belgelerinin biran önce alınıp verilmesini sağ-
lıyabilmek üzere de kanun tasarısının ivedilikle 
görüşülmesinin, uygun olacağım mütalâa et
mektedir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyo
nuna verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Dışişleri Ko. Başkam 
Bilecik 

M. Ş. Esendal 
Afyon Karahisar 

Dr. C. Tunca 
Bolu 

/ / . C. Çambel 
İstanbul Kocaeli 

E. Akaygen 1. S. Yiğit 
Samsun 

C. Bilsel 

Sözcü 
Kocaeli 
N. Erim 
Aydın 

Dr. M. Germen 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Manisa 

Ş. R. Ilatipoğlu 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. 1/240 
Karar No. 36 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

27 . VIII •. 1947 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye'ye yapılacak yardım hak
kında Anlaşma» mu onanmasına dair Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 15 . VIII . 1947 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Meclis 
Başkanlığınca Komisyonumuza havale buyuru-
lan kanun tasrısı ve gerekçesi ve buna bağlı 
Anlaşma Mukavelenamesi 25 . VIII . 1947 günü, 

Dışişleri Bakanı huzuriyle okunup incelendi: 
Gerekçedeki izahat ve bunu tamamlıyan ve 

aydınlatan Dışişleri Bakanının ifadeleri; tasarı 
üzerinde bir tartışmaya lüzum bırakmamakla 
beraber, teati edilen müzakerede memleketimi
zin bağımsızlığını, emniyetini ve milletimizin 
hürriyet ve refahını sağlamaya hizmet edici ma
hiyette olan ve Amerika 'lıların tam insani bir 
jestini ifade eyliyen bu yardım hakkında teati 
edilen mukavelenin tam siyasi bir başarı eseri 
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olduğu kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuz, bu yardımı sağlıyan Hükü
metimizin başarısını takdirle över ve kanun ta
sarısını Hükümetin teklifi veçhile aynen ve oy
birliğiyle kabul eyler. Bununla beraber; Komis
yonumuz bu kanun tasarısının ivedilikle müjza-
kere edilmesini de arz ve teklif eder. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Sav. Kom. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya Hatay Erzincan 

A. F. Cebfi.soy E. Durukan I». K. Çağlar 

Ankara 
N. Tınaz 

Erzincan 
Z. Ağca 

(razianteb 
A. Aih 

Kayseri 
8. Avgın 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

.Erzurum 
E. S. Akgöl 

Kars 
/ / . Tugaç 

Kırklareli 
K. Doğan 

Kütahya 
M. Ispartalıgil 

Çankırı 
Z. Soydemir 

Erzurum 
V. Kocdgiiney 

Kastamonu 
A. Alptoğan 

Kocaeli 
§. Okan 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. 31. 
31 aliye Komisyonu 

Esas No. 1/240 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

28 . VİII . 1947 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
aıasmda 12 . VII . 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye'ye Yapılacak Yardım hak
kında Anlaşma»nın onanmasına dair Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 15 . VIII . 1947 tarihli toplantısında Büyük 
Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiği Komisyo
numuza havale olunmakla Dışişleri Bakanı Ha
san Saka'nın huzuru ile okunup incelendi. 

Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını 
korumak için ihtiyacı olan güvenlik kuvvetleri
nin takviyesini temin ve ekonomisinin istikra
rını muhafaza maksadı ile Hükümetimiz ve Bir
leşik Devletler Hükümeti arasında yapılmış olan 
işbu anlaşmanın Millî menfaatlerimize uygun 
olduğu görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
izmir 

• Ş. Adalan 
Çankırı 

R. Dolunay 
İmzada bulunmadı 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Konya 
S. Çumralı 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Çorum 

M. Çağıl 

Kastamonu 
/ / . Çelen 

Sinob 
L. Aksoy 

imzada bulunmadı 

Tokad 
C. Kovalı 

imzada bulunmadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 29 . VIII. 1947 
Esas No. 1/2 W 
Karar No. 134 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye'ye- Yapılacak Yardım 
hakkında Anlaşma» nın onanmasına dair Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 25 . 
VIJI . 1947 tarihli ve G/2427 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Dışişleri, 
Millî Savunma ve Maliye Komisyonları rapor-
lariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Dış
işleri Bakanı Jlasaıı Saka ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
Hadi Hüsmaıı hazır oldukları halde inceleni]) 
görüşüldü. 

Dışişleri Bakanından alınan geniş izahlara 
ve Anlaşma metni. üzerinde yapılan inceleme
lere göro Anlaşma esas itibariyle yurt için 
faydalı ve tasarı, bu bakımdan kabule değer 
görülmüştür. 

Ancak bu Anlaşma ile elde edilecek kıymet
lerin mahiyetleri ne olursa olsun bütçeye inti
kali ve Büyük Meclisin genel murakabesine tâbi 
tutulması tabiî bulunduğundan bu cihetin de ka
nun metninde bir hükümle temini Komisyonu
muzca gerekli görülmüş ve tasarıya bu yolda 
bir madde eklenmiştir. Madde, Anlaşma met
nine ve yapılacak yardımın mahiyetine göre 

ihtimaller derpiş edilerek yazılmıştır. 
Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan tasa

rı Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

I/. N. Gündüzalp C Klein M. Birse! 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

Eskişehir 
.1. Potuoğlu 

Kastamonu 
:(/. Akalın 

Mardin 
R. Erten 

Ankara 
Ar. ('. Akkernıan 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
/. //. Tigrel 

istanbul 
Dr. A. Adıvar 

Kırşehir 
S. Tor gut 

Niğde 
R. Gür soy 

Ankara 
V. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
S. Vluğ 

İzmir 
S. Dikmen 

Kocaeli 
/. R. Aksal 

Tokad 
R. A. Scvengil 

Yozgad Yozgad 
>. tçös A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞl 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«.Türkiye'ye Yapılacak Yardım hakkında Anlaş

ma» nm onanmasına dair kanım tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın şek
lini tesbit için Türkiye Hükümeti ile Birleşik 
Devletler Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye Ya
pılacak Yardım hakkında Anlaşma» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 12 Temmuz 1947 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

E. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Birer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. 8. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcım 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

#. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Ve 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. tnan 
Bakam 
Irmak 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye'ye Yapılacak Yardım hakkında, Anlaş

ma» nm onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Hükümetin birinci 
ayniyle kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. — Anlaşmanın ikinci maddesi 
gereğince belirtilecek malî şartlara ve beşinci 
maddesinde yazılı şekillerden birine göre alına
cak paralar veya Devlete mal edilecek aymlarm 
kıymetleri bir taraftan gelir bütçesine gelir di
ğer taraftan bütçe kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerin ilgili kısımlarında açılacak özel 
bölümlere ödenek kaydedilir ve para ve mal 
olduklarına göre nakten veya mahsuben harcanır. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE'YE YAPİLACAK YARDIM HAKKINDA ANLAŞMA 

Türkiye Hükümeti, Türkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için ihtiyacı olan gü
venlik kuvvetlerinin takviyesini : temin 've aynı zamanda ekonomisinin istikrarım muhafazaya 
devanı maksadiyle Birleşik Devletler Hükümetinin yardımını istediğinden; ve 

Birleşik Devletler Kongresi, 22 Mayıs 1947 de tasdik edilen kanun ile, Birleşik Devletler Baş
kanına, Türkiye'ye her iki memleketin egemen bağımsızlığına ve güvenliğine uygun şartlar da
iresinde, böyle bir yardımda bulunmak yetkisini verdiğinden; ve 

Türkiye Hükümeti ile Birleşik Devletler Hükümet i böyle bir yardım yapılmasının Birleşmiş 
Milletler Aııdlaşmasımn esas gayelerine ulaşmayı sağlıyacağı gibi münasebetlerinde hayırlı bir 
devre açarak Türk ve Amerikan Milletleri arasındaki dostluk bağlarını daha çok takviye ede
ceğine kaani bulunduklarından; 

Bu maksatla kendi Hükümetleri tarafından usulü dairesinde verilmiş yetkileri haiz olan ve 
aşağıda imzası bulunan zevat şu hususları karşılaştınınşlartır: 

Madde — 1 
Birleşik Devletler Hükümeti, Birleşik Devletler Başkanının 22 Mayıs 1947 tarihinde tasdik edi

len Kongre Kanunu ve bunu değiştiren veya buna ek kanunlar hükümleri gereğince yapılmasına 
müsaade edebileceği yardımı Türkiye Hükümetine sağlıyacaktır. Türkiye Hükümeti bu kabil her
hangi bir yardımı, bu Anlaşma hükümleri gereğince fiilen kullanacaktır. 

Madde — 2 
Birleşik Devletler Başkam tarafından bu maksatla tâyin edilen bir Türkiye Misyonu Şefi bu 

Anlaşma gereğince sağlanacak yardıma mütaallik meselelerde Birleşik Devletler Hükümetini tem
sil edecektir. Misyon Şefi bu Anlaşma gereğince peyderpey yapılacak olan muayyen yardımın ka
yıt ve şartlarını Türkiye Hükümeti temsilcileriyle danışarak tesbit edecektir. Ancak, yapılacak 
olan bu muayyen yardımın malî şartları, peyderpey,, iki Hükümetin mutabakatı ile, evvelden tes
bit edilecektir. Misyon Şefi, Türkiye Hükümetine, bu Anlaşma gereğince sağlanan yardımın ga
yelerinin elde edilmesine yarayabilecek malûm atı ve teknik yardımı sağlıyacaktır. 

Türkiye Hükümeti yapılan yardımı tahsis edilmiş bulunduğu gayeler uğrunda kullanacaktır. 
sorumluluklarının icrası sırasında görevini serbestçe yapabilmesini mümkün kılmak için, işbu 
Hükümet, Misyon Şefine ve temsilcilerine, yapılan yardımın kullanışı ve ilerleyişi hakkında, ra
por, malûmat ve müşahede şeklinde istiyebileceği her türlü kolaylık ve yardımı sağlıyacaktır. 

Madde — 3 
Türkiye Hükümeti ile Birleşik Devletler Hükümeti Türk ve Birleşik Devletler Milletlerine bu 

Anlaşma gereğince yapılan yardım hususunda tanı bilgi temini için işbirliği yapacaklardır. 
Bu maksatla ve iki memleketin güvenliği ile kaabili telif olduğu nispette: 
1. — Birleşik Devletler basın ve radyo temsilcilerine, bu yardımın kullanışını serbestçe müşahede 

etmelerine ve bu müşahedelerini tam olarak bildirmelerine müsaade edilecektir; 
2. — Türkiye Hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, genişliği, miktarı ve ilerleyişi 

hakkında Türkiye'de tam ve devamlı yayın yapacaktır. 

Madde — 4 
işbu Anlaşma gereğince Türkiye Hükümeti tarafından elde edilen her madde, hizmet veya 

malûmatın emniyetini sağlamak azminde bulunan ve bunda aynı derecede menfaattar olan Türkiye 
ve Birleşik Devletler Hükümetleri, badelmüşavere,, bu uğurda diğer Hükümetin lüzumlu addedebi
leceği tedbirleri, karşılıklı olarak, alacaklardır. 

Türkiye Hükümeti, Birleşik Devletler Hük'i metinin muvafaktı olmadan, bu neviden hiçbir 
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madde veya malûmatın mülkiyet veya zilyedi iğini devretuıiyeceği gibi, aynı muvafakat olmadan 
Türkiye Hükümetinin subay, memur veya ajanı sıfatını haiz bulunmıyan bir kimse tarafından bu 
maddelerin veya malûmatın kullanılmasına veya bu malûmatın bu sıfatı haiz olmıyan bir kimseye 
açıklanmasına ve bu maddeler ve malûmatın verildikleri gayeden başka bir gayede kullanılmasına 
müsaade etmiyecektir. 

Madde — 5. 
Türkiye Hükümeti bu Anlaşma gereğince verilen herhangi bir ikraz, kredi, hibe veya diğer se

kili erdeki yardımların hasılatının hiçbir kısmını diğer herhangi yabancı bir devlet tarafından kendi
sine verilmiş olan herhangi bir ikrazın resülmal veya faizinin tediyesinde kullanmıyacaktır. 

Madde — 6. 
Bu Anlaşma gereğince yapılmasına müsaade olunan yardım kısmen veya tamamen: 
1. Türkiye Hükümeti talep ederse; 
2. — Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (Bu hususta Birleşik Devletler herhangi bir 

vetonun kullanılmasını nazarı itibara almıyacaktır) veya Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 
Birleşmiş Milletler tarafından alınan tedbir veya yapılan yardım neticesinde, bu Anlaşma muci
bince Birleşik Devletler Hükümeti tarafından yapılan yardımın devamını lüzumsuz veya gayrı 
matlup addetmesi halinde; ve 

3. — Yukarıda anılan Kongre Kanununun 5 nci bölümünde musarrah diğer herhangi bir 
vaziyette veya Birleşik Devletler Başkanının yardımın kesilmesini Birleşik Devletlerin menfaat
lerine uygun görmesi halinde; 

4 

Nihayet bulacaktır. 

Madde — 7 
Bu Anlaşma bugünden itibaren yürürlüğe girecek ve her iki Hükümet tarafından tesbit edile

cek tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 8 ""•'"'""•] ^ 
Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler nezdinde tescil edilecektir. 
Türk ve İngiliz dillerinde, iki nüsha olarak, Ankara'da 12 Temmuz 1947 tarihinde yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: Hasan Saka; 
Birleşik Devletler Hükümeti adına : TCdwin O. Wilson. 

> © < 
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