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dâvasında seçim bölgelerinde müzaherette 
bulunmaları hakkındaki demeci 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Ferit Al-
piskender'in, Devlet Memurları Aylıklan-
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nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayıl Kanunun 10 ncu madlesine bir fkra 
eklenmesi hakkındaki Kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/118) 

4. — Konya Milletvekili ümran Nazif 
Yiğiter'in, Türk Ceza Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/119) 
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1. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait 

birinci üç aylık raporun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 

.Komisyonu raporu (3/83) 
2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Top

çu'nun, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/154) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, ordu mensuplarının evlenmelerine 
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Öayfa 
dair olan 3663 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin kaldırılması hakkında Kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/133) 11:12 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Mısır Kıraliyet Hükümeti arasında bu 
iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 
hava servisleri tesisi için yapılan anlaşma
nın onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları rapor
ları (1/69) 12:13 

5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Gedikli Erbaş Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu rapo
ru (2/74) 13:14 

6. — tnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Ka
nunun 4 ııeü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/138) 14:15 

7. — Sorular ve cevaplar 16 
1. — Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun muhacirlerin iskânı 
için teşkili düşünülen bakanlığın, muhacir 
kabul ve iskân işlerini ne suretle idare 
edeceğine ve bu işin bir programa bağlanıp 
bağlanmıyacağma dair sorusuna Başbakan 
Adnan Menders'in yazılı cevabı (6/155) 16:17 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun, Tekel İdaresinin me-

Birinci Oturum 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve I 
Marshall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde te- I 
min edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından • 
bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına 
intikal şekli hakkındaki Kanun kabul olundu. 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısının geri ka
lan maddeleri de kabul olunduktan sonra tümü 
açık oya konuldu. 

Birleşime ara verildi, j 

I 

İkinci Oturum 
1951 yılı Bütçe Kanununun kabul olunduğu 

bildirildi. 
2 . I I I . 1951 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

içel Milletvekili istanbul Milletvekili 
R. Koraltan F. Tekil 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

» e « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

i Sayfa 
mur ve işçi sayısı ile almakta oldukları 
aylık miktarına, son beş senelik gelir ve gi- , 

I derine, nerelerde tütün ziraati yapıldığına, 
yıllık tütün istihsalimize, dahilî ticaret 
ve istihlâkin inhisar altına alınması se-

j heplerinin ne olduğuna ve Tekel ida
resine bağlı fabrikaların kadrolariyle gelir 

I ve gider durumlarına dair sorusuna Güm-
{ rük ve Tekel Bakanı Nuri özsan 'm, yazılı 
| cevabı (6/177) 17:19 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
I Fahri Ağaoğlu'nun, Bakanlıklarla Devlete 

ait daire ve müesseseler teftiş kadrolarının 
I Başbakanlığa bağlanması hakkında ne dü

şünüldüğüne dair sorusuna Başbakan Ad
nan Menders'in yazılı cevabı (6/184) 19:20 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'ın, Adapazraı ve Adana'da bâzı 
müteşebbisler tarafından kurulacağı söy
lenen şeker fabrikalarına dair sorusuna 
İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı 
cevabı (6/195) 20:21 

5. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nunı ilk tahsil mecburiye
tinin yedi veya sekiz seneye çıkarılarak or
taokulların kaldırılmasına, liselerin birinci 
sınıfının ihzari sayılarak diğer sınıflarının 
lisan, edebiyat ve fen şubelerine ayrılma
sına, ortaokul ve lise programlarında din 

I derslerine ve hukuk fakültelerinde de islâm 
I hukukuna yer verilmesine dair sorusuna 
! Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri'nin yazılı 
i cevabı (6/212) 22:23 
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B : 55 2.3.1951 O : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Gümrük Kanununun 18 nei maddesi j 

uyarınca Gümrük Vergisinden muaf olarak yur- j 
da giren eşyadan Tekel maddesi olanlarının Te- I 
kel Resmiyle diğer vergi ve resimlerden de 
muafiyetine dair Kanun tasarısı (1/157)-(Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına). 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ha- I 
riçteıı ithal olunacak îu'bıılat ve unlarla bunla- | 
rm naklinde kullanılacak çeşitli kab ve malze- | 
menin Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer resim, | 
vergi ve harçlardan muafiyeti hakkında Ka- j 
nun tasarısı (1/156) (Ticaret, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

Teklifler 
3. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-

lu'nun, Eskişehir'de Çifteler Çiftliği genel çev
resi içinde işgal edilmiş yerler için ecri misil 
aranmaması hakkında Kanun teklifi (2/185) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

4. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'ın, Milli Şükran Madalyası hakkındaki Ka
nun teklifi (2/186) (Millî Savunma, tçişleri, | 
komisyonlarına); 

5. — izmir Milletvekili Cihad Baban'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sanlığı Kanunu
nun geçici 65 nei maddesinin (g) fıkrasının de-
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/183) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

3. — İzmir Milletvekili Mehmet Aldemir ve ı 
on bir arkadaşının, İzmir Vilâyeti turistik yolla- I 

BAŞKAN -— Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

rının inşası hakkındaki Kanunun değiştirilme
sine dair Kanun teklifi (2/184) (İçişleri, Bayın
dırlık ve Bütçe komisyonlarına); 

Raporlar 
• 6. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1944 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/142, 1/43) (Gündeme); 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Mülürlüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhe
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1945 Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/125, 3/129) (Gündeme); 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi 
aylık Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/10, 3/144) 
(Gündeme); 

9. — inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzi
ine dair olan 1485 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında'Kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/138) (Gün
deme) . 

• • 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLAR : Muzaffer Önal (Tokad), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

3. — YOKLAMA 
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4. — DEMEÇLER 

1. — İzmir Milletvekili Cihad Baban'ın, ta
tilde seçim bölgelerine gidecek olan milletvekil
lerinin göçmenler ve mülteciler dâvasında seçim 
bölgelerinde müzaherette bulunmaları hakkında
ki demeci m 

CÎHAD BABAN (izmir) — Efendim, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız Cihal Baban gün
dem harici söz istemişlerdir, kendilerine söz ve
riyorum. 

CÎHAD BABAN (izmir) — Muhterem arka
daşlar, çok muhtemeldir ki, Meclis bugün bir 

çalışmalara araverme kararı verecektir, öyle 
zannediyorum ki, arkadaşlarımız seçim bölgeleri
ne gideceklerdir. Göçmenlere ve Mültecilere Tür
kiye Yardım Derneği, bugünkü toplantısnda bu 
büyük dâvanın memlekete, halka mal edilebilme
sini temin için muhterem milletvekillerinin yar-
dımyıı temenni etmek kararını vermiştir. Ben 
bu isteğe tercüman olarak bütün arkadaşların 
tatil devresi esnasında seçim bölgelerinde bu dâ
vaya müzaheret etmelerini temenni etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum efenlim (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiriyoruz efendim. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Konsolosluk Kanunu tasarısının geri 
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/152) 

19 . I I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . VII . 1950 tarihli ve 6/2590 sayılı yazımı
za ektir. 

27 . I . 1944 tarihli ve 6/242 sayılı yazımızla 
sunulmuş olan Konsolosluk Kanunu tasarısının 
geri gönderilmesine müsaade buyurulmasmı saygı • 
1 arımla rica ederim. . 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalışma 
ve İşletmeler Bakanlıklarının kaldırılması hak
kındaki Kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/117) 

21 . II . 1951 
B. M. M. Sayjn Başkanlığına 

Beş Bakanlığın lağvı hakkındaki Kanun tek
lifimin; 4951 sayılı Kanuna göre tadilen tekrar 
Yüksek Başkanlığa sunmak üzere geriye veril-
sini rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3, — Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpisken-

der'ın, Devlet Memurları* Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/118) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle Ko
re'ye gönderilen subay ve askerî memurların 
Ankara'da kalan ailelerine mesken tazminatı 
verilmesi hakkındaki kanun teklifimin 21 . X I I . 
1950 tarihinde 2/91 sayı ile Bütçe Komisyonuna 
tevdi buyurulmuştu. 

Sonradan adı geçen kanunun kaldırılmış ol
ması dolay isiyle buna bir fıkra eklenmesi de 
mevzuubahis edilemiyeceğinden işbu kanun tek
lifimin geri verilmesine yüksek müsaadelerinizi 
saygılarımla arzeylerim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğit-
er'in, Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair olan Kanun teklifinin 
geri verilmesi hakkında önergesi (4/119) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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T. B. M. M. Başkanlığına 

14 . VI • 1950 tarihinde takdim ettiğim Türk 
Ceza Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilme
sine dair olan kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 
Konya Milletvekili 

Ümran Nazif Yiğiter 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Mart - Mayıs 1950 aylarına ait birinci. 
üç aylık raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/83) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük gereğince 
bu raporun tevziinden bir hafta sonra • görü
şülmesi icabeder. Dağıtma tarihi 28 Şubat oldu
ğuna göre bu müddet geçmediği için bu madde
yi bugün müzakere edemiyeceğiz. 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Topcu'nun, 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Ça-
bşma Komisyonu raporu (2/154) [1] 

BAŞKAN — Gündemin iki defa görüşülecek 
işler mcyanmda İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifine ait komisyon raporunda bu madde
nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenilmek
tedir. Evvelâ öncelikle görüşülmesi teklifini oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesine karar verilmiştir. 

NAMIK GEDlK (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar, 

1. Kanun teklifinin, 1 Nisan 1951 tari
hinde doğacak bâzı hakların mahfuz tutulma
sını teinin maksadiyle, Yüksek Meclisçe, önce
likle ve ivedilikle müzakere edilmesini rica ede
rim. 

2. 1. Nisan 1950 tarihinde tatbik mevkiine 
giren ve 1 Nisan 1951 de bir yıllık hakların doğ
masına imkân verecek olan 5417 sayılı İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi, «İhtiyar
lık aylığından faydalanabilecek durumda iken 
işinden ayrılan veya çıkarılan 'sigortalılar hak
kında tş Kanununun 13 ncü maddesinin kıdemle 
mütenasip tazminata mütaallik hükmü uygulan
maz.» demektedir. 

5508 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde taz-

1] 95 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

minata mütaallik hükümleri yanında, işçi ve 
iş veren arasındaki karşılıklı münasebetlerde, 
kanuni mesnet olmadan iki taraftan birinin ve
ya bilhassa iş vereninin iş akdini feshedebilmesi 
için, bu şartların 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu 40 ncı maddesi tarafından kaldırılmış 
olması halinde, tek taraflı fesihte iş veren ser
best bırakılmış olacağından, mağdur işçinin 
tazminat talebi, hakkı huzuru ayrılmış buluna
cağından ve sigortadan faydalanabilecek çağ ve 
vasıftaki işçilere İhtiyarlık Sigortası Kanunun
da derpiş edilmiş olan 160 - 200 günlük sigor
ta primi ödeme müddetleri de tek taraflı 
kararla ihlâl edilmiş olacağından, işçiye kanuni 
bir hak sağlıyan 5518 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 40 ncı maddesi ile kaldırılmasının hak 
ve adaletle telif edilcmiyeceği, esasen sigorta 
primi ile tazminat arasında bir münasebet mev
cut olmaması dolayısiyle bu 40 ncı maddenin 
kaldırılması hususunu derpiş eden ve Çalışma 
Komisyonunca da ittifakla nazara alman bu 
kanun teklifinin Yüksek Meclisçe de muhik gö
rülüp komisyon raporunun kabulünü saygı ile 
arzederim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 

(Bursa) — Sayın arkadaşlarım; kabulü teklif 
edilen tasarının mevzuu İhtiyarlık Sigortası 
Kanununun 40 ncı maddesinin kaldırılmasına 
mütedairdir. 

Bahsi geçen bu kırkıncı madde; kanuna gö
re ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek bir 
duruma gelen işçilerin, gerek kendi arzuları ile 
işlerini terkederek artık istirahata çekilmesi, 
gerekse ihtiyarlık aylığından faydalanacakları 
düşüncesiyle iş veren tarafından iş1 erine son ve
rilmesi halinde kendilerine, iş yerinde geçmiş 
bulunan hizmet seneleriyle mütenasip olarak, 
iş veren tarafından bir kıdem tazminatı veril
mesi mecburiyeti olmadığını belirtmektedir. 

Malûmları bulunduğu üzere, (3008) sayılı 
İş Kanununun 13 ncü maddesi, Bugün yürürlük-
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B : 55 2 . 3 . 
te bulunan şekLe göre, süresi muayyen olmıyan . 
sürekli iş akitlerinin is veren tarafından iş bit- ' 
mezden önce feshedilmesi halinde, işçiye bir ki- j 
dem tazminatı verilmesini âmirdir. Böyle bir i 
kıdem tazminatından istifade edebilmek için j 
işçinin de iş yerinde üç yıldan fazla çalışmış ! 
bulunması şarttır. { 

Tazminat tutarı, îş Kanununa göre, işçinin \ 
işe başladığı tarihten itibaren, her bir tam iş ı 
yılı için on beş günlük iş tutarıdır. Meselâ işçi j 
10 sene çalışmış ise (5) aylığına tekabül eden j 
bir parayı kıdem tazminatı olarak alacaktır. 

îş Kanununun bahsi geçen 13 neü maddesi; i 
umumi olarak; iş akdinin iş veren tarafından J 
feshi halinde işçiye kıdem tazminatı verileceği J 
esasını kabul etmektedir. Bu umumi kaidenin i 
üç istisnası mevcut bulunduğunu ve bu üç hal
den birinde akdi işçi dahi feshetse kıdem taz- i 
mmatma hak kazanacağını kısaca ve istitrat ! 
kabilinden arzedeyim. j 

îş Kanununun 13. maddesinin umumi hük- j 
mü bu merkezde iken, İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun 40 ncı maddesi, bu mevzuda ortaya 
yeni bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. Bu ye
ni hüküm şudur: 

îşçi ihtiyarlık aylığından faydalanacak du- ı 
rumda iken. yani ihtiyarlık aylığı bağlanabil
mesi için Sigorta Kanununda gösterilmiş bulu
nan şartları yerine getirmiş bir vaziyette iken, 
iş \i'\'iji\ iş akdini feshedecek olursa işçiye bir 
kıdem tazminatı verilmiyecektir. 

Görüldüğü üzere bu hüküm İş Kanununun 
(13) neü maddesindeki umumi esasın iş verenler 
tarafın dan yapılan fesihler bakımından, bir is
tisnasını. teşkil, etmektedir. Yani akdi hem iş j 
veren feshediyor, hem de tazminat vermiyor, j 
(5417) sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun I 
(40) ncı maddesinde yer almış bulunan bu hü- I 
küm, bu kanunun hazırlanması sırasında, şöy
le bir mülâhaza ile sevkedilmiş bulunmakta idi: | 

İhtiyarlık Sigortası Kanunu, iş verenlere bir 
prim yükü tahmil etmiş bulunmaktadır. İş \e-
\-on çalıştırdığı işçilerin ihtiyarlık çağma var
dıkları zaman maaş şeklinde muayyen bir ge-
lire sahip olmalarına nakden yardım etmiş ve j 
l)iı imkânın tahakkuku mevzuuna da fiilen işti- | 
rak eylemiştir. Hal böyle olduğuna göre, iş ve-
reni bir kere kıdem tazminatı ile mükellef kıl- i 
mak, ozaman için, muhik görülmemişti. Çünkü 
işçiyi işinden çıkarmak onu işsiz bırakmak ve- j 
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ya yeni bir iş aramya sevketmek suretiyle bir 
zarar tevlit etmiyecektir; işçi işinden ayrılır ay
rılmaz hakkı olan ihtiyarlık aylığına kavuşnıuş 
bulunacaktı. 

İşin bu noktasında şöyle bir vaziyetle karşı
laşıyoruz : Malûmları olduğu üzere, İhtiyarlık 
Sigortası Kanununun hemen birçok maddeleri 
ve bu arada primlerle ilgili maddeler (1 . IV . 
1950) tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanu
nun geçici maddesi bugün yaşı ilerlemiş vazi
yette buluna nişçiler hakkında bir nevi imtiyaz 
sağlamış bulunmaktadır. 

Kajıun diyor k i : 
1 Nisan 1951 tarihinden evvel - ki (Yani Si

gorta Kanununun pirimlerle ilgili hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinden önceki) 5 yıl içinde iş 
Kanununa tâbi iş yerlerinde en az 1000 gün 
(Zonguldak Kömür Havzasındaki münavebeli 
işlerde ise 800 gün) çalışmış bulunan, 1 . IV . 
1950 den itibaren ihtiyarlık aylığından fayda
lanacağı tarihe kadar her sene için en az orta
lama (200) gün prim ödemiş bulunan ve yaşı 
da (60) mı dolduran işçiler, kanunun ihtiyar
lık aylığından faydalanma şartı olarak vaz'et
miş bulunduğu sair kayıtları tahakkuk ettire
ni emiş dahi olsalar, ihtiyarlık aylığına hak ka
zanırlar. 

Bu vaziyette 1 ! IV . 1950 ile (1 . IV . 1951) 
arasında ancak bir sene pirim ödemiş olmasına 
rağmen bir az evvel belirttiğim asgari şartları 
haiz bulunan birçok işçi, içinde bulunduğumuz 
senenin Nisan ayının başından itibaren ihtiyar
lık aylığı alabileceklerdir. Bundan sonra da as
gari şartları yerine getirenler, 60 yaşını doldur
dukça aylık albileceklerdir. 

Şimdi 1 Nisan 1951 de asgari şartları haiz 
bir işçi tasavvur edelim. Kendisine ihtiyarlık 
aylığı bağlanacak durumdadır diye iş veren 
bu işçinin işine son veriyor. Kendisi için an
cak bir sene prim ödenmiş olan bu işçiye de, 
Kanunun daha aşağı inilemiyecek had olarak 
kabul ettiği yılda 400 liralık bir aylık bağlanı
yor. Bu ifj?inin iş yerinde 15 sene çalışmış bu
lunduğunu ve günlük ücretinin de 5 lira oldu
ğunu farzedecek olursak, işçinin kıdem tazmi
natı tutun 975 lira. eder. Eğer işveren* işçinin 
iş akdini 13 neü maddeye göre feshetse idi bu 
kimse 975 lira tazminat alacaktı. Fakat ihti
yarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi ih
tiyarlık aylığından faydalanacak durumda olan 
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işçilerin işlerine son verildiği takdirde kendi
lerine tazminat verilmiyeceğini kabul ettiğine 
göre bu İşçi (975) lirayı kaybedecektir. Buna 
mukabil de senevi 400 lira gibi küçük bir gelir 
elde etmektedir. 

işte kaldırılması istenilen 40 ncı madde, bu
gün için, böyle adaletsiz bir vaziyet yaratmış 
oluyor. 

Kendisi için faraza 25 sene prim ödenmiş 
olan bugünkü genç işçi hakkında belki 25 sene 
sonra böyle bir vaziyet hâsıl olmıyaeaktır. İş 
•veren 25 sene ihtiyarlık sigortası primi ödemiş 
olacağı için belki akdin feshi tarihinde kendi
sinden ayrıca bir fesih tazminatı istenilmiye-
bilir. Ayraca işçi de 25 sene primli olacağı için, 
kendisine bağlanacak yıllık gelir, kendi prim 
mevduatiyle kendisi için iş veren tarafından 
ödenen primler tutarının yüzde yirmisi üzerin 
den, epeyce yüksek bir yekûna baliğ olabilir. 
Fakat bugün için vaziyet böyle değildir. İhti
yarlık sigortasının 40 ncı maddesi 1 . IV . 1951 
den sonraki ilk yıllar içinde birçok işçiler için 
biraz evvel arzettiğim zararları müeddi olacak
tır. Bu vaziyeti önlemek için bu maddenin lağ
vı yoluna gidilmiş bulunuyor. İşçi ile iş ve
ren arasında iş akdinden doğan bir tazminat 
mevzuunun ihtiyarlık sigortasiyle bir tahdi
de tâbi tutulması, bu ilk intikal devrelerinde, 
muhakkak olmıyaeaktır. Bundan dolayı ihtiyar
lık Sigortası Kanununun (40) ncı maddesi ilga 
edilecek olmrsa, iş akdi bakımından işçi ile iş 
veren, iş Kanununun (13) ncü maddesiyle haş
haşa bırakılmış olacaktır. Bunun neticesi de 
şudur : İhtiyarlık aylığından faydalanmak dü
şüncesiyle iş veren işçiyi işten çıkaracak olursa 
kendisine likitten doğan tazminatı ödiyecektir. 
Eğer işçi, ihtiyarlık aylığından faydalanmak 
için, kendi rızasiyle, • işini bırakacak olursa, kı
dem tazminatı almıyacaktır. 

AHMET TOPÇU (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, 193.6 senesinde yürürlüğe giren 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü maddesi ve bunu 
teyit ve takviye eden 25 . I . 1950 kabul tarihli 
5518 sayılı Kanunla iş Kanunun kapsamına gi
ren işlerde çalışan işçilere şöyle tazminat hakkı 
tan1 maktadır. Bir işçi çalıştığı her hangi bir iş 
yerinde üç sene çalışmak şartiyle birinci seneden 
itibaren her çalıştığı iş senesi için 15 günlük tu
tarında tazminat, verilir denilmektedir. Hal böy
le iken 8 . VI . 1949 yayın tarih ve 5417 sayılı 
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| ihtiyarlık Sigortası kanunun 45 nci maddesin

de de şöyle bir hüküm mevcut olup tearuz teş-
I kil etmetkedir. ihtiyarlık aylığından faydalana-
I cak durumda iken işinden ayrılan veya çıkarılan 

sigortalılar hakkında iş Kanununun 13 ncü mad
desinin kıdemle mütenasip tazminata mütaallik 
hükmü uygulanmaz denilmektedir. 

işte arkadaşlar; çıkarılan veya çıkan tâbiri
nin. ayrı kategoriye girmesi yıllarca çalışmış, bir 
ömür tüketmiş bir işçinin ihtiyarladığı veya ça-

j lışamaz bir hale geldiği zaman eskimiş bir pa-
I çavra gibi kolundan tutup, hiçbir şey tanıma-
I maksızın, dışarıya atmak salâhiyetini iş verene 
i temin etmiş oluyor. Halbuki bu tazminat, iş yer

lerindeki çalışma ve sağhk şartları düşünülürse, 
bir tazminat olduğu kadar bir nevi yıpranma 
kargılığı olarak da düşünülebilir. Ve yalnız ada
let ve insanlık duygularına değil, sosyal düşün
celere de bu tazminatın ödenmesi uygun gelir 
kanaatindeyim. Bu itibarla, 5417 sayılı ihtiyarlık 
Sigortasının 40 ncı maddesinin ilgasının kabul 
edilmesini heyeti muhteremeden rica ediyorum. 

HALÎL SEZAİ ERKUT (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi görüşülmekte olan 40 ncı 
maddenin kaldırılması mevzuunu iki bakımdan 
mütalâa etmek lâzımgelir: Birisi, hakikaten, iş 
yerlerinde senelerden beri çalışmakta olan işçi
lerin ihtiyarlık Sigortas1. Kanununun yürürlüğe 
girdiği zamana kadar işlemiş olan kidem hakla
rının korunması, diğeri de, kanunun iş verenler 
bakımından tetkik edilmesidir. 

işçiler bakımından incelendiği takdirde, ihti
yarlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdiği za
mana kadar on, on beş sene gibi uzun bir kıde
mi olan bir işçiye, iş Kanununun 13 ncü maddesi 
ve Borçlar Kanunu ile tanınmış olan hakların ih
lâli doğru olmaz. Ayni zamanda iş verenler 1950 

I Martından itibaren, işçilerin kidemlerinin bir ne
vi karşılığı olmak üzere ihtiyarlık Sigortasına 

I* prim verdiklerine göre, bu tarihten sonra işe 
I alınarak vazife görecek işçilere ayrıca kidem 
I hakle vermek mükellefiyeti,ile karşı karşıya tu-
| tıkması, iş verenlerin mükerrer mükellefiyet al-
j "tına konmasını icabettirir. Bu iki bakımdan iş 
j iyieo tetkik edildikten sonra mantıkan şu netice

ye varmak zarureti hâsıl olur. 
Eski işçinin işlemiş kıdemlerini ve tazminat 

haklarını 40 ncı madde ile ihlâl etmek doğru 
değildir. B'naenaleyh bu bakımdan tadil teklifi 
yerindedir. Biz de işçimizin lehine olan ve bir 
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hakkın korunmasına taallûk eden bu teklifi | 
memnunlukla karşılarız. 

Ancak hu tarihten sonra iş verenler % 4 
pirimi vermek ve aynı zamanda emeklilik hak
kını temin etmek durumunda kalırlarsa ondan 
sonra bu kıdemi düşürürsek hakikaten âdilâne^ 
bir hareket olur sanırız. 

Bendenizin maruzatım; halen çalışan işçileri 
müktesep hakları olan kıdem hakkından mahrum 
etmemek, Say:n Bakanın söyledikleri gibi, İhti
yarlık Sigortası Kanununun ileride tadili sıra
sında da mükerrerlik durumunu nazarı dikkate 
alarak adaletsizliği gidermektir. Bu ise şimdi 
mevzuubahis değildir. Sigorta Kanununun hük- 1 
münün yürürlükte devam süresince mükerrerlik 
de o nispette yürüyecektir. İhtiyarlık Sigorta 
Kanununun tadili sırasında bu mükerrer ,du-

w rumu nazarı dikkate almak suretiyle işveren
lere de ağır bir mükellefiyet tahmil etmemek I 
lâzımgelir... I 

Hulâsa; hakikaten hakkı müktesepleri ta
nıyan kanunlarımızın sarih hükümlerine rağ- I 
men, 40 ncı madde eski kıdemleri dolayısiyle ih- I 
lal etmekltedir. Söylediğim gibi bu maddeyi 
kaldırmak doğru olur. z 

İkinci hususu ileride nazarı dikkate almala
rını Sayın Bakandan rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Sayın arkadaşlarım; Bay Halil Se

zai Erkut 'un serdettiği noktai nazrar çok ye
rindedir. Bu Sigorta Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren işçilerin müktesep hak
larını ihlâl eden 40 ncı maddenin, bugün olduğu I 
gibi tatbikmdan mütevellit zarar geçmiş zamana 
aittir. Biz bunu intikal devresine ait olarak 
karşımıza çıkan işçi aleyhine bir zarar diye 
mütalâa ettik ve mahza bu zararı önlemek için, 
huzurunuza sunulan ve demin ivedilikle ve ön
celikle müzakeresini kabul buyurduğunuz Ka
nun tasarısı üzerinde mutabakatımızı bildirdik. 

Ama bundan sonra işverenlerin mükellefiyet
lerini ağırlaştıracak varit veya melhuz bir ne
ticeyi nazarı dikkatten uzak tutmıyarak bu 
Kanun tasarısının zamanla içtimai bir adalet
sizlik maydana getirmemesi hususunda Sigorta 
Kanununun tadilâtında lâz:mgelen hükümlerin I 
yer alacağını, bu kürsüden Yüksek Heyete ar-
zetmek mecburiyetini duydum efendim. (Bravo 
seseri, alkışlar) | 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş

ka söz istiyen var mı? 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın arkadaş

lar; görüşmekte olduğumuz tasarının esasında 
teklifi yapan arkadaşımız çok haklıdır. Bu 
hakkı taınamiyle tesbit ve tasdik eden Çalışma 
Komisyonumuz da bu kararı ittifakla tasvip 
etmekle haklıdır. 

Sayın muhalefetten Halil Sezai arkadaşımı
zın buradaki beyanları tamamiyle nazari ve hâ-' 
diseye ait değildir. İşin realitesi içindeki vaka
ların frekansı bakımından bir Tuzumu yoktur. 

Arkadaşlar İ ş ; Kanununun 13 ncü madde
sinde asıl olan hükümlere karşılık olan ve geç
miş iktidarın son ayları içinde çıkarılan bu ka
nunun 40 ncı maddesindeki hükümler hayatta 
şu neticeleri veriyordu: Bir defa mevcut ihti
yarlık Sigortası Kanunumuzla, emekli işçilere 
tahsis etmekte olduğumuz ihtiyarlık sigorta 
paraları pek mahduttur. Bir insanın fizyolojik 
ihtiyaçlarını temin edecek seviyede dahi değil
dir. Kaldı k i ; bu kanuna güvenerek iş verenler; 
işçiye sen artık ihtiyarladın ayrıca sigorta da 
alacaksın diyerek eline on para vermeden işten 
çıkarıyorlardı. 

Bu hakikaten içtimai adalet namına bir ada
letsizlik teşkil etmekteydi. Bugün çıkaracağı
nız bu kanun ve onun kırkıncı maddeyi kaldır
ması ile; halen cereyan etmekte olan ve içtimai 
adalet namına işlenen bu içtimai adaletsizliği 
önlemiş olacaksınız. Bu arada; bu kürsüden ça
lışma hayatında yaşıyan insanların haklarını 
müdafaa eden arkadaşlarımı tekiden ekîden 
arzederim ki, halen çalışma hayatında verilmek
te olan ücretler esasen yeniden gözden geçirme
ye tâbi tutulacaktır. 

Sayın Çalışma Bakanı geçende beyan bu
yurdular; asgari ücret tarifesi ilmî ve objektif 
esaslarla ve iyi niyetlerle tatbik edilirse, ancak 
bundan sonra çalışan insanlar kendi emekleri 
mukabilinde bir ücret bulabileceklerdir. Sayın 
Halil Sezai Erkut arkadaşımızın çalışma haya
tındaki bu adaletsizliğin tashihi anında kalkıp 
da iş verenlerin muhtemel ve tamamen nazari 
olan zararlarından bahsetmelerini tamamen 
yersiz bulurum. 

İş verenlerin de haklarını korumayı düşün
mek bir Demokrat Hükümetin ve Demokrat 
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Meclisin birinci derecede vazif derindendir. Onu j 
da, hayatın icabı ve zarureti olduğu gün; sayın 
muhaliflerimizin bu sahada ikazlarına mahal 
kalmadan düşüneceğimiz muhakkaktır. Elverir 
ki bundan evvel büyük bir samimiyetsizlik için
de koyduklarına tam kaani olduğum Sendika
lar Kanunu, tş Kanunu ve mevcut diğer mev
zuat ve tüzükler yeniden revizyona tâbi tutu-
labilsin. Ancak bundan sonradır ki iş hukukun
dan yeni ve doğru muameleler bekliyebiliriz. 
Yoksa bugün içtimai adalet namına hakları 
adalete irca edilirken, iş verenlerin zararından j 
bahsetmek, pişmiş aşa su katmak demektir. Ha- | 
len iş verenler zararda değildir. îş verenlerimiz j 
dün de zararda değillerdi, iş verenlerimizin za- | 
rara girdiklerini anlar anlamaz mukabil ted- j 
birlerimizi, iş verenleri de temsilen buraya ge- | 
tirmekten bir an çekinmiyeceğiz. I 

BAŞKAN — Halil Sezai Erkut. 
HALÎL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; bendenizin mâruzâtımı | 
hepiniz dinlediniz. Cezmi arkadaşımın muhale
fet, diye uzun uzadıya bahsetmesinden ve pişmiş 
aşa soğuk su katması sözünden üzüldüm. Benim ı 
mâruzâtımı dinlediniz, böyle olmadığını kabul 
buyurursunuz. 

Arzım şudur : işçilerin hakikaten bugüne ka
dar geçmiş hakları ihlâl ediliyordu. Bu sebeple 
tadil yerindedir, bu tadile tamamen iştirak etti
ğimi söylemiştim. Gene tekrar ve teyit ediyo
rum. Ancak Emeklilik Kanununun seneler ge- | 
cip de tatbikatı devam ettiği müdedtçe iş veren
ler hem kıdem zammı versinler, hem de % 4, I 
belki ilerde bu da fazlalaşabilir, bir de Emekli
lik Sigortası için prim versinler, bunun adaleti I 
içtimaiye ile telifi mümkün olamaz. 

Tatbiki mümkün olmıyan kanunlar ve mü
eyyideler çok defa, ondan kurtulmak için kaç- ı 
mayı icabettirir ve ilgilileri bâzı anormal yolla- I 
ra sevkedebilir. Yüksek Meclisiniz şu veya bu J 
parti mülâhazası mevzuubahis olmaksızın işçi | 
dâvasında hemfikir olduğumuzu ve bilhassa I 
Türk işçisi namına alınacak bütün iyi kararları j 
da alkışîıyacağımızı iki gün evvel bütçe görüş- , 
meşinde arzetmiştim. Binaenaleyh pişmiş aşa su j 
katmak gibi bir hareket bizden ve bizim partimiz- i 
den gelmez ve gelmiyecektir. Buna inanmanızı 
rica ederim. (Sağdan bravo sesleri). j 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem ar- j 
kadaşlarım; iş Kanununun 13 ncü maddesinde ı 
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sağlanmış olan hakların müdafaası yapılırken 
ve bu münasebetle onunla bağdaşamıyan ihtiyar
lık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinin kal
dırılması teklifi müdafaa edilirken fikirlerin bir 
ara, ihtilâf halinde gözüktü. Biraz evvel muha
lefetten konuşmuş olan arkadaşımız sadece bir 
temenni izhar ettiler. Bu temenniye daha evvel 
Sayın Bakan iştirak ettiler. 

iş hayatımızı bir vahdet olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Bir taraftan işçi haklarını ko
rurken diğer taraftan da iş hayatımızı idame etti
rerek iş verenin haklarını korumak mecburiyetinde
yiz. ilerde ihtiyarlık Kanunu Bakanlıkça ele alın
dığı zaman 40 ncı maddenin kalkmasında, Emek
lilik Kanununun yürürlükte bulunması dolayı-
siyle, iş verenin vaziyetinin tahfifi cihetine gidi
leceği beyan edilmiştir. Ortada bir ihtilâf yok
tur. Teklif edilen 40 ncı maddenin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifine muhalefet de iştirak 
etmekte olduğundan mesele tavazzuh etmiştir. 
(Sağdan alkışlar). 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür 
dilerim, iki cümle arzetmek isterim: Mütalâala
rım tamamen şahsidir. Sayın Bakan, beğendik
leri fikirleri istedikleri şekilde ifade elebilirler, 
Kayın Komisyon Sözcüsü istedikleri fikri benim
seyip istedikleri gibi beyan edebilirler, ben şah
san Seyhan Milletvekili Cezmi Türk olarak ar-
zederim ki; sayın muhaliflerimiz bu mevzuda 
muhalif olmazlar. (Sağdan gürültüler). Çünkü, 
(Sağdan gürültüler) ve çünkü son kurultayla
rından beri işçileri propagandalariyle tahrik et
mektedirler. Son kurultaylarında ve bugüne ka-
darki bütün neşriyatlariyle işçileri aleyhimize 
tahrik etmektedirler. Hariçte işçi haklarını 
korur görünürler, fakat mevzuata geldiği zaman 
işte böyle canını çkarırlar. Onu tesbit ettim 
i«te okadar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Aziz arkadaşlar; Yüksek Huzurunuzda gayet sa
mimî, güzel bir müzakere cereyan ederken bir 
arkadaşımızın, hem de bu işte mütehassıs olan, 
Çalışma Bakanlığının Çalışma Umum Müdürlü
ğünü yapmış bir arkadaşımızın, her türlü siya
set haricinde olarak yaptığı samimî ifadesini 
samimiyetsizliğe hamletmek doğru mudur, de
ğil midir? Bunu yüksek vicdanınızın takdirine 
havale ediyorum. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Kurultayınızın 
zabıtlarına bakınız! 
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BAŞKAN — Dr. Aziz Uras... 
AZtZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, beli

ren yaz'ıycü iki hatip arkadaşımızın konuşmasını 
mukayese ederek sizin vicdanmıza terkederim. 
Hükümet bu kanuna bu şekliyle muvafık, sözcü 
muvafık. Halil Sezai arkadaşımız doğrudan doğ
ruya bu işin kompetanı olarak bu hususun bu 
suretle halledilmesinde isabet olduğuna kaani. 
.Hu işte. şimdi muhalefetin politika yaptığını 
ortaya koyup işçiyi kışkırtan kim oluyor? Biz 
işçiyi müdafaa etmekteyiz. Yalnız çifte tayın 
alınmasın diye iş vereni müdafaa ettik, Allah 
rızası için siz düşünün, bu haksız hedefsiz söz
lere karşı bizim sıra kapaklarına vurduğumuza 
neden iştirak etmediğinize hayret ediyorum. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Efen
dim, tekrar tekrar söz alıp yüksek heyetinizi 
işgalden kaçınmama rağmen Cezmi Türk arka
daşımızın teknik bir kanun mevzuunun yüksek 
huzurunuzda konuşulması sırasında işi, yüksek 
müşahedeleriniz altında politikaya dökmüş ol
masından üzüntü duyarak üçüncü defa huzuru
nuza geliyorum. 

Arkadaşlar, işçinin ve memleketin refahına 
taallûk eden bir kanun görüşülürken âcizane 
bilgilerimi bildiğiniz şekilde ifade ve temenni 
ettim. Şahsım namına bu temennileri yaparken 
ve bu gibi teknik meselelerde mütalâa yürü
türken bunu parti politikasına şu veya bu şekil
de vasıta yapmak, haksız veya haklı olarak, şu 
mukaddes kürsünün masuniyetini ihlâlden baş
ka bir mâna ifade etmez. Bendeniz en ufak bir 
partj politikası yapmadım. Eğer bu kürsüde 
teknik meseleler görüşülürken de politika ya
pacak olursak çıkmaza girdiğimizi ve millet ya
rarına iş yapmıyacağımızı bilmek lâzımdır. Sırf 
teknik bakımdan temas ederek, sizin de yük
sek reylerinizle aksi tecelli etmiyeceğine inan
dığım için mâruzâtımı, bitaraf, içtimai adalete, 
hukuki ve teknik görüşüme göre arzettim. Eğer 
iş politika yapmaya gelirse biz de, en âlâsını, 
hem de efendice bir eda ile yapmasını pekâlâ 
biliriz. Fakat ben o sahaya girmiyeceğim. (Sağ
dan alkışlar ve bravo sesleri) 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; tek
rar özür dilerim. Bu kürsüye iki taraftan girili
yor. Bu kürsüye bu taraftan girenler bu taraf
tan, şu taraftan girenler de o taraftan konuş
maktadırlar. (Sağdan öyle bir şey yok sesleri, 
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| gürültüler) Ve demokrasi dedikleri şey de işte 
I budur: iki taraftan girilir, bir yerde birleşilir. 

Ben ihtıstsa hürmetkarım. Ancak bu çalışma 
sahası ihtisası yeni çıkmış bir modadır ve mü
tehassısları da henüz âlem şümul çapta geniş 
bir şekilde tanınmadıkları için ve kendilerini 
herkese de tanıtamadıkiarı için onları haşmetle 
selâmlamıyorsak bizi mazur görsünler, teknik 
bir maddedir diyorlar. Eğer teknik bir madde 

I olsa sadece selâmlar geçerdik. Politik bir mad
de olduğu bugün görünüyor. Bir yandan ih
tiyarlık sigortası tesis olunurken, öte taraftan 
iş mevzuatının anayasası demek olan îş Kanu
nunun 13 ncü maddesi mefluç bir hale konmuş
tur. İş verenler hesabına mefluç bir hale kon
mak suretiyle bu işin politikası yapılmıştır. Bu
nu düzeltmek için bir işçi temsilsiei olan arka
daş bu tasarıyı teklif etmiştir. İşçiler üzerin
de sayın muhaliflerimizin neler yaptıklarını 
Kurultaydan beri olan zabıtları ve neşriyatı tet
kik edenlerin pek iyi bildikleri gibi, ben de ken
di bölgemi gayet iyi bilmekteyim. Seyhan böl
gesinde işçi hakkında benim aleyhime irae ede
cekleri bir şey varsa, buradan daha samimî, bu
radan daha hür başka bir yer yoktur, buyursun
lar söylesinler. Bütün, Türkiye işçileri ile be
raber Seyhan işçileri de, duysun öğrensin. Ama 
açık olsunlar. 

Fakat hakikat şudur ki, elan bugünkü mev
zuatta, samimî olmıyan esaslar mevcuttur, iş
çilerin ana hakları bundan sonra ele alınacak
tır. 

Nitekim: Sayın Çalışma Bakanı i ş Kanunu, 
Sendikalar Kanunu ile diğer mevzuatı yeniden 

| gözden geçireceğim derken ve bütçe müzakere
lerinde bunu söylerken yine sayın muarızları
mız bu doğru ve haklı sözlere de itiraz etmiş
lerdi 

Arkadaşlar içtimai adalet aynı zamanda iç
timai emniyet bahis mevzuudur. Ve bu iki esası 
beraber düşünmek gerektir. Biz bundan sonra 
işçileri samimiyetsizliğe ve partizan politikacı
lara âlet ettirmiyeceğiz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu buyurun. 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bendeniz 

bir noktayı tebarüz ettirmek istiyorum. Hukuk
ta bir umumi kaide vardır. Hukuk hâkimi iddia 
ile mukayyet bulunur. Bunun dışına çıkıldığı 
takdirde, dışına çıkma keyfiyetini hâkim mes-
buk bir delil olarak telâkki edemez. O sebepten 



B : 55 2 . 3 . 
arkadaşlarım şu fikrimi izhar etmek isterim: . 
Burada karara varacağımız mesele Yüksek j 
Meclise arzedilmiş bir keyfiyettir. O keyfiyet j 
de İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı mad- ı 
desinin kaldırılması hususundaki tekliftir. Yal- ' 
nız mukayyet kalacağımız husus bugün gündem
de mevcut olan 40 ncı maddenin kaldırılması i 
veya kaldırılmaması hususu meselesidir. Haddi- I 
zâtında esas, burada vereceğimiz kararla yine | 
burada tebarüz edecektir. J 

Bundan evvel 40 ncı maddenin kaldırılma
sının zaruri bir keyfiyet olduğunu, bu maddeyi 
kaldırmak suretiyle haddizatında ispat etmiş 
bulunuyoruz. 

O sebepten dolayı tekrar bunu tamik etmek 
suretiyle, talep dışına çıkmakla usulsüz bir yo
la gidilmemesini ve zatı mesele ile çok yakından 
alâkalı bulunan Meclisimizi heyecanlı durum
lara sokmamanızı rica ediyoruz. ( 

Mâruzâtım bundan ibarettir. | 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunu
za arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti i'. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi
nin kaldırılması hakkında 

MADDE 1. — ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 40 ncı maddesi kaldırılmıştır. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDİK (Aydın) — Bu madde üzerinde 
ufak bir tashih zarureti hâsıl oldu, heyeti celile-
yc arzediyorum ve maddenin şu şekilde değiş
tirilmesi veya ikmal edilmesini istirham ediyo
rum. «İhtiyarlık Sigortası hakkındaki 2 . VT . 
1949 tarihli ve 5419 sayılı Kanunun 40 ncı mad
desi kaldırılmıştır.» Takdir yüksek heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi sözcünün izah ettiği 
şekilde oyunuza arzediyorum.. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi I 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. | 
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MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Tasa
rının kanunluğu kabul edilmiştir. 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
ordu mensuplarının evlenmelerine dair olan 
3663 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/133) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen! 

Buyurun Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım; 9 ncu Devre B. M. M. nin 
inceleyeceği mevzular arasında gördüğüm, bu
gün huzurunuzda konuşma mevzuu olan bu ka
nun tasarısı, yüksek komisyonda ve daha evvel 
bu kanun teklifini yapmış olan arkadaşın hafı
zasında haklı olarak (şahsan bendenizin de his
lerime, düşüncelerime uygun bir şekilde) formü
le edilmiş... Ümit ediyorum ki; yüksek heyetini
zin de düşüncelerine uygun şekilde tetkike su
nulmuştur. Arkadaşlar bu kanun herşeyden ev
vel Anayasamızın 70 nci maddesiyle Türklere 
tabii hak olarak tanınmış olan akit hürriyetini 
- muvakkat bir zaman için de olsa - tahdit eden 
bir kanundu. Ve bu kanunla elde edilmek iste
nen gayeler maalesef tatbikatta elde edilememiş, 
aksine olarak zararları ortaya çıkmıştır. Bunlar 
üzerinde uzun boylu durmaya lüzum görmüyo
rum. Yüksek heyetinizin komisyon raporunun 
okunmuş ve teklif sahibinin gerekçesini mütalâa 
buyurmuş olması ile bu işin teferruatına kadar 
vukuf peyda etmiş olduğuna kani bulunmakla 
teferruat üzerinde durmaktan tevakki ederek; 
kanunun tasviplerinize mazhar olmasını arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
,Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et

miyenler... Maddelere geçilmesine karar veril
miştir. 

Teklif sahibinin önergesi vardır. Arzediyo* 
rum. 

[1] 93 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Ordu mensuplarının evlenmelerine dair olan 
kanunun birinci maddesinin kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin, meriyette bulunan ka
nundaki aksaklığın bir an evvel giderilmesi için, 
ivedilikle görüşülmesini arz: ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi teklifini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Ordu mensuplarının evlenmelerine dair olan 
Kanunun 1 nci maddesinin kaldırılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Ordu mensuplarının evlenme
lerine dair olan 3663 sayılı Kanunun birinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun sayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Millî Sa
vunma ve içişleri Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun olarak kabul 
olunmuştur. 

•/. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile M -
sır Kıraliyel Hükümeti arasında bu iki ülke bey
ninde ve daha ötesinde tarifeli hava servisleri 
tesisi için yapılan anlatmanın onanması hal;-
kında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve T Hastamın 
Komisyayıları raporları (i/69) flj 

BAŞKAN -— Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Maddelere geçilmeyi kabul edilmisiir. 

[1J 97 saydı basmayazı tutanağ v s nundadır. 
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I Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasmda 

bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 
hava servisleri tesisi için Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Kıraliyet Hükümetleri arasında 12 Nisan 1950 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki 
ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli hav» 
servisleri tesisi için Anlaşma ile Eki» onanmışı ir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı.'. 
NECİP BÎECİE (Niğde) — Efendim, bende

niz bu kanunun başlığında ve birinci maddesin
de mevzuubahs olan bir ifade düşüklüğüne işaret 
etmek istiyorum. Burada yanlışlık diyemiyece-
ğim, yalnız bir ibare düşüklüğü vardır. Bunu te
barüz ettirebilmek için müsaadenizle maddenin 
başlığını ve birinci maddenin bu hususa ait olan 
kısmını okumak istiyorum. Başlıkta ve maddede 
«Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında 
bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde .tarifeli ha-
^a sevişleri tesisi için anlaşmanın onanması» de
niyor. 

Halbuki «Hava servisleri tesisi için yapılan An
laşmanın onanması» denmek suretiyle cümleye 
«yapılan» kelimesinin ilâvesi, yahut da «Hava 
Servisleri Tesisi hakkındaki Anlaşmanın onan-
mas -».. denerek için yerine hakkındaki tâbirinin 
Kullanılması ieabederdi. Nitekim gündemde bu 
şekilde yani «...Hava Servisleri Tesisi için yapılan 
Anlaşmanın onanması» şeklinde yer almıştır. Bu
raya ya «yapılan» kelimesinin ilâvesini veya met
nin «...Hava Servisleri Tesisi hakkındaki Anlaş
manın onanması» şeklinde değiştirilmesini rica 
ediyorum. Bu hususta bir önerge veriyorum. 

Burada diğer bir temennide bulunacağım : 
Milletlerarası mahiyeti haiz olan anlaşma

ların muteber birkaç metni olabilir. Meselâ bu 
anlaşmanın hem Arapçası, hem de Türkçesi mu-

I teber olarak zikredilmiş bulunmaktadır. Bâzı 
mukavelelerin hem Türkçesi hem de Fransızcası 
muteber olabilir. Böyle yabancı lisanlarda da 
muteber olan metinler mevcut ise bunların Bü
yük Meclisçe tetkikma imkân verilmek üzere 
tasarılarla birlikte Meclise arzedilmeleri Iç-

j tüzük hükümlerine de uygun olur. Arapça me-
1in buraya konmuştur. Ben Arapça bilmem. Fa-

I kat bilenlerin tetkikma imkân vermek üzere 
j yabancı lisanlardaki metinlerin de Büyük Mec-
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î girmiş bulunan bu vatan evlâtlarına aynı hak-
| km bahsedilmeğinde adaletin tanı tecellisini 

mütalâa edebiliriz. Ayrıca Millî Savunma hesabı-
i na okuyan gençler arasında orta derecede nıe-
| zun olmuşlar bulunduğu halde, kendi hesabına 

okumuş olanlardan hizmete alınanların iyi 
j ve pek iyi derecede mezun olmuş bulunması 
i şartı da vardır. Yani kendi hesabına okumuş 
I olanlardan ancak iyi ve pek iyi derecelerde 
i mezun olanlar hizmete alınmışlardır. Bu ba

kımdan kendi masraflarını ödiyerek meydana 
j gelmiş gençlerin iyi ve pek iyi derece ile mezun 

olup keyfiyet itibariyle de üstün bulunmaları 
| dolayısiyle diğer gençlerle aynı derecede mu-
! amele görnesi adaletin tam tecelisidir. 
I Bu sebeple kanunun kabulünü istirham ede-
I rek kürsüden iniyorum. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
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lise arzın n doğru olacağını arz ve hu hususta 
Dışişleri Bakanının itina göstermesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Kıraliyeti 

arasında hava servisleri tesisi için yapılan 
Anlaşmanın onanmasna dair Kanun tasarısı 
başlığında ve birinci maddede bulunan (Tesi
si için) tâbiri yerine (Tesisi hakkındaki) deyi
min konulmasın saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Bu teklif veçhile başlık ve mad
denin tashihini kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu tashihle ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi hitama er
miştir. 

5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünscl'in, Gedikli Erbaş Kaunnuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Kanım teklifi ve Mülî 
Savunma Komisyonu raporu (2/74) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz ar
kadaşlar, huzurunuzdaki bu kanunun kabulü 
halinde Yüksek Heyetiniz yine hayırlı bir iş 
yapmış olacaktır. Bu kanunun anlıyabildiğim 
ruhlu noktası şudur: Millî Savunma Bakanlığı 
hesabına okumuş olanlarla kendi hesabına oku
muş olanlara mezuniyet devreleri nazara alına
rak üstçavuş, nasbi bakımından, aynı haklar 
tanınmaktadır. Devlete bâr olmadan kendileri 
veya aileleri bütçeleriyle yetişmiş olan ve Dev
letin okuttuğu çocuklarla aynı şekilde hizmete 

[1] 74 e ek sayılı basmayazı tutanağın sonun -
dadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gedikli P'rbas Kanununa geçici bir madde ek

lenmesi hakkındaki Kanun teklifim 2 . II . 1951 
tarihinde Kamutayda görüşülürken bâzı eksik
liklerinin tamamlanması için Millî Savunma Ro-
•misyonuna: geri verilmişti. 

ilgililerin nasıplarımn. bir an evvel düzeltilme
sine imkân vermek için kanun teklifimin ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gedikli Erbaş Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 . III . 1950 tarihli ve 5619 
sayılı Gedikli Erbaş Kanununa aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Millî Eğitim Sanat Ens
titülerinde : 

a) Millî Savunma Bakanlığı hesabına sanat
kâr yetiştirilen öğrencilerden 1949 - 1950 ders 
yılı Eylül döneminde mezun olanlar bu ders 
'yılına mahsus olmak üzere 1 Ekim 1950 tarihin
den itibaren gedikli üstçavuş nasbedilirler. 

b)" Bu enstitülerde Millî Eğitim Bakanlığı 

~- 13 — 
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veya kendi hesaplarına okuyarak 1949 - 1950 ders 
yılının Haziran döneminde mezun olanlardan 
5619 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce müracaat ederek hizmete alınmış olanlar ile bu 
ders yılından evvel mezun olup da 1949 - 1950 
mezunları arasında hizmete alınanlar bu kanun
da yazılı altı aylık fabrika stajını başarı ile ik
mal ettikten sonra gedikli üstçavuş nasbedilir. 
Ve nasıpları aynı sene Haziran döneminde me
zun, Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan
ların nasıp tarihlerine, götürülür. 

e.) (b) fıkrasında yazılı olanlardan aynı 
ders yılı Kylûl dönemi mezunlardan hizmete alı
nanlar, keza fabrika stajını başarı ile bitirenler 
hakkında da (a) fıkrası hükümleri tatbik olu
nur. 

d) Yukardaki hükümler gereğince nasıpları 
geriye alınanlara geçen zaman için maaş farkı 
verilmez. 

BAŞKAN — - Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Tanarmnı heyeti umıımiyesini oyunuza arze
diyorum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bâzı noktalar için arkadaşımız Mahmut Güçbil-
mez söz istiyor efendim. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Gerçi 

mühim değildir ama Yüksek Heyetten çıkan 
eserlerin daha iyi olması hepimizce mühimdir. 

Şimdi şu kısmı okuduğum zaman yanlışlık 
Yüksek Heyetin nazarına çarpacaktır: (hizmete 
alınmış olanlar ile) deniyor. Burada (olanlar) 
da cemi sigası vardır. Gene aşağıda (hizmete 
alınanlar), burasını kasten okunuyorum, (üst 
çavuş nasbedilir) diyor. Bunun (nasbedilirler) 
olması lâzımdır, cemi sigasiyle olması ieabeder. 

Diğer bir nokta : Elinizdeki metinde göre
ceksiniz; fıkra başlarında küçük (a), küçük (-b) 
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[ olduğa halde (c) fıkrasının metni içinde büyük 
I (A), büyük, (B) olarak konmuştur. Onların da. 
I küçük (a), küçük (b) olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeleri oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Düzelt-

I meler kabul edilmiştir. 
I Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu 
I kabul edilmiştir. 

6". — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair olan 1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasalısı ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/138) [1] 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET İNCE (Manisa.) — Muhterem arkadaşlar; 
biliyorsunuz ki, tütün beyiyelerinin üçte biri
nin yarısı malûllere verilir, diğer yarısı da şe
hit evlâtlarına tediye edilirdi. Bu, paraların tak
sim ve tevzii hakkındaki 55.1 sayılı Kanuna isti
naden 1483 sayılı Kanunun 4 numaralı madde
sine göre yapılırdı. Halbuki 551 numaralı Ka
nun, Tekaütlük Kanunu dolayısiyle ilga edilmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bu taksim ve tevzie 
taallûk eden 1483 sayılı Kanunun o maddesi 

I mesnetsiz kalmıştır. Şimdi bu taksim ve tev-
j zii temin için 3'eni bîr formül bulduk ve bunu 
I bir kanun halinde teklif ettik. Bu lâyiha tabı 

ve tevzi edilmiştir. Bunun ivedilikle görüşül
mesini kabul buyurursanız Şubat ayı içinde öden
mesi icabeden bu paraların, biraz gecikmiş ol
makla beraber, bu ay içinde tediyesine imkân 
vermiş olursunuz. Bu itibarla bu teklifimizin 
kabul edilmesîni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim gerekçe dolayısiyle in

hisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 
kanunun 4 ncü maddesînin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporunun bugünkü gündeme alınarak ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Milî Savunma Bakanı 
Refik Şevket înee 

f l | 117 sayıh basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 14 — 
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BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme alın
ması kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, harb 

malûllerine verilecek ikramiye hakkındaki bu 
kanun müzakere edilirken huzurunuzda Sayın 
Bakanın bir hususa nazarı dikkatini celbctmek 
isterim ki, o da şudur : Erlerimizin bir çokları 
köylü vatandaşlardır. Bu ikramiyeler tevzi edil
diği zaman gazetelerde ilânat yapılıyorsa da, 
köyde bulunan bir vatandaşın gazetedeki ilâna 
muttali olması biraz muhal hale geliyor. Daha 
ziyede mülkiye âmirleri ve bilhassa şube başkan
larının vatandaşları takip etmesi iktiza ediyor. 

Benim seçim dairemde ikramiye sahiplerinin 
kendilerini bulamadık. Hattâ maaşlarını ala
cak kimse yoktur diye haklarından mahrum ka
lanlar vardır. Bilâhara istihkak sahipleri iki üç 
senelik toplanan istihkaklarını almak için benim 
vasıtamla veya kendilerinin müracaatları sıra
sında maalesef müruruzamana uğradı diye hak
larını alamamışlardır. 

Bu gibi hakların zayi olmamasını sağlamak 
için şube başkanlarının bunu temin etmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesine 
karar verilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sözcüyüm. 

Arkadaşlar. Millî Savunma Komisyonunun 
gerekçesinde (yüzde birler) denmiş, o (üçte 
birler) olacaktır. Tashihini rica ediyorum. | 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oyu- i 
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harb malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
olan kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Her sene tütün beyiye üçte 
birleri tutarının yarısı 1950 yılma kadar beyi- j 
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I yelerin tevziinde tatbik olunan esaslara göre 

harb malûllerine, diğ;er yarısı da şehit yetimle
rine müsavat üzere dağıtılır. Şehitlerin kanu
nen maaşa hak kazananları bu kanun mucibince 
«şehit yetimleri» sayılmıştır. 

Bunlardan kadınlara evlenmelerine, erkek
lere yirmi yaşına varmalarına, tahsilde iseler 
tahsillerini bitirmelerine kadar verilir. 

ffer sene toplanan paralar o sene mevcut 
olanlara aittir ve dağıtılması hayat kaydi'yledir. 

Şu kadar ki, vefat eden harb malûllerinin son 
senede hisselerine isabet eden miktarların beş 
misli mütaakıp senedeki beyiye üçte birlerinin 
malûllere ait kısmından mahsup edilmek ve bir 
defalık olmak üzere ölen subay, askerî memur, 
gedikli subay ve gedikli erbaş ve erlerin 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 67 ne i maddesinde gösterilen yetim
lerine ikramiye olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4381 sayılı Kanunun hükmü 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

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

Tümünü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, gündemde görüşülecek başka bir 
madde yoktur. Milletvekilleri arkadaşlarımızın 
seçim çevrelerinde tetkikat yapabilmelerini sağ
lamak için araverilmesi derpiş edilmektedir. 

Tensip buyurursanız, 26 Mart Pazartesi günü 
toplanılmasını oyunuza arzedeeeğim. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Mart 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verilmiştir. 

Kapanma saati : 16,15 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Konya Milletvekili Abdiirrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun muhacirlerin iskânı için teşkili dü
şünülen bakanlığın, muhacir kabul ve iskân iş
lerini ne suretle idare edeceğine ve bu işin bir 
programa bağlanıp bağlanmıyocağına dair sorusu
na Başbakan Adnan Menderes'in yazılı cevabı 
(6/155) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Başbakan tarafından ya
zılı o!arak cevap verilmesini rica ederim. Say
gılarımla. 3 . T . 1951 

Konya Milletvekili 
A. Fahri Ağa oğlu 

Hâdise ve mütalâa: 
Eski iktidar zamanında, memleketin en mü

sait olduğu ve daha iyi şartları haiz bulunduğu 
günlerde, gelen muhacirlerin çok azlığına rağ
men, bu mesele hem yerli halk için ve hem de 
muhacirler için yıllarca süren hakiki bir ıstırap 
sebebi olmaktan kurtulamamıştı. Kanaatimce, 
o zamanki durumuna göre basit olan bu işteki 
muvaffakiyetsizlik sebepleri, iskâna ait ve key
fî icraya müsait ve tamamen bürokrasiye daya
nan mevzuat ile vazifeli memurların önlenemi-
yen ve bugün dahi önlenmesine imkân olmıyan 
keyfî hareket ve suiistimalleridir. Eski bir Baş
bakan'm A dan Z ye kadar bozuktur şeklindeki 
birçok Devlet teşkilâtı için mübalâğalı teşhisi, 
iskân ve idare işlerinde tamamen yerindedir. 
Esefle arzetmek isterim ki 14 Mayıstan beri de 
durum değişmiş değildir. Mevcut mevzuat ve 
sistemlerle ve bu işlerde çalışmış olan memur
ların zihniyeti ile durumun değişmesine de im
kân yoktur. Teşkili düşünülen Bakanlığın da 
bugün pek mühim olan bu dâvayı halletmeye 
kâfi geleceğini zannetmiyorum. 

Zaman dar, gelecek muhacir çok, malî vazi
yet hiç iyi değil. Bütün bu fena şartlara rağmen-' 
hem yerlileri, hem de muhacirleri memnun et
mek ve pek kısa bir zamanda muhacirleri müs
tahsil vaziyete getirmek de lâzım ve zaruridir. 
Dâhilden ve hariçten sağlanacak yardımlar ve 
Devlet Bütçesinden ayrılacak paralar da ihtiya
cı karşılayamıyacaktır, zannederim. 

îşin idaresini, milletvekillerinden kurulacak 
hususi, geniş salâhietli bir komisyona bırak

malıdır. Bütün Devlet daireleri ve memurları 
bu komisyonun isteklerini derhal yerine getir
melidir. Kurulacak köyler için arazi temini, mu
hacirlerin parasız nakilleri, lüzumlu kerestelerin 
parasız Devlet ormanlarından verilmesi, inşaat ve 
nakil işler'nde fennî ve sıhhi yardımlar gibi Dev
letin kabul edeceği malî külfetlerden başka zaru
ri masraflar mütedavil sermaye ile temin edilebi
lir. Lüzumlu para ve tohumlar muhacir grupla
rının aralarından gösterecekleri mutemet heyei 
lere verilir, delen ve gelecek muhacirler kendi 
alâka ve münasebetlerine göre grup grup köyler 
teşkil edilerek iskân edilir. 

Kışın program hazırlanırsa önümüzdeki ilkba
har da köylerin inşası ve iskân işleri süratle baş
lar ve devam eder ve iskân işi yoluna girmiş olur. 
Mütedavil sermaye Millî bankalardan ve bilhassa 
Merkez Bankasından veya az faizle hariçten id
inin edilebilir. Muhacirler köylerin kurulmasmd.-v 
memnuniyetle çalışırlar. Mütedavil sermayeden 
ve kendi elleriyle yapılacak masrafları da on se
nede öd İvebilirler. Ve memnuniyetle borçlanırlar. 

Sorular : 
1. Teşkili düşünülen bakanlık, muhacir ve 

iskânı işlerini mevcut kanunlara ve mevcut, teş
kilâta göre mi idare edecektir?. 

2. Bu işlerin içinde bulunduğumuz Kış mev-
s*minde bir programa bağlanması mutasavver 
midir?. 

3. Mütedavil sermayeden istifade edilmesi 
düşünülmekte midir ve şekli nedir?. 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 1533, 6 - 705 
26 . II . 195] 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 .1 .1951 tarihli ve Kanunlar Md. 1183 -

2412 sayılı yazıya karşılıktır. 
Muhacirlerin iskânı için teşkili düşünülen 

bakanlığın, muhacir kabul ve iskân islerini ne 
suretle idare edeceğine ve bu işin bir programa 
bağlanıp bağlanmıyacağma dair Konya Milletve
kili Abdiirrahman Fahri Ağaoğlu tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi cevabının ilişik olarak 
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sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun yazılı sorusu cevabıdır. 

Bu konuda henüz fiiliyata intikâl etmiş bir 
işlem bulunmamaktadır. 

Başbakan 
A. Menderes 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Tekel İdaresinin memur ve işçi 
sayısı ile almakta oldukları aylık miktarına, son 
beş senelik gelir ve giderine, nerelerde tütün zi
raatı yapıldığına, yıllık tütün istihsalimize, da
hilî ticaret ve istihlâkin inhisar altına alınması 
sebeplerinin ne olduğuna ve Tekel İdaresine bağ
lı fabrikaların kadrolariyle gelir ve gider du
rumlarına dair olan sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakanı Nuri özsan'ın yazılı cevabı (6/177) 

16 . I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Gümrük ve Tekel Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesini rica 
ederim. Saygılarımla : 

1. Tekel İdaresinde kaç memur ve işçi var
dır, nerelerde ve ne gibi vazifelerde çalışmakta
dırlar, her birinin aylık maaş veya ücreti nedir, 
kendilerine ayrıca her* hangi bir namla bir para 
verilmekte midir, miktar ve nispeti nedir? 

2. Tekel idaresinin son beş senelik müfre
datı ile gelir ve gider hesabı nedir? 

3. Nerelerde tütün ziraati yapılmaktadır, 
nerelerde memnudur, memnuiyetin sebep ve da
yanağı nedir ve nasıl tatbik edilmektedir? 

4. Yıllık tütün istihsalimiz kaç kilodur, 
memlekette istihlâk ne kadardır? 

5. Tütün ticaret ve istihlâkinde daha geniş 
bir saha olan ihracat serbest bırakılıp da dahilî 
ticaret ve istihlâkin inhisar altına alınmasının 
sebepleri nedir, bunun aksi millî okonomimiz 
için daha iyi olmaz mı? Ve maliyemiz için daha 
iyi neticeler vermez mi? 

6. Tekel İdaresine bağlı kaç fabrika vardır, 
nerelerdedir, yıllık istihsalleri nedir? 

Her fabrikanın ayrı ayrı memur ve işçi kad
roları, yıllık gelir ve gider vaziyetleri nasıldır? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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T. C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
İnceleme ve Denetleme Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 656 

5 . III . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili sayın Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu'nun yüksek yazılariyle alınan 
yazılı soru önergesine cevaplarımı sırasiyle ek
li kâğıtta arzediyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Soru — 1 
Tekel İdaresinde kaç memur ve işçi vardır? 

Nerelerde ve ne gibi vazifelerde çalışmaktadır
lar. Her birinin aylık maaş veya ücreti nedir? 
Kendilerine ayrıca her hangi bir namla bir para 
verilmekte midir miktar ve nispeti nedir? 

Cevabım: 
Tekel İdaresinde halen; 

3321 Memur 
2051 Hizmetli 

23000 İşçi çalışmaktadır 
Memurların; 

9 Bakanlıkta, 
556 Genel Müdürlük merkezinde 

, 662 Fabrika ve işletmelerdedir. Ücretleri 
tutarı 10 854 600 liradır. 

Keza hizmetlilerin; 
10 Bakanlıkta 

233 Genel Müdürlük merkezinde 
178 Fabrika ve işletmelerdedir. Ücretleri 

tutarı 3 076 500 liradır. 
23000 işçinin ücretleri tutarı takriben 23 

milyon liradır. 

Memurların -aylıkları : 
Aded 

5 
11 
33 
54 
56 

112 
182 
221 

Aylık 

875 4- 100 
875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 

430 300 

•— 1 7 — 



B : 55 2.3.1951 0 : 1 
Aded Aylık 

441 250 
669 225 
609 200 
445 175 
53 150 liralıktır. 

Memurlara aylıklarına ilâveten 
Lira 

700 000 Çocuk zammı 
50 000 Doğum yardımı 
30 000 Ölüm yardımı 
17 000 Yakacak zammı olarak 

takriben 797 000 Sosyal yardım yapılmak
tadır. 

işçilere yapılan sosyal yardım; 3 532 100 
liradır. 

Soru — 2 
Tekel İdaresinin son beş senelik müfredatı 

ile gelir ve gider hesabı nedir? 
Cevabım .-
Tekel İdaresinin son beş senelik müfredatlı 

gelir tablosu ekli bir sayılı cetvelde gösteril
miştir. [*] 

Bu idarenin beş senelik müfredatlı gider 
tabloları da eklidir. [*] 

Soru — 3 
Nerelerde tütün ziraati yapılmaktadır? Ne

relerde memnudur? Memnuiyetin sebep ve 
kaynağı nedir? Nasıl tatbik edilmektedir? 

Cevabım : 
Memlekette tütün ekilecek yerler ekilmiyecek 

yerler ilçeler itibariyle 3437 sayılı Kanuna bağlı 
bir numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvele göre 1 vilâyette tütün ekimi tama
men serbest, 

35 vilâyette kısmen serbest, 
27 vilâyette yasaktır. 

63 
Bu vilâyetler ilişik (2) numaralı cetvelde

dir. [*]. 
Ekim memnuiyeti; gerek toprak vasıfları ge

rek iklim ve hava şartlan bakımından dış ve iç 

[*] Ekli tablo ve cetveller, soru sahibinin bil
gisine arzedilmek üzere dosyasına konulmuştur. 

pazarlarda rağbet görecek kalitede tütün yetiş
memekte olmasıdır. 

Memnuiyet; 3437 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde takip edilmektedir. 

Soru — 4 
Yıllık tütün istihsalimiz kaç kilodur, memle

kette istihlâk ne kadardır? 
Cevabım : 
Son yılların vasati tütün istihsali 92 bin ton 

civarındadır. Memlekette istihlâk 18 milyon kilo 
kadardır. Bu miktar imalât için senede 20 mil
yon kilo kadar tütün satın alınmaktadır. 

Soru — 5 
Tütün ticaret ve istihlâkinde daha geniş bir 

saha olan ihracat serbest bırakılıp da dahilî tica
ret ve istihlâkin inhisar altına alınmasının sebep
leri nedir? 

Bunun aksi millî ekonomimiz için daha iyi 
olmaz mı? Ve Maliyemiz için daha iyi neticeler 
vermez mi? 

Cevabım : 
Memleket tütün istihsali 90 - 100 milyon kilo 

arasında olduğu halde iç istihlâk için mubayaa 
edilebilen miktar 20 milyon kilodan ibaret kal
maktadır. 

Bu bakımdan tütünlerimizi bir ihraç metaı 
olarak kabul etmek lâzımdır. Nitekim bütün ih
raç maddelerimiz arasında tütün temin ettiği dö
viz itibariyle başta gelmektedir. Bu itibarla tü
tün politikasına şimdikinin aksine bir istikamet 
vermek tamamen zararımıza olur. 

Tütün, bütün dünya memleketlerinde devlet
lere birer gelir vasıtasıdır. Bizde de tütün üze
rine bu maksatla inhisar vazedilmiştir. Nitekim 
iki sayılı soru cevabı için takdim edilen gelir tab
losunun tetkikinden de anlaşılacağı gibi tekel ge
lirleri arasında tütünün payı Müdafaa, Vergisiy
le birlikte % 62 civarında yılda takriben 130 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

Bu itibarla Devlete gelir temini gözetilmekle 
beraber tütün fabrikasyonunun büyük sermaye
ce ihtiyaç gösteren bir mevzu olması itibariyle 
inhisardan çıkarılması halinde pek çok memleket
lerde olduğu gibi memleketimizde de fiilî bir in
hisar meydana gelmesi ve yabancı sermayenin. 
mevzuua hâkim olması kuvvetle muhtemeldir 
ve bugün Virjinya'dam ayrı hususi vasfı dola-
yısiyle dünya piyasalarında aranmakta olan tü
tünlerimizin bu tesirle vasfını kaybederek tütün-
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cülüğümÜJBÜn ve binnetice memleket ekonomisi
nin zarara uğraması müsiebat değildir. 

Soru — 6 
Tekel idaresine bağlı kaç fabrika vardır. Ne

relerdedir. Yıllık istihsalleri nedir? 
Cevabım : 
Tikel idaresine bağlı: 
5 Tütün fabrika», 
1 Tütün *telyesi, 
1 ispirto ve içki fabrikam, 
3 içki fabrikası 
2 Bira fabrikası, 
1 Likör fabrikası, 
9 Şare|> kavı, 
1 Kibrit fabrikası 
2 Kereste fabrikası, 
1 Kutu fabrikası, 
1 Yedek par^a ve tamir atelyesi, 
52 Tane işletilen tuzk vardır. 
Tütün fabrikaları: istanbul, izmir. Samsun, 

Malatya, Adana'da; 
Tütün atelyesi : Bitlis'de; 
ispirto ve içki fabrikası ile bir bira fabrikası, 

likör, kibrit, fc&tu yedik parça ve tamir atelyesi: 
istanbul'da; 

Bit bira fabrikası : Antaa 'da; 
içki fabrikaları : izmir, Diyarbakır ve Gazi-

Anteb*de; 
Kereste fabrikaları : Tatava ve Rize îyidere'-

de; 
Şarap kavları : Tekirdağ, Üçgüp, Elâzığ, Ki

lis, Bilecik, Kalecik, Kırıkkale, Kırşehir ve To-
kad'da,; 

Tuzlalar : Birisi Foça'da, ikisi J£oçMsar'da 
diğerleri memleketin ^muhtelif yerlerine dağılmış 
vaziyettedir. 

3. <— Konya MületvekiM Abdürakrnan Fahri 
Ağaoğlu'mın, Bakanlıklarla Hevlete ait daire ve 
müesseseler teftiş kadrolarının Başbakanlığa 
bağlanması hakkında ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Başbakan Adnan Menderes'in yazılı ce
vabı y(6/184) 

Büyük Millet MBölisi Yüksek "Başkanlığına 
Bütün bakanlıklarda ve umum müdürlük

lerde çok geniş teftiş kadroları bulunduğu ma
lûmdur. Meselâ Ulaştırma Bakanlığında ve bu 
bakanlığa bağlı umum müdürlüklerde bazau 

aynı vazifeyi gören çeşitli müfettişler vardır. 
Devlet Demiryollarında işletmelere bağlı, hare
ket, cer ve yol müfettişleri ve başmüfettişler 
bulunduğu gibi umum müdürlükte de ayni mü
fettişliklerden başka hasılat müfettişleri, idarei 
umumiye müfettişleri vardır. Bakanlıkta da bü
tün bu teftişleri yapmaya salahiyetli bakanlık 
müfettişleri mevcuttur. Bakanlıkların hemen 
hepsinde durum aynıdır. 

Bu kadar geniş ve çeşitli teftiş teşkilâtına 
rağmen alınan neticeler hiç de memnuniyet ve-
riei değildir. Her dairede aynı meslekten olan 
müfettişlerin arkadaşlık gayretleri çok defa tef
tişin mahremiyetini ihlâl etmekte ve teftişleri 
faydasız bir hale getirmektir. Devletçe yapılan 
büyük fedakârlık karşısında teftişlerin arzetti-
ğim duruma düşmüş bulunması vatandaşları haklı 
olarak meyus ve müteessir bırakmaktadır. 

Bu durumda kusur yalnız müfettişlerde de
ğildir. Belki daha fazlası Bakanlıkların ve umum 
müdürlüklerin teftiş üzerine takip ettikleri 
sakat yollardadır bu sakat yollarda bir ta
raftan teftişler çok defa hükümsüz ve faydasız 
bir hale getirilirken diğer taraftan merkez kad
rolarının alabildiğine genişlemesine ve bürokra
sinin boğucu bir hal almasına sebep olmaktadır. 

Bir misal verelim : 
Adalet Bakanlığında teftiş dosyası bir fezleke 

ile teftiş heyeti -başkanlığına verilir. Orada tek
rar tetkik edilerek fezlekenin isabeti kalral edil
dikten veya gerekli görülen tadil yapıldiktan 
sonra Bakanlığa takdhn t)hmur. Ve buradan 
dosya Ceza işleri Umum Müdürlüğüne tevdi 
olunur. Bu Umum Müdürlükte -çok defe müfet
tişten daha kıdemsiz ve tecrübesiz bir yargıç 
dosyayı tetkik «der. işler bu kadar uzayınca tef
tiş gören ve hakkında muamele yapılması iste
nen yargıç veya memur û& iarekete geçer. Hü
lâsa hem iş gecikir, hem de anüfett^in itakh ta
lebi fiilen hükümsüz kahr. Müfettiş senelerce 
sonra aynı yargıçla aynı yerde tekrar karşılaşır 
ve hayrette kalır. 

Diğer -Bakanlıklarda ve Umum Müdürlükler
de de durumun farklı olduğunu zannetmiyo
rum. Teftiş işlerinin daha az masraflı, faydalı ve 
halkı memnun edecek ve bizzat müfettişleri de 
şevk ve gayrete getirecek bir -hale gelebilmesi 
için bütün Bakanlıklarla, umum müdürlüklerin, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve sair devlete 
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ait daire ve müesseselerin teftiş kadrolarını, Baş
bakanlıkta birleştirmek, sonradan ihtiyaca göre 
gerekli tensikatı yapmak, müfettişlerin fezlekesi 
üzerine başka bir tetkika lüzum görmeden ge
rekir muameleyi icra etmek yani müfettiş tahvil 
istiyorsa memuru derhal tahvil etmek, disiplin 
muamelesi istiyorsa dosyayı hemen disiplin ko
misyonuna vermek, lüzumu muhakeme istiyorsa 
dosyayı hemen vazifeli heyet veya mahkemeye 
göndermek, lâzım ve zaruri olduğu kanaatinde
yim. 

Bu hususlarda Hükümetimizce neler düşü
nüldüğü hakkında, Muhterem Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesini, saygılarımla 
rica ederim. 

Konya Milletvekili 
AbdürrahmanFahri Ağaoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 1527, 6 - 704 
26 . II . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
22 . I . 1951 tarihli ve Kanunlar Md. 1295/ -

2639 sayılı yazıya karşılıktır. 

Bakanlıklarla Devlete ait daire ve müessese
ler teftiş kadrolarının Başbakanlığa bağlanması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Konya Millet
vekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu tarafından 
verilen yaz^ı soru önergesi cevabının ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Konya Milletvekli Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu'nun yazılı sorusu cevabıdır: 

Şimdilik bu konuda verilmiş bir kararımız 
olmadığını soru cevabı olarak beyan ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

4. —- Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, Adapazarı ve Adana'da bâzı müteşebbis
ler tarafından kurulacaağı söylenen Şeker fab
rikalarına dair sorusuna İşletmeler Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (6/195) 
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I 14 . 1 . 1951 

Adapazarı ve Adana Şe
ker fabrikası hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Adapazarı'nda hususi müteşebbisler tara

fından bir şeker fabrikası kurulacağı ve buna 
Hükümetimizin muayyen bir nispet dahilinde 
sermaye koymak suretiyle iştirak edeceği ve 
hattâ Marşal Yardım plânından faydalanarak 
1500 tonluk şeker fabrikası makine ve malzeme
sinin Amerika'ya sipariş edildiği rivayet edil
mektedir. Bu söylentiler ne dereceye kadar doğ
rudur? 

2. Adana'da şeker kamışı işliyen diğer fab
rikaların hususi teşebbüs tarafından kurulması 
keyfiyeti teşvik edilmiş midir, edildiyse ne ne
tice alınmıştır? 

3. Bu suallerin İşletmeler Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

t Yusuf Ziya Tuntaş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce 
Katma 

26 . 1 . 1951 - 1326/2705 yazılan cevabıdır. 
Adapazarı ve Adana'da bâzı müteşebbisler 

tarafından kurulacağı söylenen şeker fabrika
larına dair Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm yazılı soru önergesine cevap teşkil 
etmek üzere hazırlanan not ilişik olarak takdim 
kılınmıştır. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerine derin saygıla
rımla arzederim. 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'in 
14 . I . 1951 tarihli yazılı sorusunda bahis ko

nusu edilen hususlar hakkında not 
1. Adapazarı'nda hususi müteşebbisler ta

rafından bir şeker fabrikası kurulacağı ve buna 
Hükümetimizin muayyen bir nispet dahilinde 
sermaye koymak suretiyle iştirak edeceği ve 
hattâ Marshall Yardım Plânından faydalanıla
rak 1 500 tonluk şeker fabrikası makine ve mal
zemesinin Amerika'ya sipariş edildiğinin riva
yet olunduğu: 

Türkiye dünyada şekerin en pahalı satıl-
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dığı memleketlerden biridir. Bundan dolayı nü
fus başına isabet eden istihlâk miktarı çok dü
şüktür. Fiyatlarda yapılacak tenzilât nispetin
de istihlâk artacağından, şekeri halka ucuz 
satmak lüzumuna kaaniiz. Bu suretle halka 
ucuz şeker yedirmek istediğimize göre, artacak 
istihlâk hacmi mevcut fabrikalarımızın bugün
dü normal istihsal seviyeleriyle tamamen kar-
şılanamıyacak ve şimdilik her sene 40 000 ton 
kadar bir açık hâsıl olacaktır. 

Hükümet, sermayesine üçte ikisi nispetinde 
iştirak ettiği Şeker Şirketine yeniden bir fabri
ka inşa ettirmeyi prensiplerine uygun bulma
maktadır. istihlâk açığını teşkil eden 40 000 
tonun hususi teşebbüs tarafından kurulacak 
pancar veya kamış şekeri fabrikalariyle temini 
düşünülmektedir. Böylece, Devlet eliyle yeni 
şeker fabrikaları kurulmıyacağma göre, gerek 
ziraat usullerinde tatbik edilen yeniliklerin ve
rimi artırmasından, gerekse ekim sahalarının 
genişlemesinden dolayı pancar rekoltesinin 
mevcut fabrikalarımızın imal kapasiteleri üs
tüne çıkmış bulunması emrivakii karşısında te
sislerimizi âzami kapasiteleriyle çalıştırmak ve 
diğer gerekli tedbirleri almak suretiyle kaabil 
olduğu kadar fazla miktarda pancar işlemeyi 
zaruri görmekte, fakat bunun gelecek yıllar da 
devam ettirilerek fabrika kapasitelerinin zor
lanmasını doğru bulmamaktayız. 

Bu sebeplerle, memlekette gittikçe artacağı 
tahmin ve temenni edilen şeker istihlâkini iler
de tamamen dahilî istihsalle karşılıyabilmek ve 
bu suretle pancar eken çiftçiye de daha geniş 
imkânlar sağlamak üzere, hususi müteşebbisler 
tarafından yeni şeker fabrikaları kurulmasını 
teşvik etmeyi ve kredi yardımı yapmak veya 
icabında teşebbüse iştirak etmek suretiyle bun
ları desteklemeyi muvafık bulmaktayız. 

Bu durum içinde iken, Adapazarı'nda bir 
şeker fabrikası kurmak için ilk defa olarak 
16 . VIIT . 1950 tarihinde Sazmaş Sanayi ve 
Ziraat Makineleri T. A. Ş. tarafından bir müra
caat vuku bulmuştur. Bu müracaatın tetkikm-
da, kurulmak istenen fabrika için Hükümetten 
iç ve dış kredi ve diğer hususlarda yardım ta
leplerini de ihtiva ettiği görülmüştür. Bu fabri
kayı kuracakların Marshall Yardımı içinde hu
susi teşebbüse ayrılan fondan faydalandırılma
sı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ta
rafından da gerek sermaye tedarikinde kolay-
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I lıklar gösterilmesi gerekse işletme bakımından 

yardımlar yapılması düşünüldüğünden, bu avan
tajların müracaat eden bu şirkete inhisar etti-
rilmeyip bütün hususi teşebbüs sahiplerinin is
tifadelerine açık bulundurulması maksadiyle 
umuma duyurulması için keyfiyet 2 . X . 1950 
tarihinde Anadolu Ajansı vasıtasiyle- basında 
ilân edilmiş ve tekliflerin 1 . XI . 1950 tarihine 
kadar yazı ile Bakanlığımıza yapılması tebliğ 
edilmiştir. Mezkûr tarihe kadar ve ondan sonra 
da bugüne kadar Sazmaş'm müracaatından baş
ka her hangi bir teklif alınmamıştır. 

Yukarda mezkûr hususlar ayrıca Başbakan
lık yüce katma da vaktinde arzedlmiş bulun
maktadır. 

Adapazarı için teklif ve müracaatta bulu
nan yegâne hususi müteşebbis firma olan Sazmaş 
Şirketinin teklifleri birçok teknik teferruatı ih
tiva ettiğinden tetkik olunmaktadır. Kurulması 
tasavvur olunan fabrika günde 1 500 - 1 800 
ton pancar işliyerek yılda 25-30 000 ton şeker 
istihsal edecek kapasitededir. 

Amerika 'ya 1 500 tonluk şeker fabrikası ma
kine ve malzemesinin sipariş edildiğine dair Ba
kanlığımızda her hangi bir malûmat mevcut de
ğildir. 

2. Hususi teşebbüs tarafından Adana'da 
şeker kamışı işliyen diğer fabrikaların kurulma
sının teşvik edilip edilmediği ve edildi ise ne 
netice alındığı: 

Ucuz şeker istihsali bakımından şeker kamışı 
pancara nazaran daha müsait bir durum arze-
der mahiyette görüldüğünden, senelerce evvel 
başlamış olan Adana kamış etüdlerindeki müs
pet gelişmelere rağmen fabrika tesisi hususunun 
şimdiye kadar bir neticeye bağlanamamış olması 
da göz önünde bulundurularak, bu işe hususi 
teşebbüsün alâkalanacağı şekilde yeni bir isti
kamet verilmesi ve müspet anlaşmalar temini 
yoluna gidilmesi lüzumuna kanaat getirilmiş bu
lunulmaktadır. 

Halen Çukurova'da kamış şekeri fabrikası 
kurulması gayesiyle harekete geçen bâzı özel 
sermaye sahiplerinin yeter miktarda sermaye te
darikine çalıştıkları öğrenilmiştir. Bu teşebbü
sün matlup şerait ve evsafı iktisap etmesi tak
dirinde ve böyle bir işi başaracak teknik ve malî 
kudrete mâlik olması halinde, Adapazarı fab
rikası için düşünülen şekilde yardım yapılması-

l na çalışılacaktır. 
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I mi malûmat vermek üzere kurulmuş olan orta

okul ve liselerde din derslerine yer verilmemesi, 
| hars ve irfan noksanlığı, malûmat noksanlığı 

demek olduğundan, eaiz değildir. 
b) Yüksek tedrisatta yeri olan İlahiyat Pa-

l kültesi de lise mezunlarını almakta olduğuna 
göre, bu fakülteye hazırlaydı mahiyette olarak 

t din derslerine (İlâveten arz edelim, Arabea 
l derslerine) orta tedrisatta yer verilmesi mec

buriyeti bir hakikat olarak kendiliğinden teza-
I hür eder. 
I Bu hususlarda da Millî Eğitim Bakanlığın

ca neler düşünülmektedir?. 
I 4. Garpde, bâzı hukuk fakültelerinde lâik 

hıikuk tedrisatı yanında kilise hukukuna da yer 
verildiği ve batta doktora sınıflarına devam için 

1 kilise hukukunu da okumuş olmak mecburiyetin
den islâm talebenin dahi istisna edilmediği haber 

L alınmıştır. 
Bizde de aynı şekilde İslâm Hukukuna yer 

vermek muvafık değil midir?. 
k Konya Milletvekili 

Abdürrahman P. Ağaoğlu 
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5. ~~ K&nya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğluhıun ilk tahsü mecburiyetinin yedi veya 
sekiz teneys çıkarılarak ortaokulların kaldırfl-
masına, liselerin birinci sntıfımn ihzari sayıla
rak diğer smıflannm lisan, edebiyat ve fen şu
belerim ayrılmasına, ortaokul ve lise propram-
farında din derslerine ve Hukuk Fakültelerin
de ds islâm hukukuna yer verilmesine dair alan 
yazılı soru ön&rge&i, MİM Eğitim Bakanı Tevfİk 
tleri'nin yastıh cevabı (6/212) 

Büyük Millet Meeliai Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara, Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak eevap verilmesini, saygı
larımla, rica ederim: 

1. Medeni memleketlerin çoğunda ve belki 
hepsinde olduğu gibi, bizde de ilk tahsil mec
buriyetinin yedi v«ya sekiz seneye çıkarılarak 
ortaokulların kaldırılmadı daha faydalı ol
maz mı? 

Bu takdirde her tarafta müsait okul binaları 
temin edilinceye kadar maddi imkânlara ve nü
fus ve ihtiyaçlarına göre, köyler için» tek 
dershaneli, iki dershaneli, üş dershaneli ve niha-

• yet tam dershaneli okullar yapılması, şehir ve 
kasabalarda da aynı sistemin kabulü ile da
ha iyi neticeler alınamaz mı? 

2. Liselerin birinci samf ı ihzari sınıf sayıla
rak, nLÜtaakıp sınıflayın, lisan, edebiyat ve 
fen şubelerine ayrılması ve öğrencilerin istedik
leri şubeye devam etmekte muhtar bırakılmıya-
rak ihzari sınıfta anlaşılacak istidatlarına- göre 
kendilerine bir şubeye devan» hakkının tanın
ması, 

Yükseli tahslde de buna göre devam hakkı-
nın-kabulü, 

MuvaSık değil midir? 
Bu hususlarda Bakanlıkça neler düşünül* 

memedir? 
3. Ortaokullar ile liseler yüksek tedrisata 

talebe yetiştiren müesseseler oldukları için. bu
ralarda yüksek tedrisatın her şubesine lüzumluı 
hazşçlayıcı dersler okutulur. Ortaokul ve lise 
talebesinin ilmin her şubesinde umumi malûmat 
iktisap etmiş, olarak mezun olması şarttır. Aksi 
takcÖrde orta tahsil noksan kalmış olur. 

Din derslerinin de ortaokul ve lise program?-
larıjida yer alması iki sebeple zaruridir: 

a) Dinler ilmî içtimai ilimlerin bir şubesi 
Olduğu için, bütün ilim şubeleri hakkında umu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Kararlar Müdürlüğünden çıkan 12 Şubat 1£51 
tarih ve 1437/2918 sayılı yazıları cevabıdır. 

'Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu 'nun yazılı soru önergesinde bahis konusu 
edilen hususlar hakkında hazırlanan yazılı eeva-

, bin iliştirilerek sunulduğunu derin saygılarımla 
arzederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

1. Mecburi öğrenim süresinin uzatılması 
memlekette kültür seviyesinin yükselmesi için 
şüphesiz arzu- edileeek bir şeydir. Ancak, elin-1 

deki imkânlarla-1 625 499 öğrencinin ilkokul
lara devamını sağlayabilmekte olan Hükümet, 
öğrenim çağında olup da okula devam ede-
miyen daha &92 426 çocuğun okutulmasını te
min mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Memleketimizde mecburi öğrenim ilkokula 
; münhasırdır, llkokui için öğrenim çaği 7-16 

arası olarak tesbit edilmiştir. İlerde imkânlar 
elverdiği zaman öğrenim mecburiyetinin ilk
okullardan yukarı okullara teşmili düşünüle-

I bilir. Bugün için kuvvetlerimizi yukarda mik-

- » -
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tarım söylediğim okuma çağında fakat okul
suz çocukları okula kavuşturma esası üzerin
de teksif etmeliyiz. 

Memleketimiz öğrenim mecburiyetini orta
okula da teşmil imkânını bulduğu zaman Millî 
Eğitimimiz, şüphesiz daha ileri bir seviyeye 
varmış olacaktır. Bu mesud duruma ulaşmak 
bizim için bir gayedir. Bu itibarla sayın mil
letvekilinin temennilerini çok yerinde bulmak
la beraber henüz vakti gelmediğine kaniiz; bu
nunla beraber şimdiden ortaokullarımızda bir
kaç grup ders okutabilecek şekilde öğretmen 
yetiştirilmekte olup bunu da bu mevzuda atılan 
bir adım sayabiliriz. 

2. Liselerin ihzari, lisan, edebiyat ve fen 
şubelerine ayrılması meselesi, Eğitim Şûrası . 
ile müşavereden sonra uzmanlarınca tesbiti 
gereken bir keyfiyettir. 

Liselerin edebiyat ve fen şubelerinden çı
kacak öğrencilerde aranacak vasıfları da üni
versitelerin ihtisas fakülteleri tâyin eder. Bu 
problemleri incelemekteyim. İlerde toplanacak 
Millî Eğitim Şûrasına da tetkik ettireceğim. | 
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| 3. Ortaokul ve liselerde okutulması gerekli 

dersler, yüksek sorularında teklif olunduğu 
I veçhile, uzmanlarınca tesbit edilmiştir. Dm 

derslerinin ortaokullara da teşmili meselesi in
celenmektedir. Liselerde din öğretimi şimdilik 
bahis konusu değildir. Meselâ Irak gibi İslâm 
memleketlerinde lise sınıflarında din öğretimi 
yoktur. 

Liseler yalnız yüksek tahsile öğrenci yetiş-
tirmemektedir. Bununla beraber sadece bu ga-

j yesi göz önünde tutulsa bile asıl hedefi, öğren
cileri ayrı ayrı fakültelere hazırlamaktan zi-

j yade yüksek tahsil için lüzumlu zemini sağla
maktır. Fakülteler ayrıca kendi hususiyetle
rine göre hazırlayıcı sınıflara maliktirler. 
Bununla beriber liselerde Arapça öğretimi hak
kında karar verilmesini de uzmanlara, bilhas
sa üniversite mensuplarına bırakmak muvafık 
olur kanaatindeyim. 

4. Hukuk fakültelerinde hangi derslerin 
okutulması lâzımgeleceği, bugün tahmmiyle 
muhtar bir durumda bulunan üniversitelerin 
kararlarına bağlı bir keyfiyettir. 

...y. »•^««•-

i 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 74 e ek 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düfünsel'in, Gedikli Erbaf J U -
nununa geçici bir n^dde eklenmesine dair Kanun teklifi ve Milli 

Savunma Komisyonu raporu (2/74) 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
MüfcSavunma Kornişonu 

Esas No. 2/74 
Karar No. 10 ; 

17 . II . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Ordu namına sanat enstitülerinde sanatkâr 
yetiştirilen talebeden 1949 - 1950 ders yılı Eylül 
mezunlarının da bir def aya mahsus olmak üzere 
gedikli üst çavuş nasbedilmeleri hakkındaki ka
nun teklifi üzerine Komisyonumuzca tadil sure
tiyle tanzim olunan kanun tasarısı 2/72 esas ve 
8 karar sayılı ve 30 . I . 1951 günlü raporumuz
la Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmişti. 

Yüksek Kamutayın 2 . II . 1951 tarihindeki 
38 nci Birleşiminde yapılan görüşme sırasında 
Elâzığ Milletvekili Şükrü Yazman ve Seyhan 
Milletvekili Sinan Tekelioğlu taraflarından veri
len önersrede hu kamın tasarısı ile vaz 'edilen hük
mün mezkûr enstitülerde kendi hesaplarına oku
yarak Millî Savunma hizmetine alınanlara da 
teşmili talebedilmiş ve Tokad Milletvekili Ahmet 
Gürkan tarafından Yüksek Meclise sunulan di
ğer bir önerge ile de bu teklif teyit edilerek ka
nun tasarısının bu suretle yeniden formüle edil
mesi talebolunmuş ve bu talep Yüksek Meclisçe 
de kabul buyurularak tasan Komisyonumuza 
iade edilmiş bulunduğundan keyfiyet Millî Sa
vunma Bakanı ile mezkûr bakanlık; ve Maliye Ba
kanlığı temsilcileri hazır oldukları halde yeniden 
incelendi. 

. Komisyonumuzca Yüksek Meclisçe kabul Du
yurulan esas dairesinde yapılan İncelemeler ve 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin verdik
leri izahlar neticesinde Millî Egitân sanat ensti
tülerinde yetişen ve Millî Savunma Bakanlığı 
ile ilgili olan sanatkâr talebeden 1949 - 1950 
ders yılının Haziran imtihanlarında muvaffak 
olarak gedikli üstçavuş nasb edilmiş olanlar 

dışında kalan talebenin üç kategoriye ayrıldık
ları tesbit eçlildi: 

1. Bunlardan bir kısmı Feridun Fikri Dü-
şünsel'm önergesinde bahis olunan ve 1949 -
1950 ders yılının Eylül devriminde mezun olan-
lardırki, bunların, bu ders yılına mahsus, olmak 
üzere, 1 Ekim 1950 tarihinden itibaren gedikli 
üstçavuş nasb edilmeleri Komisyonumuzca tas
vip edilmiş ve buna göre yeniden» formüle edi
len kanun tasarısının (a) fıkrasında gösterili-
miştir. 

2. İkinci kategoriye dâhil olanlar ise, sa
yın milletvekillerinin önergelerinde. bahsolunan 
ve sanat enstitülerinde Millî Eğitim Bakanlığı 
namına veya kendi hesaplarına okuyarak 1949 -
195X> ders yılının Haziran döneminde başarı ile 
muvaffak olanlar, veya daha önceki yıllarda 
mezun olup 5619 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Millî Savunma Bakanlığına mü
racaat ederek hizmete alınmış olanlardır. Bun
ların 5619 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince 6 aylık fabrika stajını da başarı ile ikmal 
etmeleri kanunun emrettiği zaruri bir şart ol
masına binaen Komisyonumuzca bunların gedik
li üstçavuş nasb edilmeleri bu stajı başarı ile 
ikmal etmelerine muallâk tutulmuş ve başarı 
ile stajı ikmalleri takdirinde, nasıplannm aynı 
sene Haziran döneminde mezun olan ve Millî 
Savunma Bakanlığı hesabına okuyan arkadaş
larının nasıp tarihlerine götürülmüş ve kanun 
tasarısının (b) fıkrası bu suretle formüle edil
miştir. 

3. Üçüncü katagoriye dâhil olanlara gelin-
ce> bunlarda yine Millî Eğitim Bakanlığı veya 
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kendi hesaplarına okuyarak 1949 - 1950 ders 
yılının Eylül döneminde mezun olanlar ve Millî 
Savunma Bakanlığınca hizmete alınanlardır ki, 
kanun tasarısının (a) fıkrasında yazılı olan ve 
Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan talebe 
ile aynı vaziyette bulunmaktadırlar. Bunların da 
yukarda arzu'lunan ve kanunen zaruri bulunan 
fabrika Stajını başarı ile ikmal ettikleri takdir
de tasarının (a) bendinde gösterildiği veçhile 
bu ders yılma mahsus olmak üzere Millî Savun
ma Bakanlığı hesabına okuyan arkadaşları gibi 
1 Ekim 1950 tarihinden itibaren Gedildi üstça
vuş nasbedilmeleri muvafık görülmüş ve tasa
rının (c) fıkrası bu maksatla tanzim edilmiştir. 

4. Yukardaki fıkralar gereğince geri alman 
nasıplar ayni sene mezunları arasında nasıp iti
bariyle bir fark olmaması düşünülmesine müs
tenit olup maaşa istihkak ise imtihanlardaki ba
şarı neticesinde Gedikli üstçavuşluğa tâyin tari
hinden itibaren taayyün edeceğine binaen Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin talebi üzerine nasıpları 
geri alınanlara geçmiş zaman için maaş verilmi-

yeceği de (d) fıkrasında tasrih edilmiştir 
Yüksek Meclisin kararı veçhile yeniden for

müle edilen kanun tasarısı Yüksek Başkanlığa 
sunuluj. 
Millî Savunma Ko. Baş. Sözcü 

Kocaeli Kastamonu 
Gl, S. Önhon Gl. R. Taşkın 

Kâtip 
Niğde Afyon K. 

/ / . N. Yurdakul Gl, A. t. Sâbis 
Çanakkale Denizli 
>S*. Endik Gl. F. Karabudak 

Eskişehir İsparta 
Gl. A. F. Cebesoy 1. Aksu 

Kastamonu 
Gl. G. Deniz 

Kütahya 
Gl. B. Besin 

Sivas 
B. Taner 

Kayseri 
Gl, t. Berkok 

Rize 
K. Balta 

Trabzon 
Gl, N. Altuğ 

tstanbuj 
8. Yaver 

Bolu 
Gl. F. Belen 
Diyarbakır 

Y. K. Aktuğ 
Kars 

1J. Tugaç 
Konya 

Z. Barlas 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Van 

Gl. K. Özalp 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ 
TÎR ÎŞt 

5619 sayılı Kanuna geçici bir madde ekle itmesi
ne dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23.111 1950 tarihli ve 561) 
sayı!i Gedikli Erbaş Kanununa aşağıda yazılı 
geçici bir madde eki en mistir : 

GEGİCİ MADDE - Millî Eğitim Sanat Ens
titüsünde : 

a) Millî Savunma Bakanlığı hesabına, sanat
kâr yetiştirilen öğrencilerden 1949 - 1950 ders yı
lı Eylül döneminde mezun olanlar bu ders yılına 
mahsus olmak üzere 1 Ekim 1950 tarihinden iti
baren gedikli üstçavuş nasl»edilirler. 

b) Bu enstitülerde Millî Eğitim Bakanlığı 
veya kendi hesaplanma okuyarak 1949 - 1950 ders 
yılının Haziran dönem ir. d e mezun olanlardan 
5619 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
cü müracaat ederek hizmete alınmış olanlar ile 
bu ders yılında ı ev ve1, mezun olup da 1949 - 1950 
mezunları'arasında hizmete alınanlar bu kanun

da yazılı altı avi>k farika stajını haşarı i!e ik
mal ettikten su ıra ge-.htdi üstçavuş uasbediür. 
Ye nasıpları aynı sene Haziran döneminde me
zun, Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan
ların nasıp tarihlerine götürülür. 

e) (B) fıkrasında yazılı olanlardan aynı 
ders yılı Klylül dönemi mezunlardan hizmet*1 alı
nanlar, keza fabrika stajını başarı ile bitirenler 
hakkında da (A) fıkrası hükümleri tatbik oku»ur. 

d) Yukarıdaki hükümler gereği ne e, .nasıpları 
geriye alınanlara gecen zaman için -maaş farkı 
verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı .tarihind" 
yürürlüğe girer. 

MADDE '3. — Bıı kanunu 
Bakanı yürütür.. 

Millî Savunma 

( S. Sayısı : 74 e ek ) 



S. Sayısı: 93 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Ordu mensuplarının evlen
melerine dair olan 3663 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kaldı
rılması hakkında Kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 

raporu (2/133) 

Büyük Millet Meclisi Sftyın Başkanlığına 

Ordu -mensuplarının evlenmelerine dair olan 3663 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

, •'," v ' •:'' 7 V v * Mdhmet özbey 

" ~ ' G E R E K Ç E 

(Kanun) madde : 1. — Muvazzaf subaylar üsteğmen rütbesinde enaz bir sene bulunmadıkça 
ve askerî memurlar 25 yaşını ikmal etmedikçe ve kara, deniz, hava gedikli erbaşları başçavuş olma
dıkça evieftemezler. İhtiyat subaylıktan askerî memurluğa intisap edenler bu maddede yazılı 
k a n t t a n müstesnadır.) kanununa göre teğmenin ve başçavuşun her gün kışlada yatıp kalkması ve 
efrat arasında çalışması ve ailesini refahla yaşatmam maksadını güden bu kanun tatbikatta büyük 
yolsuzluk ve haksızlıklara sebebiyet vermiştir. Halbuki bekâr kalan genç kendini eğlence ve sefa
hate kaptırmış oluyor. Bunların içerisinden bir çokları da sivil ve imam nikâhı ile gizli evlen
meler yaparak daha mektepten büyük ümitlerle çıkan genci.ilk anda yolsuzluğa ve hilekârlığa 
sevketmiş Oluyoruz. Beş sene evlenmekten menedilen bu gençlerin çoğu da bekârlığa alışarak aile 
yuvası kurmaktan vazgeçiyorlar. 

Gizli eklenen Mbaym evlendiği işitilince deıhal âmiri tarafından üç, ay hapis cezası veriliyor 
tfe bu Suretle ö gencini sicili kirleniyor ve ilerde Akademiye girmek hakkını da kaybetmiş oluyor. 
Öoğan şötfakİarını da nüfusa tescil ettiremiyor. Bir taraftan diğer tarafa nakledilince de harcı
rahın! da alamıyor. Bu suretle bedbin olan subay bir iki çocuğu olduktan sonra üsteğmen olunca 
ve bir sene de gedince Wlefteeeğim diye âmirine baş vurarak hileyi kanuna uydurmaya çalışıyor. 

* Tefsıeii iken aldığı 183 lira yerine üsteğmen olunca 200 lira alıyor. Güya 17 liralık bir farkla 
refahini st^îiyaeağmı unrayor. 

"Halbuki evli teğmenin dahu, çok ve mazbut çalıştığı bizzat kıta komutanlarının kanaatlariyle 
*J sâMttifJ iki İtibarla tkia*feıeîı antidemokratik olan bu kanunun kaldırriması da yüksek adaletin 

teeeliisî j ^ n ç subayın htızura kavuşması ve nüfusumuzun artışı bakımından faydalıdır. Bu durum 
Mtüftı ğeriç Türk Mbaytiatfinm fcaklî olarak rencide eder. : Bu antidemokratik kanunun kaldırılma-
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/133 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Ordu 
mensuplarının evlenmelerine dair olan 3663 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin kaldırılmasına 
dair Yüksek Meclise sunduğu kanun teklifi ko
misyonumuza havale buyurulmakla teklif sahibi 
ve Millî Savunma Bakanı hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Teklif olunan kanun lâyihasında., kaldırılma
sı istenilen 3663 sayılı ve 11 . VII . 1939 tarihli 
Kanunun birinci maddesinde muvazzaf subayla
rın üstteğmen rütbesinde en az bir sene bulunma
dıkça ve askerî memurlaarın 25 yaşını ikmal et
medikçe ve kara ve Deniz, hava gedikli erbaşla
rın başçavuş olmadıkça evlenemiyecekleri, i7.ti-
yat subaylardan askerî memurluğa intisap eden
lerin bu maddede yazılı kayıttan müstesna tutu
lacakları yazılı olup bu hükmün, genç subayla
rı aile gailesinden uzak bulundurarak erlerle da
imî temaslarını ve bu suretle onların talim ve 
terbiyeleri ile uzun müddet meşgul olmalarını 
temin etmek gibi bir cihetten ordunun maksat 
ve menfaatleri ve diğer cihetten de müstakbel 
aile yuvasının kurulmasını, malî bakımdan da
ha emin bir vaziyete talik etmek gibi subayların 
şahsi menfaatleri düşünülerek tedvin edilmiş 
olduğu 3663 sayılı Kanunun tetkik edilen gerek
çesinden anlaşılmıştır. 

Medeni Kanunumuzun hükümlerine göre ev
lenmeye ehliveti o1 an her Türk vatandaşın, ev
lenme akdi yapmak hürriyeti, Anayasamızın 70 
nei maddesi ile himaye edilen tabiî haklarından 
bulunması itibariyle, velev muayyen ve muvak
kat bir zaman için olsun, bu haktan vatandaşın 
mahrum edilemiyeceği ve binaenaleyh kaldırıl
ması teklif edilen kanun maddesinin bu cihetten 
insan haklarına olduğu kadar Anayasamıza da 
aykırı bir hükmü tazammun ettiği görülmektedir. 

Diğer, cihetten halen ordumuzda tatbik 
edilmeye başlanılan yeni talim ve terbiye siste
minde erlerle daimî surette meşgul olmak üzere 
as subay sınıfı teşekkül etmek üzere olduğu 
gibi, kanunun reşit ve evlenmeye ehil ve Me-
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deni haklarını istimale mezun addettiği bir şah
sın evlenme akdinin tevlit edeceği maddi ve mâ
nevi her türlü mesuliyet ve âkibetleri kendisi
nin önceden düşünerek o suretle hareket etmesi 
icabedip, tamamen şahsi olan bir akit dolayısiy-
le ordunun vesayeti altında tutulmasına da ma
hal görülememiştir. 

Esasen bugünkü hal ve şartlar muvacehe
sinde, maişet bakımından, üsteğmen ile bir se
nelik üsteğmen ve hattâ yüzbaşı ve daha yuka
rı rütbelerdeki subayların gelirleri arasındaki 
cüzi farklarla, kaldırılması istenilen kanun mad
desinde malî bakımdan gözetilen maksadın te
minine imkân olamıyacağı aşikâr bir hakikat
tir. 

Teklif sahibinin gerekçesinde de uzun uzadı-
ya bahsolunduğu gibi, 1929 senesinden beri evvel
ce 1434 ve bilâhara 3663 sayılı kanunlarla tatbik 
edilmekte olan bu memnuiyetin şahsi ve içtimaî 
birçok mahzurları ve hattâ felâketleri intaç ettiği, 
uzaklarda hudutlarda yalnız ve tek başına kalan 
ve fizyolojik ihtiyaçlarını tatmin edemiyen bâzı 
^enq subayların ruhi ve asabi araz gösterdik
leri, ve tabiat kanunlarına karşı gelmek yüzün
den muhtelif suçlarla takibata mâruz kaldıkla
rı ve bu suretle hizmet ve vazifenin de ciddî su
rette müteessir olduğu, hüviyetlerini gizliyerek 
veyahut imam nikâhları ile gizli akitler yapı
larak bu evlenmelerden hâsıl olan birçok ço
cukların da nüfusa tescil edilmiyerek perişan 
bir halde kaldıkları, son zamanlarda bu gizli 
evlenmeler hemen hemen âdet hükmüne girerek 
memhüiyetin cezai müeyyidesi olan üç aydan 
bir seneye k?dar hapis cezasını hükmedecek olan 
askerî mahkemeler bü gibi emrivakiler karsısın
da zavallı bir hale düsmüs olan karı ve çocukları 
da göz önünde tutarak daima tecil müessesesine 
müracaat ısdırarmda kaldıkları verilen misaller
den ve izahlardan anlaşılmıştır. 

Anayasamızın hükümlerine aykırı olan ve 
ailevi ve içtimai bakımlardan birçok felâketleri 
intaç etmiş bulunan ve demokrasi prensipleri 

( S. Sayısı : 93 ) 
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karşısında artık tatbik imkânı da kalmamış olan 
bu nıemnuiyeti tazammun eden 3663 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin kaldırılmasına ve tek
lif olunan kanun tasarısının aynen kabulüne 
Millî Savunma Bakanının da muvafakatiyle Ko
misyonumuzca çoğunlukla karar verilmiştir. 

Yüksek Kamutayın tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Söcü Kâtip 
Kocaeli Kastamonu Niğde 

Gl.S.önhon Gl. R. Taşkın H.N.Yurdakul 
Afyon K. Bolu Çanakkale 

Gl, A. î. Sâbis Gl. F. Belen S. Endik 

Denizli Diyarbakır Eskişehir 
GIF. Karahudak Y. K. Aktuğ Gl.A.F. Cebcsoy 

İstanbul Kars 
S. Yaver H. Tugaç 

İsparta 
/ . Aksu 

Kastamonu 
Gl. G. Deniz 

Kütahya 
Gl. B. Besin 

Sivas 
B. Taner 

Kayseri 
Muhalifim 

Gl. î. Berkok 

Rize 
K. Balta 

Trabzon 
Gl N. Altuğ 

Konya 
Z. Barlas 

Seyhan 
S. Tekelİoğlu 

Van 
G1.K., Özalp 

İmzada bulunamadı 

BURDUR MİLLET VEKİLİ MEHMET ÖZ-
BEY'İN TEKLİFİ 

Ordu Mensuplarının Evlenmelerine dair olan 
3663 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kaldırıl

ması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 3663 sayılı Ordu Mensupları
nın Evlenmelerine dair olan Kanunun birinci 
maddesi kaldırımı:-çl ir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet, Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanları yürütür. 

^ • » « 

( S. Sayısı : 93 ) 





S. Sayısı: 95 
İstanbul Milletvekili Ahmet Topcu-nun, İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 

Çalışma Komisyonu raporu (2 /154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 neı maddesinin tâdili için hazırladığım kanun 
teklifini gerekçesiyle beraber takdim ediyorum. Kamutayda müzakeresi için gerekli işlemin yapıl
masına emir Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Topju 

GEREKÇE 

3008 sayılı İş Kanunu ile bunun 5518 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 13 ncü maddesinin (Ç) 
bendinin 4 ncü fıkrasında şöyle bir hüküm var lir. İş akdinin iş verenler tarafından bu madde 
veya 16 neı maddenin 1 ve 3 numaralı fıkralarına ve 2 numaralı fıkralarına dayanılarak veya as
kerlik hizmeti dolayısiyle feshedilmesi halinde 3 yıl lan fazla çalışmış olmak şartiyle işe baş^dığm-
dan itibaren her bir tam iş yılı için işçiye 15 günlük ücret tutarına göre bir tazminat verilir. 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinde ise (ihtiyarlık aylığ'iıdan fayda
lanabilecek durumda iken işinden ayrılan veya çıkarılan sigartalılar hakkında İş Kanununun 13 
ncü maddesinin kıdemle mütenasip tazminata mütaallik hükmü uygulanmaz) denilmektedir. İhtiyar
lık Sigortası Kanununun bu maddesinde yer almış bulunan (işinden ayrılan veya çıkarılan) tâbiri 
dolayısiyle işinden kendi rızasiyle ayrılanlarla iş veren tarafından çıkarılanların hukuki durumları 
aynı katagoriye girmektedir. Halbuki kendi rızasiyle işten ayrılan bir işçinin hukuki durumu rızası 
hilâfına ve muhik bir sebebe dayanmadan işinden çıkardan bir işçinin durumu ile külliyen farklı
dır. Netekim Borçlar Kanununun hizmet akdine ve akdin feshine mütaallik 314 ncü (ve mütaakıp) 
ve 344 ncü (ve mütaakıp) maddelerinde bu gibi haller esas hükümlere bağlanmıştır. 

Bu duruma göre İhtiyarlık Sigortası Kanununun bu maddesi Borçlar Kanununun ruhuna uyu
larak İş Kanununa konulmuş olan bir hükmü kaldırmakta ve ana mevzuatımızla taarruz teşkil et
mektedir. 

Bundan başka İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi şu bakımdan da hukuki prensip
lerle telif kabul etmez. Şöyle ki: 

İş Kanununa göre kıdemli bir işçi için akit fesihlerinde gözetilmiş olan tazminat hakki İhtiyar
lık Sigortası Kanununda ancak muayyen bir zan>.ana kadar tanınmakta1 ve (ihtiyarlık aylığından 
faydalanabilecek duruma) girince işçi bundan mahrum edilmektedir. İşçinin henüz yaşlanmamış 
iken işten çıkarıldığı zaman tazminattan favdalanarak ihtiyarladığı ve asıl daha çok hak kazandığı 
sırada bundan mahrum edilmesi hiçbir hukuki düşünce ile izah olunamaz. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun tarifine göre (İhtiyarlık aylığından faydalanabilecek du
rumda olan) bir işçi uzun yıllar çalışmış, işçiliği meslek edinmiş yaşlı ve tecrübeli bir işçidir. Her 
ne kadar iş akdinin feshi İş Kanununun 13 ncü maddesinin A, B, C ve Ç fıkralarında birtakım 
şartlara bağlanmış ise de ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek durumda olan bir işçinin işten çı
karılması halinde ona ayrıca ve kıdemi ile mütenasip bir tazminat verilmesi adalet icabı olarak 
telâkki edilmiş ve İş Kanununun yukarda yazılı olan hükmü de işte bu düşünce ile sevkedilmiştir. 
Böylece bu hüküm Borçlar Kanununun 314 ncü (ve mütaakıp) ve 344 ncü (vç mütaakıp) mad-
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delerindeki hükümleri teyit eder. Ve bunları lıer hizmet senesi için 15 gülük yevmiye tutarında bir 
miktarla ifade etmek suretiyle kati ölçülere bağlı yan ve sarihi eştiren bir mahiyet taşır. 

Filhakika memleketimizdeki iş yerlerinin arzettiği yıpratıcı çalışma şartları altında bir ömür tü
ketmiş, yıllarca müddet işine ve iş yerine bağlanmış bir işçinin tek taraflı bir kararla işinden çıka
rılmasındaki haksızlığın kıdemle mutenası]) bir tazminatla karşılanması hak ve adalet icabıdır. 
Bu tazminat iş yerindeki çalışma ve sağlık şartları düşünülürse bir tazminat olduğu kadar bir ne
vi yıpranma karşıluığı olarak da telâkki edilebilir. Ve yalnız adalet ve insanlık duygularına değil, 
sosyal düşüncelere de uygun gelir. .Devletimizin fikri ve bedeni ile çalışarak ih.tiya.rhyan ve yıp-
rayanlara teslim ettiği haklar sair mevzuatımızda da gözet ilmiştir. 5434 sayılı Emekli Kanunu
nun 30 seneyi dolduran Devlet memurlarma tanıdığı âdilâne hakkı misal olarak gösterebiliriz. 30 
seneyi dolduran ve emekliye1 ayrılan bir mernurason maaşınrn bir seneliği ikramiye olarak veril
mektedir. 

Bütün bu düşüncelerin fevkinde olarak şu nokta üzerinde ehemmiyetle durulmak lâzımdır. 
3008 sayılı İş Kanunu ile 15 seneden beri kıdemli işçiler için kabul edilmiş olan bu tazminat 54j7 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkıncaya kadar işçilerin bir hakkı idi. Her geçen yıl ile birer 
birer ve zahmetle iktisap olunan bu haklarında! 5417 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki .makab
le şâmil bir hüküm ile işçilerin mahrum bırakı'ması doğru değildir. Ve hukuk prensiplerine de 
uymaz. 

Hakikat, şudur ki işçilerin çoğu (ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek bir duruma) geldikleri 
zaman artık dinlenmek lüzumunu hissedeeek'er ve İhtiyarlık Sigortasının kendilerine sağladığı 
imkânlardan faydalanarak işlerinden ayrılacakla dır. Her iş yerinde çalışma şartlarını gösteren ve 
çok sıkı müeyyideleri olan dahilî talimatnameler vardır. İş Kanununa, göre birer iş akdi mahiye
tinde olarak kabul edilen bu ta imatnamelerin işçilere tahmil ettiği şartlar o kadar ağırdır ki 
artık kendisine verilmiş olan bir işi arzuya uygur bir tarzda yapamıyacak derecede yorulmuş olan 
bir işçinin işine devamı imkânsızdır. Bu takdirdi iş veren kanunun tarif ettiği muhik sebeplere da
yanarak akdi fesheder. Ve tazminat ödemekten vareste kalır. Bu sebepten ihtiyarlamış veya ça
lışamaz bir hale gelmiş olan bir işçinin bir nevi yük olarak fabrikaya devamına zaten imkân 
kalmaz. Ve diğer taraftan 60 yaşma gelmiş o'nıasma rağmen kendinde çalışma kudretini bulan ve 
çalışan bir işçi 30 sene bir iş kolunda çalışmış olmakla artık çok hünerli bir işçi olmuş, çok tec
rübe kazanmıştır, birinci sınıf kalifiye bir işçi haline gelmiştir. Bu gibi işçiler zaten ustabaşı ve
ya grup başı olurlar. Tecrübeleriyle ve fikirleriyle kendilerinden daha yeni olan arkadaşlarının ye
tişmesine yardım ederler, (»eni.ş görüşlü iş verenler bu gibi işçilerin zaten ayrılmasını istemezler. Fa
kat kıdemli olması dolayısiyle yüksek ücret alan işçileri tasfiye ederek yerine daha düşük ücretle 
yeni ve kıdemsiz işçi almak cihetine gidecek birçok iş verenlerin bulunduğu da bir vakıadır. Böyle 
hallerde iş Kanununun kabul etmiş olduğu tazminat bu gibi tasfiye1 hareketlerini önliyecek bir mü
eyyide tesirini de haizdir. 

Bu itibarla yalnız adalet ve insankk duygular-1 icabı olarak değil, belki memleketimizdeki iş ha
yatının inkişafı ve sanayiimizin ilerlemesi bakımcıdan da îş Kanununun tazminata müteallik hük
münün men'i ve muteber tutulması yerinde olur. Bütün bu hakikatler göz önüne getirilirse ihtiyarlık 
Sigortasından faydalanabilecek durumda iken işinden çıkarılanlar için derpiş olunan iş Kanununun 
13 neü maddesinin «C» fıkrasının dördüncü bendindeki kıdemle mütenasip tazminatı mütaallik hük
mün yerinde kalması icabettiği aşikârdu. 

Bu sebepten 5417 sayılı İhtiyarlık Sgortası Kanununun 40 ncı maddesinin aşağıda yazılı olduğu 
halde tadilini teklif ediyorum. 

( S. Sayısı : 95 ) 

http://ih.tiya.rh


_ 3 _ 
Çalışma Komisyonu raporu 

. T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 2/154 
Karar NQ. 7 

19 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Ahmet Topçu 'nun, 5417 
sayılı İhtiyarlık sigortası Kanununun 40 ncı 
maddesinin tadiline dair Kanun teklifi 31 . I . 
1951 tarihinde komisyonumuza havale edilmiş 
olup 14 . II . 1951 günü Çalışma Bakanlığı tem
silcilerinin de hazır bulundukları oturumumuz
da tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr 40 n e madde ihtiyarlık sigortasın
dan faydalanma çağına gelen işçilerden kendi 
arzusiyle işini terkedenlerle iş veren tarafından 
işçinin rızası hilâfına ve kanuni mesnedi bu
lunmadan çıkarılan işçileri aynı vasıfta müta
lâa ederek 5518 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin bu gibiler hakknda uygulanmasını kaldır
makta ve rızası hilâfına çıkarılan işçiye veril-
rilmesî. lâzımgelen tazminattan mahrum bı
rakmaktadır. 

Bahsi geçen 40 ncı maddeyi tadil eden tekli
fin birinci maldesi bu gibilere 5518 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddeninin uygulanmasını temin 
etmektedir. 

Filhakika ihtiyarlık sigortası için yatırılan 
pirimin yarısını işçi kendisi diğer ya
rısını iş veren temin etmekte ise de iş 
verenle işçinin hukuki münasebetlerini tesis 
eden İş Kanunu hükümleriyle bu gibi hallerde 
iş verene tahmil edilen tazminatın sigorta piri
mi ile aynı şeyler olmadığ: ve iç. verene yükletil
miş aynı cinsten iki malî külfet telâkki edilemi-
yeceği kararma varılmıştır. 

Ancak 40 ncı maddenin teklifteki tadili iş 
verenle işçiyi 5508 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desiyle karş- karşıya bırakmaktan başka bir 

şey temin etmediğinden tatbikatta iltibasa ve çe
şitli yorumlara meydan verilmemesi düşüncesiyle 
Bakanlık temsilcisi ve İstanbul Milletvekili İhsan 
Altınel'in teklifleri üzerine Komisyonumuz ta
rafından teklifteki birinci madde 5417 sayılı İh
tiyarlık Sigortası Kanununun 40 n o maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır şeklinde ve teklifteki 
başlığın 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun 40 ncı maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi tarzında değiştirilmiş 
olarak teklif ittifakla kabul edilmiştir. 

Ancak 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun 1 . IV . J95tl tarihinden itibaren tatbik 
edilecek ahkâmının bu madde ile alâkalı kısım
larının uygulanmasında karışıklığa meydan ve
rilmemesi bakımından teklifin bu tarihe kadar 
kanuniyet kesbetmesinin zaruri olduğu kanaatiyle 
Kamutayın müzakeresinin ivedilikle, ve öncelikle 
yapılmasının Kamutaya teklifi Komisyonumuz 
kararı icabından olmakla Kamutayın yüksek tas
vibine arzolunur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Aydın 
Dr. N. Körez Dr. N. Gedik 

Kâtip 
Zonguldak Giresun 
8. Başol D. Köy men 
İstanbul İstanbul 

/. Alünel A. Topçu 
İstanbul Seyhan 

S. Yürüten ¥. Z. Eker 
Urfa 

F. Ayalp 

( S. Sayısı : 95 ) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AHMET TOP
ÇU'NUN TEKLlFÎ 

ihtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi-
rin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 

MADDP] 1 — ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 40 neı maddesi aşağıda yazıldığı şekilde 
değiştirilmiştir : 

ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek du
rumda iken kendi rızasiyle işinden ayrılan si
gortalılar hakkında îş Kanununun 13 neü mad
desinin kıdemle •mütenasip tazminata mütaallik 
hükmü uygulanmaz. 

• -
MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞI 

ihtiyarlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi
nin kaldırılması hakkında Kanun 

• MADDE 1. — ihtiyarlık Sigortası Kanmm-
nun 40 neı maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 95 ) 



S. Styfst «87 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mı*ır Kıraüyfet Hükümeti ara
sında bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeÜ hava ser
visleri tesisi için yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

ta&arısı ve Dışişleri ve Ulaş Ur ma Komisyonları raporları 
( 1 /6» ) 

T, e. 
Bağhüfamhk İÂ-. VIII . 1930. 

Muamelât (krml Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1627, 6 -3135 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 
Iıava servisleri tesisi için anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 22 . VT . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

HükâfeHetİBOıziıı de katılmasiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde onanan MilletleEaıası Sivil 
Havacıbk Sözleşmesi hükümleri dahilinde Cumhuriyet Hükümeti, 12 Şubat 1945 günü Büyük 
Britanya Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletlesri i1 e birer hava anlaşması yapmış ve bu anlaş
malar Büyük Millet Meclisince 13 Mayıs 1946 ta rihinde onanmıştır. Keza Hükümetimizle İsveç 
Kırallığı Hükümeti arasında 26 Haziran 1946, Fransa Hükümetiyle 12 Ekim 1946, Çekoslovak
ya Hükümeti ile 19 Mart 1947, Danimarka Hükümetiyle 30 Haziran 1947, Irak Hükümetiyle 
30 Haziran 1947, Yunanistan Hükümetiyle 22 Temmuz 1947, Lübnan Hükümetiyle 16 Eylül 1947, 
Haşknî Üfdün Hükümetiyle 7 Mayıs 1948, Norveç Hükümetiyle 20 Mayıs 1948, İsviçre Hükü
metiyle 16 Şubat 1949, Suriye Hükümetiyle 6 Temmuz 1949 ve İtalya Hükümetiyle 25 Kasım 1949 
da bu yolda, birer anlaşma akıt ve imi» edilmiştir. 

Bu asaJagsaalar s^rasiyle aşağıdaki tarihlerde Büyük Millet Meclisince onanmıştır. 
(İsveç ile Anlaşma: 16 Eylül 1946, Kanun*No. 4954); (Fransa ile Anlaşma: 21 Şubat 1947, 

Kanun No. 5028); (Holânda ile Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5111); (Çekoslovakya ile 
Anlaşma: 18 Haziran 1947, Kanun No. 5110); (Danimarka ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 
5172); (inak ile Anlaşma: 9 Şubat 1948, Kanun No. 5173); (Yüftanistan ile Anlaşma: 9Şubatİ948, 
Kanun No. 5171); (Lübnan ile Arijaşma: 9 Şubat 1948, Kanun£No. 5174); (Ürdün ile Anlaşma: 
10 Ocak 1949, kanun Nbİ 5303); (Norveç ile Anlaşma: 10 Ocak 1949, Kanun No. 5302); (İsviçre 
ile Anlaşma: 2#Mayıs 1949, Kanun No. 5395); (Suriye ile Aıij&şına: 12 Aralft 1949, Kanun No. 
5455); (İtalya 8e Anlaşma: 6 Şubat 1950, Kanun No. 5525). 

Bu iki taraflı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulmaları sırasında arzolunduğu üzere Şika
go'da kurulan sistemin memnuniyet vericiîbfitf^jitettie İşlemesi, havayolundan birbirine bağlı üye 
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devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar akdine vabestedir. Cumhuriyet Hükümeti bugüne 
kadar afcdetfîği anlaşmalardan başka diğer devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar yapılmasına 
çalışmaktadır. Bu arada Mısır Kıraliyet Hükümet inin anlaşma akdine mütedair vâki teklifi ürerine 
1949 yılında başlıyan müzakereler bu kere sona ermiş ve her iki tarafın üzerinde mutabık kaldıklar. 
anlaşma metni 12 Nisan 1950 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Bu anlaşma geniş ölçüde evvelki anlaşmalardan mülhem olup mütekabiliyet esasına istinat 
ediyor. Şimdiki şartlar altında Doğu ve Batı memleketleriyle yurdumuz arasında gün geçtikçe aded 
leri çoğalan seferler, muvasalanın sıklaşmasını ve süratlenmesini temin etmek suretiyle mezkûr mem
leketlerle Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal bağları kuvvetlendirmek ve geliştirmek gayesinin 
tahakkukuna yardım etmektedir. 

Bu kere onanmaya sunulan işbu Anlaşma ile Türk uçakları Türkiye'den Mısır'a ve daha ileri 
memleketlere gidecekler ve bu hat üzer in^ Milletlerarası yolcu, yük ve posta almak ve boşaltmak 
hakkını haiz olacaklardır. Mısır uçakları $a aynı veçhile Mısır'dan Ankara ve İstanbul'a ve daha 
ilerideki memleketlere gidecekler ve aynı haklardan istifade edeceklerdir. Ancak her iki memleket 
uçaklarına diğer memleket ülkesi üezrindeki noktalar arasında kabotaj yapmak hakkı bittabi verilme
miştir. 

Anlaşma ile ekinin yorumlanması veya uygulanması yolunda Sözleşen Tarafların müzakere ile 
halledemiyecekleri hususlar îki Tarafın tâyin edeceği bir hakem mahkemesine, yahut da başka her 
hangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliğine veya 7 Aralık 1944 Şikago Sözleşmesi ile kurulan Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine sunulacaktır. 

Yukarda bahis konusu edilen Anlaşma ile ekinde mevcut esasların memleketimizin menfaatlerine 
uygun ve Mısır ile aramızdaki sivil havacılık münasebetlerini düzenliyecek mahiyette bulunduğu 
mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşma ile "Ekinin onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlandı. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 15. XII. 1950 

Esas No. 1/69 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır 
Kıraliyet Hükümeti arasında bu iki ülke bey
ninde ve daha ötesinde tarifeli hava servisleri 
tesisi için yapılan anlaşmanın onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 22 . VI . 1950 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan, kanun tasarısı ile gerekçesi v e ilişikleri Yük
sek Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonuna 
havale edilmiş olmakla, Komisyonumuzun 
5 . X I I . 1950 tarihli toplantısında. Dışişleri Ba
kanlığı temsilcilerinin huzuru ile ineelendi : 

Yapılan görüşme sonunda kanun tasarısının 
Millî menfaatlerimize uygun olduğu neticesine 
varıldı ve tasarı aynen kabul edildi. 

Adı geçen tasarı ve ilişikleri Ulaştırma Ko
misyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığınıza sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Bu rapor Sözcüsü, 
Başkanı 

izmir 
V. Menteş 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

Ktttahya y 

A. Gündüz 
e 

Hatay 
.4. Melek 

Samsun 
F. Kesim 
Trabzon 
H. Saka 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
îzmir 

A. Başman 
i Seyhan 

E. 0. Arık 
i 

imzada bulunmadı 

( S. Sayı» : 97) 



Ulaştırma Komisyonu rapora 

*- T. B. M,M. m: 
aUlafkrma Komisyonu 

Esas No. 1/69 
Karar No. 7 

20 ;1I .$951 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Mısır Kı-
raliyet Hükümeti arasında bu iki ülke ile daha 
ötesinde tarifeli hava servisleri tesisi için yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar Kurulunun 
22 . VI . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile 
gerekçesi ve ilişikleri Yüksek Başkanlığınızdan 
15 , XII . 1950 tarihinde komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla komisyonumuzun 10 . I . 1951 
tarihli toplantısında Dışişleri ve Ulaştırma Ba
kanlıkları temsilcilerinin huzuriyle okunup ince
lendi. 

Tümü ve maddeler üzerinde yapılan tartış
ma ve incelemeler sonunda kanun tasarısının 
Millî menfaatlere uygun olduğu tesbit olunarak 
tasarının aynen kabulü uygun görüldü. Yüksek 

Meclise arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza 
sunuluı. 

Ulaştırma Ko, 
Samsun 

İV. Berkman 
Bilecik 

Baş Sözcü 
Konya 

H. Ölçmen 
Bolu 

K. M. Kurkut V. Yöntem 1 
' • ( : 

Çoruh 
M. Bumin 
Giresun 

H. Bozbağ 
Ordu 

N. Fırat 

İmzada bulunamadı 
Denizli 
H. Akşit 
Ma^tya 
L. Sayman 

Sivas 
1, Duygun 

Tunceli 
H.B.Kulu 

Kâtip 
Amasya 
C. Topçu 
Çanakkale 

. Karasioğlu 

Diyarbakır 
K. Tayşi 

Muğla 
Y. Başer 
Tokad 

F. Çubuk 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Hükümeti ile Mmr Hükümeti arasında 
bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 
hava servisleri tesisi için Anlatmanın onanması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Kıraliyet Hükümetleri arasında 12 Nisan 1950 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki 
ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli hava 
servisleri tesisi için Anlaşma ile Eki» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı' 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
H. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. ince 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
A. Başman 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

ulaştırma Bakanı 
T. tleri 

(S , Sayısı: 07) 
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İşletmeler 
Muhlis 

İçişleri Bakam 
B. Nasuhioğlu 
Maliye Bakam 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

F. Belen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. B. Belger 
Tarım Bakanı 

N. lyriboz 
Çalışma Bakam 
H. Polatkan 

Bakanı 
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TÜRKİYE HÜKÜMETİ ÎLE MISIR HÜKÜMMİ ARASIMDA BU İKİ ÜLKE BEYNİNDE VE 
DAHA ÖTESİNDE TARİFELİ HAVA SERVİSLERİ TESİSİ ÎÇÎT& ANLAŞMA 

• t ~\ . • 

7 Aî-alıkrİ944 de Şikago'da imzaya açılan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesine (ki bun
dan sonra « Sözleşme »d iye anılacaktır) katılmış olan Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti, (ki 
bundan sonra « Sözleşen Taraflar » diye anılacaklardır). 

Emniyetli ve intizamlı surette milletîıwaw»ı.hasra .servisleri teşkilini ve bu sahada milletlerara
sı iş birliğinin inkişafını mümkün olduğu kadar tesri etmeyi, aynı zamanda, milletlerarasında dostane 
anlayış ve iyi niyeti teshile vesile teşkil eden 'mil letlerarası hava yolculuğunun salim ekonomik 
prensipler dairesinde mümkün olan en ucuz ücretlerle yapılmasını ve her iki memleketin müşterek 
hayrı için bu çeşit ulaştırmalai'da bilvasıta menfaatim teminini; 

Ve memleketleri arasında ve daha 3ttâe*e ticari tarifeli hava servisleri tesisi maksadı ile bir An
laşma akdini arzu ettiklerinden; 

Bu maksatla aşağıda imzaları bulunan; murahhasları tâyin etmişler ve bunlar, mensup oldukları 
hükümetler tarafından bu hususta yetkilendirilmiş buluıaduklarmdan aşağıdaki anlaşmalara var
mışlardır : - :' 

Madde — 1. 

1. Her Sözleşen Taraf diğer Sözleşen Tarafa' işbu Anlaşmanın Ekinde tasrih edilmiş btıhınan 
yollar üzerinde (bundan böyle « tasrih edilmiş hava yolları» diye anılacaktır) hava servisleri 
(bundan böyle « tasrih edilmiş hava servisleri » diye anılacaktır) işletmek hakfcmı verir. 

2. Tasrih edilmiş her hangi bir -servise, işbu Anlaşm-anm hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
kamilen veya kısmen derhal veya daha sonraki bir tarihte başlamlabilmesi, 'kendisine bu haklar bahşe
dilen Sözleşen- Tarafın ihtiyarına bağlıdır. 

Madde — 2. 

1. Her Sözleşen Taraf öteki Sözleşen Tarafa, igbîu Anlaşmanın hükümleri dairesinde, tasrih 
edilmiş hava servislerini işletmek maksadiyle bir veya daha fazla hava hatları tâyin ettiğini yazı 
ile bildirecektir. 

2. Tâyin keyfiyetini tebellüğ eden öteki Sözleşen 'Taraf, işbu maddenin 3 ncü fıkrasiyle An
laşmanın 3 ncü maddesi hükümlerine tevfikan, tâyin edilmiş bulunan hava hatlarına gecikmek
sizin gereken müsaadeyi verecektir. 

3. Bir f Sözleşen Taraf havacılık makamları öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilmiş bntaiaiö. bir 
hava işletimesine işletme müsaadesi vermeden önce o hava işletmesinden, tarifeli hava serviaLeri 
işletilirken normal şekilde tatbik edilen kanunlar, nizamlar ve talimatlarda ki .şartları ifaya ehil 
olduğuna dair kendisinin tatmin edilmesini istiyebilir, şu kadar ki, İra kanu&lar, nizamlar ve 
talimatlar Sözleşmenin veya işbu Anlaşmanın hükümlerine-.aykırı olmaya. 

4. İşbu maddenin (1) nci ve ("2) nci flkralaırınım Mikâimleri.yerin® getirilir ;^etiîalmez feu su
retle tâyin edilmiş ve yetkilendirilmiş olan bir hava işletmesi, tasrih edilen hava servislerini her 
zaman icraya başlıyâbilir. 

M^dde — 3. 

1. Sözleşen Taraflardan her biri bir hava işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün 
o hava işletmesini tâyin eden Sözleşen Tarafın veya uyruklularının elinde bulunduğuna kanaat 
getirmiyeeek olursa hava işletmesinin tâyinini reddetmek ve işbu Anlaşmanın 5 nci maddesinde ha
va işletmesine verileceği tasrih edilmiş bulunan Ulakları vermekten imtina etmek veya bunları 
geri almak veya bu hakların kullanılması hususumda zaruri göreceği şartları kabul; ettirmek hak
kını haiz olacaktır. ' " r, 
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2. Sözleşen Taraflardan her biri, Targ£laxa«>8B«Biip bir hava işletmesinin, Sözleşen Taraf
lardan birisin kanunlarına, nizamlarına ve talimatlarına riayet etmemesi hallerinde bu hava iş-
Tetmeşînî îşbyt .Anlaşmanın {o*} nci maddesinde tasrîh ê fflen haklan kurtlanmaktan mührüm kıl-

f mâJk veya TSu haMarın kuflanrimâsı hususunda zârttfr göreceği §arÖah"kilmte davet etmekrliBk-
< kim haiz olacak veyahut aksı hâlde işbn Anlaşmada M h edilen şartlar dsfrlslnile hareket ê fe-

cektir. 
Maamafih, öteki Sözleşen parala bu tarzda tar ikat edileceği niyetinde bulunulduğu haber veril-

;*ıe<}*n v*^her;iki faraiüi. hvvaeıİAk makaklarıî^AM^^ej^^Uip^âent^fea^BşâSı^ÖB^Bflirfın-
A\Û wüt*kJtİ3İl ;bk: Aıaiasoiffj^ < varamar^^ları takdkdfrJ»öyk;*€knkaiûrlıjMr.tjo^J;, ıdaha evs*ldwı 

:3F«©Jtemjptj»kfeır. 

1. Sözleşen Taraflardan birine ait olup mîîletleranası hava seyrüseferinde işByen uçakların 
bilhassa : i 

â) Kendi ülkesine giriş ve çıkışı ile veya bu uçakların kendi ülkesinde iken işletilmesi ve sey-

aatega^aJ^mınBHifa<*atiDte^ii«eric^, 
-•bfc &6z*eşan "Eaa-^aedam birinhı iy^«iıate j»çak yalaaaft, BUİr«ttBh*tı mş& hıınniimrıia, gaâş 

Me".çıkı§ıüe)ilgüi (€m^m^vmmİs^^i^xmBasaĞm,^^f paa&ıptvt, igmamük, kacanünE ve döviz 
talimatnamesi gibi hususata mütaallik) kanunlar, nizamnameler ve talimatnameler diğer Sigİ0|tti 
Tarafın tâyin edilmiş hava işletmelerine ait uçakların yolcularına, mürettebatına veya hamulesine de 
ilk Tarafın ülkesinde bulunduğu zaman, tatfctk editeeetear. 

2. a) Sözleşen Taraflardan biri kendi ülkesindeki bâzı bölgeleri tahdit ettiği ve bunun mahi-
Tistinden Te aym zaınanda yapdacak herhangi mctaKher değipdfflteröen ö^fö*fTarafrf:lrafberdar eyle-
.cö̂ i'"fiâlcdirÖB;T5ön* Sözleşme Tarafça tasrih^edHîniş ~öhnıuhava' servislsî'îü'iıı iştefi&ueaji' yötkHi'iısktü'î ıııa -
kamlann tasvibine' b^pı "61ai3sflffcrr. 

b^ SöMeşen "Taraflardan her biri dîğer 'Sözleşen TaTa^atasrft efflmi§^hgt%servMeHmn kendi 
üTfesine giriş ve ülkesinden çıkış noktaları îte bu ülkede takip edeeegfyöflsn tâyinetfecektrr. 

Madde — 5. 

1. Tasrilı eıiöa^ hava «eı^Kteı^ia işİBl^ 
miş hava işletmelerine, (6) ncı ve (7) nci maddelerin hükünüsri rmahüız kftlmadc^^tajjle, Se«le§en. Tû 
raflardan birinin ülkesinden Sözleşen öteki Taraf m ülkesine veya üçüncü bir memleket ülkesine Millet 
lerarası yoleu, yük ve posta taşımak hakkını /verir. 

2. Bu maddenin (1) nci fıkrası, bir Sözleşen Tarafan hava işletmelerine ücret veya ivas muka
bilinde 'ötekriSözleşen TaTaflnrü&esm^eki "bir TroktatfatM^et^ftir noktası ifhı, menşeî -veya nihai 
' he&effi IK oform olsun, ytâe^^^ 

Madde — 6. ; N r *'? 

1. M ü&eoaraiisâa/taMAıedi^ 
biısno; muayyejfciıaşa i|teJas#te»eaîiîÖ8&k^ ver«msa^ i«kâ4dâĵ *v«riifcMkifcfe. 

2. Sözleşen Taraflara» ^ m «tihaiş h«gaâşfctaaSİMaaia folete«kkra thı»a^gMfvifeB^ ^anteal 
yük haMim, o iş*itMeyi tâgrfc edmiSlke'M» yâlcu, yûk ve^î»staınw-Bösi bedBföuxLa&;».em]»ket-
ler arasında istiap • h®amaın ̂ g M *® : mâkttl ş^kil^p y « H n • edilrad^ naâcil :iM,vwqkırma ttjRgaıı 
misvak^ ay»Mmayı başkeâ iwö^i«itaız-€aew4l«5dB«. .". 

3. Sözieşen Tarafkw ait Muayyen'ıha^a ser visi«mnn içtetüateamde göajeşen Tsmiterm M-
ym edilmiş.alan ha^iftetetdeıifiee tertiptesaif müşterek istia^ioa^-halfcm.amT&Tiiaştoma»si-
tiy»gg ̂  ile »mâkul 'bn-niıyet âriHfeiııfle »iftme^^diiaftektir. 
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Madde — 7. 

Muayyen5 h&va servislerinin işletilmesinde her iki Sözleşen Tarafea tâyin edilmiş bulunan hava 
işletmelerine verilen haklar, aynı yolun hepsinde veya bir kısmında işüyen öteki Tarafın her han
gi bir hava işletmesinin aleyhine veya zararına kullanılmıyacaktır. 

• \ ' • ' • 

Ş f ! :;: <">. f Madde - 8. 

Öteki Tarafın tâyin edilmiş hava işletmeleri tarafından veya Sözleşen Taraflardan birinin 
ülkesine idhal edilen veya uçağa yükletilen, ve ilk Sözleşen Tarafın ülkesindeki son hava meyda
nından hareket esnasında uçakta bulunan akaryakıt ve makina yağları, diğer hususatta birinci 
Sözleşen Tarafın gümrük nizamlarına uyulmak şartiyle, birinci Sözleşen Tarafın ülkesinde gümrük 
resimlerinden, muayene ücretlerinden ve benzer harçlardan muaf olacaktır. 

Bu muamele, Sözleşmenin 24 ncü maddesiyle bahşedilen haklara bir ilâve teşkil edecektir. 

Madde — 9. 

Her Sözleşen Taraf, tâyin ettiği hava işletmelerini öteki Sözleşen Tarafın havacılık makamlarına, 
mümkün olduğu kadar evvelden, tasrih edilmiş hava servislerinin işletilmesi hususunda vakti hare 
ket cetvellerini, ücret tarifelerini ve bunlara mütaallik benzer malûmatın ve bu gibi vakti hareket 
cetvellerinde, ücret tarifelerinde ve malûmatta yapılacak tadilâtın birer örneğini vermekle mükellef 
tutacaktır. 

Madde-— 10. 

Bir memleketten alınıp ileri memleketlere götürülecek yolcu ve eşyanın ulaştırmasında anlaşanı 
Taraflardan birince tâyin edilmiş hava işletmesi tarafından tasrih olunan hava yolunun muhtelif 
kısımlarında, aktarma noktaları Sözleşen Taraflardan ötekinin ülkesinde olmak üzere, ekonomi mak
sadıyla muhtelif istiap hacimli uçaklar kullanıldığı takdirde, uçakların bu şekilde değiştirilmesi işbu 
Anlaşmanın hava servislerine ve yolcu ve yük taşımasına mütaallik istiap hacmi hükümlerine aykırı 
olmıyacaktır. Bu gibi hallerde ikinci uçağa birinci uçakla irtibat temini vazifesi verilecek ve o da 
ikinci uçağın muvasalâtını bekliyecektir, fevkalâde haller müstesnadır. 

Her iki Sözleşen Tarafın ülkesinde yapılacak olan işbu uçak değiştirmesi, münhasıran öteki 
Sözleşen Taratın daha ilerisine götürülecek olan yolcu, yük ve posta için ve uçağın o ülkede en son 
ağrıyacağı hava meydanında yapılacaktır. 

Madde — 11. 

1. Ücretler, ekonomik işletme masrafları, mâkul kazanç, servisin karakteristik farkları (sürat 
standardları ve rahatlık da dâhil olduğu halde ) gibi bilûmum ilgili âmiller göz önünde tutul
mak suretiyle mâkul bir hadde tesbit edileceği gibi öteki pragramlı hava servisi işletmeleri de 
malûm yolda veya bu yolun bir kısmında ücretleri aynı şekilde tesbit edilecektir. 

2. İki Sözleşen Tarafın ülkeleri ile veya üçüncü bir memleketin ülkesi ile Sözleşen Taraflar
dan birinin ülkesi arasındaki tasrih edilmiş hava yollarının her hangi birinde yolcu, yük ve pos
ta nakliyatında işbu Anlaşmaya tevfikan tâyin olunan hava işletmelerinin her hangi biri tarafın
dan alınacak ücretler aşağıdaki fıkralardan birine göre tesbit edilecektir: 

a) İşbu Anlaşma gereğince tâyin edilmiş olan hava işletmelerinin üyesi bulundukları millet
lerarası bir hava teşkilâtı tarafından kabul edilen ücret kararlarına göre; veya 

b) Bu hava işletmeleri aynı paracılık teşkilâtına üye bulunmuyorlarsa veya yükardaki 2 nei 
fıkranın (a) bendinde zikredilen karar alınmış değilse ücretler, kabul edilmiş servisleri işletme
ye her iki tarafça mezun kılınmış ol&n hava işletmeleri tarafından kararlaştırılır. Şiayet Sözleşen 
Taraflardan biri tasrih edilmiş yollardan her hangi biri için bir hava işletmesi tâyin etmemiş ve 

'•il 
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— 7 — 
o yol için üaf'etleıijiyukardaki 2 (a) fıkrasına tevfikan tesbit olunmam^ ise, diğer.^zle^eıı Tarafça 
o jyol üzerinde işlemek üzere tâyin edilmiş olan hava işletmeleri tarafından tesbit olunur. 

3. Bu suretle tesbit edilen ücretler iki Sözleşen Tarafın havacılık, ̂ makamlarının tasvibine su
nulur ve adı geçen havacılık makamlarına vusulünden itibaren, iki taraftan birinin havacılık 
makamınca bunun kabule şayan olmadığı hakkında bir ihtarda bulunulmadığı taktirde, otuz gün 
sonra muteber olur, 

4. Ücretler, yukardaki 2 nci fıkraya göre tesbit edilemediği veya tesbit edilen ücretler Sözle
şen Taraflardan birinin havacılık makamınca kabul olunmadığı hallerde bizzat Sözleşen Taraflar 
bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar ve böyle bir anlaşmayı müessir kılmak için gereken bütün 
tedbirlere başvuracaklardır. Sözleşen Taraflar şayet bir anlaşmaya varamazlarsa anlaşmazlık hak
kında (16) ncı madde hükümlerine göre hareket olunacaktıı*. Anlaşmazlığın anlaşma yolu ile veya 
16 ncı madde hükümlerine göre halline kadar evvelce tekarrür etmiş ücretler veya, şayet böyle 
bir ücret tekarrür etmemiş ise, ilgili her iki hava işletmesi tarafından mâkul ücretler alınacaktır. 

" ' • • , ' . . . » " " ; 

Madde —12 

İşbu Anlaşma, Sözleşme ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine tescil 
ettirilecektir. '• ' " ' ' •• ^ ; '>• • . ' . • ~ • - - - ^ • — ~ -••'.-•• * r* 

Madde — 13 ;"•'„ V . r v -•-' --; 

Her iki Sözleşen Tarafın havacılık makamları, sıkı iş birliği havası içinde, işuu Anlaşmadaki 
hükümlerin yerine getirilmesi ve prensiplere riayet edilmesi hususunu temin maksadiyle, her iki 
makamdan her hangi birinin talebi üzerine, muntazaman birbirleriyle danışmalarda bulunacak ve 
bu maksada hadim malûmatı birbirlerine vereceklerdir. 

Madde —14 

Şayet, malletlerarası programlı hava işletmelerinin ulaştırma haklarına dair her iki Sözleşen 
Tarafı ilgilendiren genel mahiyette çok taraflı bir Sözleşme tatbik mevkiine girecek olursa işbu 
Anlaşma, böyle bir Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, tâdil edilecektir. 

Madde — 15. 

Sözleşen Taraflardan biri işbu Anlaşma Ekindeki şartların tadilini arzu ettiği takdirde iki 
Sözleşen Tarafın havacılık makamları arasında danışma yapılmasını istiyebilir. Bu takdirde işbu 
danışmalar, talep tarihinden itibar olunmak üzere (60) .günlük bir süre içinde yapılacaktır. Yu
karda anılan makamlar arasında kararlaştırılan tadiller, diplomatik nota teatisi suretiyle tasvip 
edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 16. 

İşbu Anlaşmanın (17) nci maddesine halel gelmemek üzere, 
1. Sözleşen Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasına veya uygulanmasına müte

dair her hangi bir Anlaşmazlık çıkarsa Sözleşen Taraflar, ilk tedbir olarak, anlaşmazlığı müza
kere ile aralarında halle çalışacaklardır. 

2. Şayet Sözleşen Taraflar (90) ğıin zarfında anlaşmazlığı müzakere ile halledemezlerse, 
a) Anlaşmazlığı aralarında "tâyin edecekleri bir hakem mahkemesinin veya diğer bir şahsın 

veya teşekkülün kararına sunacaklardır; veya, 
b) Şayet anlaşamazlarsa veya, şayet, anlaşmazlığın haltt'için bir hakem mahkemesine müra

caatı kararlaştırmış iken bunun teşekkül tarzı hakkında f30) gün içinde^ânlaşmaya varamaz-

( S. Sayısı : 97), 
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lârsa Sözleşgît ^ r a f l a r d a n 10r Mri anlaşmazlığı Milletlerarası S-rviI Havacılik» Teşkrljfeı Bübnseyi-
nin kararma sunabilecektir. v 

0. Sözleşen Taraflar, iş|m maddenin (2) nci fıkrasına tevfikan verilecek her hangi bir ka
rarı kabul edeceklerini derfthde ederler. 

4. Eğer Sözleşen Taraflardan biri veya her iki Sözleşen Tarafın tâyin edilmiş bir hava iş^ 
letmesi işbu maddenin (2) nci fıkrasına tevfikan verilmiş bir kararı icrada kusur edecek ve etmekte 
devam eyliyecek olursa öteki Söşleşen Taraf kusur eden Tarafa veya o Sözleşen Tarafın tâyin edil
miş hava işletmesine, işbu Anlaşmaya istinaden verilmiş olan her hangi bir hakkı tahdide, vermemeye 
veya geri almaya hak kazanır. 

Madde — 1 7 . 

Sözleşm taraflardan biri işbu Anlaşmaya şon vermeyi arzu ettiği takdirde, öteki Tarafa her za
man bunu ihbar edebilecektir. Böyle bir ihbaT aynı zamanda Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Konseyine de bildirilecektir. Böyle bir ihbar yapıldığa takdirde, işbu Anlaşma ihbarm öteki Sözleşen 
Tarafça alınması tarihinden (12) ay sonra hitama erecektir. Meğer ki, ihbar mutabık kalınarak bu 
müddet geçmeden geri alınmış olsun, öteki Sözleşen Tarafça ihbarm alındığı bildirilmemiş olduğu 
hallerde ihbarm alındığı Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 'Konseyi tarafından bildİTİldikten 
(14) gün sonra buna öteki Sözleşen Tarafça alınmış nazariyle bakılacaktır. 

Madde — 18. 

1. İşbu Anlaşmada sözü geçen «havacılık makamları» tabiriyle Türkiye Hükümetince şimdilik 
Ulaştırma Bakanlığı ve işbu Bakanlığın haiz olduğu salâhiyetleri kullanmaya mezun her hangi bir 
şahıs veya makam kastedilecektir. Mısır Hükümetince de, şimdilik Sivil Havacılık Umum Müdürü 
ve işbu Umum Müdürün haiz olduğu salâhiyetleri kullanmaya mezun herhangi bir şahıs veya makam 
kastedilecektir. 

2. «Tâyin edilmiş hava işletmeleri» tâbiri ile Sözleşen Taraflardan birinin havacılık makam la-
nnea Öteki Taraf havacılık makamlarına muayyen hava servislerini işletmek üzere kendisi tarafın
dan mezun kılındığı yazı ile bildirilecek olan hava ulaştırmaları teşebbüsleri kastedilecektir. 

3. İşbu Anlaşmanın eki, Anlaşmanın bir parçası gibi telâkki edilecek ve Anlaşmaya yapılacak 
bütün atıflar eke de şâmil olacaktır. Meğer ki, aksi sarahaten zikredilmiş ola. 

Madde — 1 9 . 

İşbu Anlaşma, teşriî muamelelerin ifa edilmiş olduğun" her iki Sözleşen Tarafın birbirine haber 
vermesini mütaakıp yürürlüğe girecektir. ' 

Yükardâkileri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından bu hususta usulü da
iresinde yetkilendirilmiş olan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza ederek mühürlemişlerdir. 

12 Nisan 1950 tarihinde Ankara'da Türkça ve Asapça olarak ve her iki lisandaki metin aynı de
recede muteber olmak üzere tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

(&t&ym&m) 

Mısır Hükümeti 
adına, 



" Ek 

A 

1. Türkiye Hükümetince tâyin olunan hava işletmeleri tasrih edilen yolların her biri üzerinde 
her iki istikamette hava servisleri işletmek ve Mısır'da, aşağıdaki fıkrada tasrih edilen noktalarda, 
yolcu, yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaktır : 

a) 'Türkiye'de noktalar, Lefkoşe, Berut ve/yahut Şam; 
b) Türkiye'de noktalar, Halep, Şam ve/yahut Berut, Kahire. 
2. Mısır Hükümetince tâyin olunan hava işletmeleri tasrih edilen yolların her biri üzerinde her 

iki istikamette hava servisleri işletmek ve Türkiye'de aşağıdaki fıkrada tasrih edilen noktalarda, 
yolcu, yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaktır : 

a) Türkiye'de nihayet bulan yollar : • * *' ? ' • s . 
1. Mısır'da noktalar, Halep, İstanbul; • * -
2. Mısır'da noktalar, Lefkoşe ve/yahut Ankara, İstanbul; 
3. Mısır'da noktalar, Rodos ve/yahut Atina, İstanbul. 
b) Türkiye'den geçen yollar : 
1. Mısır'da noktalar, Lefkoşe yahut Halep, ve / yahut Ankara, İstanbul, Atina ve/yahut Ro

dos, Mısır'da noiktalar. ^ * * * « | -.« 
2. Mısır'da noktalar, Rodos ve/yahut Atina, İstanbul, ve/yahut Ankara, Lefkoşe yahut Ha

lep, Mısır'da noktalar. .- -

' : ' ' B 

Sözleşen Taraflardan birinin tâyin edilmiş hava işletmeleri diğer Sözleşen Taraf ülkesindeki 
kendi bürolarında kendi memurları tarafından kendi nakliyat işlerini bizzat yapmıyacak olursa 
bu sonuncu, onlardan bu işlerin gördürülmesini onların havacılık makamları tarafından tasvip edil
miş ve onların tabiiyetini haiz bir teşekküle havalesini istiyelbildr. 

»&<i 
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S. Sayısı: | |7 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu raporu (1 /138) 

T C . - • ' ; " , • • ; • ; • : '. ' -
Başbakanlık 17 . II . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tethik Müdürlüğü 

Sayt: 71-1853, 6/584 
Büyük Bffillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

înhisar. beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanan, ve Bakanlar Kurulunun 29 . I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

GEREKÇE 

1, İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hak
kındaki 1485 sayılı-Kanunun 4 ncü maddesi gereğince; her sene beyiye üçtebirleri tutarı yarısının 
terfih zammı nispetinde harb malûllerine tevzii gerekmektedir. Terfi zamlarını gösterir 551 sayılı 
Kanun ise 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 133 ncü maddesiyle kaldı
rılmış bulunduğundan tevziat şeklinin yeniden tesbiti lâzımgelmektedir. Terfi zamları yerine yeni 
Emekli Kanununun 14 ncü maddesiyle (Harb malûllüğü zammı) diye yeni bir esas kabul edilmiş 
ise de tevziatın bu harb malûllüğü zammı nispetinde yapılması halinde eski şekle nazaran malûl 
erlerin bu tevziattan zarar görecekleri bilhassa anlaşıldığından şimdiye kadar yapılan nispete 
uygun bir tevziatın yapılması esası alınarak 5 ve ve 6 nci dereceden harb malûlü olan erlere veri
lecek hisse (1) itibar edilerek dördüncü dereceden malûl erlere (2), üçüncü dereceden malûl olan
lara (3) ikinci dereceden malûl olanlara (4), birinci dereceden malûl olanlara (5) ; 

Subaylardan altıncı dereceden malûl olanlara (4), beşinci dereceden malûl olanlara (5), dör
düncü dereceden malûl olanlara (6), üçüncü dereceden malûl olanlara (7), ikinci dereceden malûl 
olanlara (9), birinci dereceden malûl olanlara (10) ; 

Misli olarak tevziatın yapılması daha uygun görülmektedir. 
2. 1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine ek 4381 sayılı Kanun gereğince, harb malûllerinden 

ölenlerin son sene hisselerine isabet eden miktarın beş misli mütaakıp senedeki beyiye üçte birleri
nin malûllere ait kısmından mahsub edilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere ölen subay ve erle
rin 1683 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde yazılı yetimlerine ikramiye verilir diye yazılı bulun
makta ise de 1683 sayılı Kanunun, 1 Oeak 1950 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunla kaldırıl
mış bulunduğundan, (4383 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı 1683 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi) ibaresi yerine aynı hükmü taşıyan (5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesi) ibaresinin yazıl
ması suretiyle 1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi gerekmekle ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/138 
Karar No. 11 

2. III. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 29 . 
I . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve 19 . II . 1951 tarihin
de Komisyonumuza havale buyurulan Kanun tasa
rısı 1.III.1951 ve 2.III.1951 tarihlerinde Milli 
Savunma Bakanı ve Maliye ve Millî Savunma 
Bakanlıkları mümessilleri huzuriyle müzakere 
edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu malûl ve şehit yetimlerine tütün 
beyiyesi yüzde birlerinin tevziini âmir olan 
1485 sayılı Kanuna esas ittihaz edilen 551 sayılı 
Kanunu yürürlükten kaldırmış ve bundan sonra 
tevziin ne gibi bir esasa dayanarak tevzi edile
ceği müphem kalmıştır. 

Bu boşluğu doldurmak üzere bir kanunun 
tedvinine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığının getirmiş olduğu 

kanun tasarısının maksadı kolaylıkla ifade edecek 
şekilde sarahati muhtevi olmadığı görülerek Millî 
Savunma Bakanının da tasviplerine dayanarak 
madde ekli hale ifrağ edilmiştir. Yüksek Meclise 
yeğlik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 
Millî Savunma Ko. Baş. Bu Rapor Sözcüsü 

Kocaeli 
8. önhon 

Kâtip 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Diyarbakır 

Y. K. Aktuğ A. 
İsparta 
I. Aksu 

Kastamonu 
G. Deniz 

Kütahya 
B. Besin 

Bolu 
F. Belen 

Eskişehir 
F. Cebesoy 
istanbul 
8. Yaver 

Kayseri 
/ . Berkok 

Rize 
K. Balta 
Trabzon 

N. Altuğ 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Denizli 
F. Karabudak 

tçel 
C. Ramazanoğhı 

Kars 
H. Tugaç 

Konya 
Z. Barlas 

Sivas 
B. Taner 
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HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

İnhisar beyiyeleri üçtebirlerinin harb malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İnhisar beyiyeleri üçtebirleri
nin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis 
ve tevzii hakkında 1485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — 
tutarının yarısı 

Her 
altıncı 

sene 
ve 5 

beyiye üçtebirleri 
nci dereceden harb 

malûlü erlere verilecek hisse (1) itibar 
rek; 

Dördüncü dereceden malûl erlere, 
Üçüncü 
İkinci 
Birinci 
Subaylardan 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Altıncı dereceden malûl olanlara; 
Beşinci 
Dördüncü 
Üçüncü 
İkinci 
Birinci 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 

edile-

2 
3 
4 
5 

4 
5 
6 
7 
9 

10 
Misli olarak harb malûllerine, yarısı da şehit 

yetimlerine müsavat üzeredir. Şehitlerin kanu
nen maaşa hak kazananları bu kanun mucibin
ce «şehit yetimleri» sayılmıştır. Bunlardan ka
dınlara evlenmelerine, erkeklere 20 yaşına var
malarına, tahsilde iseler, tahsillerini bitirmele
rine kadar verilir. 

Her sene toplanan paralar o sene mevcut 
olanlara aittir. 

Şu kadar ki; vefat eden harb malûlünün son 
senede hisselerine isabet eden miktarın beş mis
li, mütaakıp senedeki beyiye üçtebirlerinin ma
lûllere ait kısmından mahsup edilmek ve bir 
defalık olmak üzere ölen subay, askerî memur 
gedikli subay, gedikli erbaş ve erlerin 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 67 nci maddesinde gösterilen yetimle
rine ikramiye o1 arak verilir. 

Ancak; bu ikramiyeler 1943 yılında taayyün 
eden miktarların iki mislini geçemez. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TİRİŞİ 

İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harb malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
1485 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1 — 1485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağılaki şekilde değiştirilmiştir :. 

Madde 4 — Her sene tütün beyiye üçte 
birleri tutarının yarısı 1950 yılına kadar beyi
yelerin tevziinde tatbik olunan esaslara göre 
harb malûllerine, diğer yarısı da şehit yetimle
rine müsavat üzere dağıtılır. Şehitlerin kanu* 
nen maaşa hak kazananları bu kanun mucibince 
«Şehit yetimleri» sayılmıştır. 

Bunlardan kadınlara evlenmelerine, erkek
lere yirmi yaşına varmalarına, tahsilde iseler 
tahsillerini bitirmelerine kadar verilir. 

Her sene toplanan paralar o serie mevcut 
olanlara aittir. Ve dağıtılması hayat kaydiy-
ledir. 

Şu kadar ki, vefat eden harb malûllerinin 
son senede hisselerine isabet eden miktarın beş 
misli mütaakıp senedeki beyiye üçte birlerinin 
malûllere ait kısmından mahsup edilmek ve 
bir defalık olmak üzere ölen subay, askerî me
mur, gedikli suhay ve gedikli erbaş ve erlçrin 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 67 nci maddesinde gösterilen 
yetimlerine ikramiye olarak verilir. 

MADDE 2. — 4381 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

hükmü 
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MADDE 2. — Bu kanun. yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MM)DE 3; — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma- ve« Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A.- MenMrt* 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma* Bakanı 
Refik §. İnce 

Dışjgleri Bakanı 
vP. Köprülü 

Milli Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
. N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyçrük 
içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğhı, 

Sa. ve So. Y: Bakanı 
Dr. Ekrem H. Ü.stündağ 

Tarım, Bakanı 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
M. Ete. 

&. & &. 

MADDE. 3, — Bu kanun yayımı tarihindef 
yürürlüğe, girer. 

MADDE 4.—Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma" Bakanı yürütür. 

»e-« 
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