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11. VII. 1951 Çarşamba 

1. — Geçen tutanak özeti 
2.— Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 84 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya. 

sunuşları 84 
1. — Bitlis Milletvekili Muhtar Er-

tan'm, öldüğüne dair Başbakanlık tezke
resi (3/202) 84 

5. — Görüşülen işler • 84 
1. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi 

Kanununun 5611 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine, Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğünün kaldırılmasına ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komis
yonları raporun (1/187) .MM. 

2. — Avrupa İktisadi îş Birliği Teşki-
ki'lâtma dâhil memleketler arasındaki 
mübadeleleri serbestleştirme amaciyle 
mezkûr teşkilâta dâhil memleketler ara
sında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması) na katılmamız hakkında ka
nun tasarlısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/72) 89:93 

3. — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna 

İçüutokitar 
ümrtm 

81:82 
83 

* f * 
bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonum
da mevcut hükümlerin yorumlanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici 
Komisyon ile Bütçe Komisyonu raporları 
(3/169) . 

4. — Zonguldak Milletvekili Fehmi 
Açıksöz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine 
maddeler eklenmesine dair Olan 5585 sa
yılı Kanunun 1 

ve bu kanuna bâzı geçici 

nci maddesi ile geçici 3, 

93 

4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Sivas 
Milletvekili ihsan Dizdar'm, ayftı fcauu-
nun geçici 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/23, 2/70, 
2/73) 93:104 

6. — Sorular ve cevapları 104 
A — Sözlü sorular 104 
1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yü

rüten'in, İstanbul'da tramvaylara asılan 
vatandaşlara yapılan muameleye, yakala
nan dilencilere tahsis olunan # ikametgâh 
ile Mevlânakapı'daki kimsesizler yurdu
nun durumlarına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Halil özyÖrük'ün sözlü cevabı 
(6/370) 104:109 



Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Emrullah 

Nutku 'nun, istanbul limanının tevsii hu
susunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın 
intihap edilmesinin hangi sebebe dayan
dığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa liman
larının tevsii şekline ve muhammen inşaat 
ve tesisat bedellerine dair Bayındırlık 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/373) 109 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, askerden dönen P. T. T. me
murlarının vazifeye alınmaması sebebine, 
posta müvezzileri ile yataklı vagonlarda 
çalışan Türk memurlarının ve Devlet De
miryolları katar personellerinin durum
larına ve Polis Teşkilât Kanunu tasarısı
nın hazırlanıp hazırlanmadığına dair so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek 
ile içişleri Bakanı Halil özyörük 'ün sözlü 
cevapları (6/374) 109:116 

4. — istanbul Milletvekili Füruzan Te
kil,'in, istanbul'da Ofis tarafından tâyin 
olunan un paçalından aşağı evsafta un 
imal eden bâzı değirmenlerle eksik ve b o 
zuk ekmek çıkaran fırınlar hakkında Eko
nomi ve Ticaret ve içişleri bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/375) 116 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, İstanbul'da Paşabahçe ispirto Fab-
rikasmdaki asitkarbonik tesisatının kurul
masından niçin vazgeçildiği hakkında Baş
bakanlıktan veya Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/378) 116 

6. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm,-muhtelif tarihlerde memleketimize 

iltica edenler hakkında yapılan muamele
lere N memleketimizde komünistliğin üre
me ^e yaşamasına âmil olanlara dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/380) 

7, — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğliı'nun, umumi bakımdan haricî vazi
yet hakkında izahat verilmesine Atlantik 
Paktjma girmek için yapılan teşebbüslere, 
bu Plakta dâhil olan veya olmıyan devlet
lerden Kore'ye asker gönderenlerle gön-
derniiyenlerin bulunup bulunmadığına 
dair Dışişleri Bakanlığından sözlü soru 
önerLsi (6/382) 

Sayfc 

116 

117 

117 • Yazılı sorular 
1 — Ankara Milletvekili Muhlis Bay-

ramoğlu'nun, 1951 yılı Bütçesine konulan 
ödenekle temini icabeden (2000) verem 
yatağı ve personeli için gerekli hazırlıkla
rın yapılıp yapılmadığına ve hangi iller
de açılacağının kararlaştırılıp kararlaş-
tırıhfıadığına dair yazılı sorusuna Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üsti|ndağ'm yazılı cevabı (6/354) 117 :119 

2|. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-
m, jandarma kuvvetlerinin ıslahına, bâzı 
subay ve karakol komutanlarına motosik
let parası verilmesine, Polis Enstitüsü 
meslekî kursuna tâbi tutulup terfileri ya-
pılaıjnıyan polislerin durumlarına ve mua
melât memurlarının ilgası hakkındaki 
kanun tasarısının ne vakit Meclise gönde
rileceğine dair sorusuna içişleri Bakanı 
Halil özyörük'ün yazılı cevabı (6/342) 119:120 

mum 



1. — GEÇEN TU 

Niğde'Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 
5 arkadaşının, iskân Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna yeniden bâzı maddeler ve fıkralar ilâve
sine dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair içişleri 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu. Tun
celi Milletvekili Hıdır Aydın'm, bu konuya da
ir kanun teklifini görüşmekte bulunan Geçici 
Komisyona verilmesi, kabul olundu. 

Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan ön
ce görüşülmesi hakkındaki önergeler, bu Birle
şime münhasır olmak üzere, kabul edildi. 

Astsubay Kanunu, kabul edildi. 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan Sâ-

bis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair Adalet Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğiter'in, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 398 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin reddi hakkındaki Adalet Komisyonu rapo
ru, kabul edildi. 

Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin 
(B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3, ve 4 nu
maralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin 
yorumlanmasına mahal olmadığına, 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâz geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 5585 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile ge
çici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki- kanun teklifleri ve Sivas Mil
letvekili ilhan Dizdar'm, aynı kanunun geçici 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin reddine dair olan Bütçe Komis
yonu raporlarının görüşülmesi, • Maliye Bakanı 
oturumda haz;r bulunmadığından, bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

' Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline; 
îsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demircioğ-

lu'nun hükümlü oduğu cezanın affına; 
Dinî Yayınlar Döner Sermayesine dair olan 

kanunlarla, 

TAHTAK ÖZETİ 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek Kanun kabul 
edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dir olan 4896 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 
devresinde mübadele edilecek mallara ait A ve 
B listelerini muhtevi Protokolün onanmas.na, 

Türkiye - Federal Almanya ödeme Anlaşma
sının 3 ncü maddesV ekinde musarrah tediyelere 
yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki mektup
ların onanmasına; 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına 
ek listelerin yürürlük sürelerinin uzatılmasına 
dair mektupların onanmasına dair olan kanun
lar kabul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Abdürhman Boyacı-
giller'in, Sivil Havacılık, Hava Endüstrisi, TürK 
Hava Kurumu, Uçak ve Motor fabrikaları ile 
Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, Hava Ku
rumuna bağışlanan paraların miktarına ve nelere 
harcandığına dair sorusuna, Ulaştırma Bakanı 
cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
içişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad Ak-
şemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki sorusu 
içişleri Bakanının teklifi üzerine 6 Ağustos 1951 
Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukur
ova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene 
konmasına ve Adana'nm Misis Bucağı Abdioğlu 
Köyünde yapılmakta olan kadastro işinin neden 
uzadığına ve bu köyde bir jandarma karakolu
nun ihdasına neden lüzum görüldüğüne dair so
rusuna, Adalet ve içişleri Bakanları cevap ver
diler. 

izmir Milletvekili Avni Başman 'in, Bulga
ristan'dan gelen göçmenlerin bugünkü durumla
rına, yerleştirilip bir an evvel müstahsil hale 
getirilmelerini temin için neler yapıldığına ve 
neler yapılmasının düşünülmekte olduğuna dair 
sorusu, kendisi bu Birleşimde de hazır bllunma-
dığından düştü. 

Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, mera-



leketimize ithal edilen traktörlerin tek tip ola
rak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli ellerle 
kullanılmasını temin için bir kurs açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, ithalâtçıların ne şe
kilde yedek parça getirebileceklerine ve Zirai 
Donatıma ait olup muattal halde bulunan trak-, 
törlere dair sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

11 . VII . 1951 Çaramba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Eaşkî can Vekili 
Kayjjferi Milletvekili. 

Apaydın W. 

Sorular 

Sözlü sorular 
Rize Milletvekili Osman Kavrakoğlu'nun, 

Ticani tarikatına mensubiyetleri söylenen bâzı 
kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler dola-
yısiyle Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/385) 

Amasya Milletvekili Cevdet Topçu'nun, Ti
cani tarikatı mensupları hakkında ne muamele 
yapıldığına ve son zamanlarda Atatürk heykel
lerine vâki tecavüzleri önleyici ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/386) 

Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'in, kız 
öğrenci sayısının tahdidi kararı hakkında Ulus 
gazetesinde intişar eden yazının hâkikâta uy
gun olup olmadığının açıklanmasına dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına; gönde
rilmiştir, (6/387) - ' 

Yazılı sorular 
Tokaca -Milletvekili Halûk ökeren'ih, Anka

ra Halkevi; binasının mülkiyeti hakkındaki ya
zılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/383) 
- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, emekli oldukları halçle Devlet hiz
metinde istihdam edilenlerin miktarına, mev
cut tamimlere rağmen münhallere memur tâ
yin edildiği hakkındaki söylentilere, memur
ların vazifeye devamını ve rasyonel çalışmayı 
sağlıyacak ne gibi tedbirler alındığına dair ya
zılı softı önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/388) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgilfer'iıı-, bekçi teşkilâtının ilgası ve bu 
Jıizmetin polis ve jandarma tarafından ifası su-

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirazoğlu 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

M. Kurbanoğlu. 

retiyLb mahalle polis teşkilâtının tesisi ve bek
çi ücjeti olarak tahsil olunan paraların bu teş
kilâtımı modern vasıtalarla teçhizine sarfı hu
susun) ia ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/38J)) 

Zojnguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgjller'm, Zonguldak ili ile bâzı kazaları
nın cfza ve tevkif evlerinin durumlarına ve işi 
çok o] an Zonguldak ilinde ikinci bir icra .dai
resini] ı açılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Adalejt Bakanlığına gönderilmiştir. (6/390) 

Zojtıguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıglüer'in, Zonguldak - Filyos banliyö tren
lerinde yaz aylarma mahsus olmak üzere % 
50 teıJLZİlâtlı bir tarifenin tesisine, yurt içi 
turiznjıi teşvik için ucuz biletli trenler ihdası
nın djişünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir) (6/391) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgijler'in, Ilsu Şirketinin bugünkü durumu
na, şirket idare heyetinden olan bir zatın ay
nı zan; tanda iller Bankası Umum Müdür Mua-
vinliğj vazifesini ifa etmesinin doğru olup ol
madığıma, Tamiş Türk Anonim Şirketinin ta
ahhüt] ettiği işlerin nakden miktarına ve Akhi
sar Bİlediyesi su işlerinin ihaleye çıkarılma
dan îmû. Şirketine yaptırılması sebeplerine da
ir yazjlı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/392) 

Buj'dur Milletvekili Mehmet özbeyi'n, ya
bancı (memleketlere tahsil için bakanlıklar he
sabına) gönderilen talebelere dair yazılı soru 
önergejsi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6j'394) 

8İf 



2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Almanya ile harb haline nihayet veril

mesine dair kanun tasarısı (1/218) (Dışişleri 
Komisyonuna); 

2. — Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu ta
sarısı (1/219) (içişleri, Adalet, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına); 

3. — Gölcük ilce merkezinin Değirmende-
re'den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı (1/220) (içişleri Komisyonu
na) 

4. •— Taşıt kanunu tasarısı (1/221) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
5. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/271) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

6. — Konya Milletvekili Hidayet Aydıner'-
in, Türk Ceza Kanununun 5665 sayılı Kanunla 
değişen 526 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/272) (Adalet Komis
yonuna) 

7. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğ-
lu'nun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hak
kındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
D ve E fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/273) (içişleri Komisyonuna). 

Tezkereler 
8.— Devlet Demiryolları ve Limanları işlet

me Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhe-
sabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/203) (Sa
yıştay Komisyonuna). 

9 . — Hasankale 'um Sıçanlı Köyünde kayıtlı 
Karacaoğlu Hacı Şen'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/204) i 
(Adalet Komisyonuna). j 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/205) (Sayıştay Ko
misyonuna) . 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü ile Türk Tü
tün Limitet Ortaklığının 1945 yılı Bilançoları 
ile Denetçi raporlarının gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/206) (Sayıştay Ko
misyonuna) . 

Raporlar 
12. — Almanya ile harb haline nihayet veril

mesine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/218) (Gündeme); 

13. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Erzurum milletvekilleri Enver Karan 
ve Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanu
nuna bir madde ve 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/206, 2/188,189) 
(Gündeme). 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/13) (Gündeme). 

15. — Vergi Usul Kanununun bâzı maddele
ri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/208) (Gündeme). 

16. — Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

i tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
j raporları (1/202) (Gündeme). 



B Î R Î N C Î OT 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili 

KÂTİPLER — Nazlı T!abar (İstanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) daşl 
lar 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arka-
,ır lütfen isimleri karşısıma işaret yaptırsm-

4. — BAŞBAKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın, öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/202) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan' ın Devlet 

Demiryolları Hastanesinde öldüğü, İçişleri Ba
kanlığından alman 2 . VII . 1951 tarih ve 8148 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Adnan Menderes 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasını tazi-

URUM 
,05 

fikri Apaydın 

, Muzaffer Önal (Tokad) 

3. — YOKLAMA 

zen^ki dakika ayakta sükûta davet ediyorum. 
(İki dakika ayakta saygı duruşunda bulu

nuldu) 
^AŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
bugüne mahsus olmak üzere gündemdeki ka-

nunjların müzakeresinin öne alınmasını teklif ve 
reyö arzını rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Mecdet Alkin 

BAŞKAN — önergeyi reyinize arzediyorum. 
Kab/ul. edenler.. Etmiyenler.. önerge kabul edil
miştir. 

5. — GÖBÜŞÜLEUŞf İŞLER 

i . — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
nunun 56Î1 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, Fen 
ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldırılmasına 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/187) [1] 

BAŞKAN — Komisyon işi iki tasarı halinde 
tetkik etmiştir. 

Birinci tasarının tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh-

[1] 227 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

terem arkadaşlar; Subaylar Heyetine Mahsus 
Terjfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değişti-
rileli 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine, Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün 
kaldırılmasına ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve iki komis
yon raporu yüksek huzurunuza arzedilmiştir. 

Kanun tasarısı, birbirinden farklı iki kanu-
nur değiştirilmesi için bir tek tasarı halinde 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Fakat bu sunuş 
tarjfcı kanunların takip ettiği normal seyri haiz 
olmadığı için Millî Savunma Komisyonu gerek
çeyi. iki kısma ayırmış ve her kanuna ilâve edi
len kısımlar, ayrı ayrı kanunlar halinde ve ayrı 
raporlarla Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığından gelen gerek-
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çede tadili istenilen konuları 3 kısımda topla
mak kabildir: 

1. Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün lağ
vı ile görevlerinin Ordu Donatım Dairesine dev
redilmesi. 

2. 5611 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin B 
fıkrasının değiştirilmesi, yani sanayii harbiye 
subaylığının fıkradan çıkarılarak buna muka
bil teknik icaplara göre yeni sınıflar ihdası 
için Millî Savunma Bakanına yetki veren bir 
hükmün fıkraya ilâvesi. 

ö. 1950 - 1951 yılı terfi cetvelinde olan bin
başıların 5611 sayılı Kanunla binbaşılık asgari 
bekleme süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması, 
yeni kanuna göre 2 yıla çıkan kıta hizmetleri
nin, bunlara maksur ve münhasır olmak üzere, 
16 aya indirilmesini istihdaf etmektedir. 

Üç mevzudan ikisine taallûk eden kısım 
hakkında bir diyeceğim yok. Ben de Millî Sa
vunma Komisyonu ile Bütçe Komisyonu rapor
larına ve noktai nazarlarına iştirak ediyorum. 
Yalnız, üçüncü noktaya gelince; burada ta
vazzuh etmesi lâzımgelen bir cihet mevcut ol
duğu kanaatindeyim. Şöyle ki: 5611 sayılı Ka
nunla binbaşılıkta asgari bekleme süresi dört 
yıldan 6 yıla ve bu kanunun bir maddesi ile 
de kıta hizmetleri 16 aydan iki seneye çıkarılı
yor. Halbuki bu teklifte bekleme süresi yine 
altı yıl olarak kabul ediliyor. Ama kıta hizme
tinin, 1950 - 1951 yıllarında binbaşı olacak kim
seler için, sırf bunlara mahsus olmak üzere, 
iki yıldan 16 aya indirilmesi derpiş edilmekte
dir ki, bu suretle 5611 sayılı Kanunun bâzı hü
kümleri ipka ediliyor, yalnız kıta hizmetine 
taallûk eden fıkrası değiştiriliyor. Ben bunda 
biraz vuzuhsuzluk duydum, huzurla reyimi kul-
lanabilmem için bakandan veya komisyon tem
silcisinden bu noktayı izah buyurmalarını ri
ca etmekteyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek huzurunuza sunulan kanun 
teklifinde bir noktanın aydınlanmasında fayda 
mütalâa ettim. Bu kanun, Fen ve Sanat Müdiri-
yeti Umumiyesini ilga ediyor. Bu müessesenin ma
hiyeti nedir? Millî Savunma Bakanlığı bünyesi
ne alındığı zaman bundan bilhassa donatım iş
lerinin murakabesi bakımından fayda mı, mah
zur mü mütalâa etmek lâzımdır? Bu noktayı ay
dınlatmak isterim: 

Malûmu âliniz, bu 5611 sayılı Kanunun bi-

. 1951 0 : 1 
rinci maddesinde ordunun yardımcı sınıfları ola
rak: (nakliye, sıhhiye, veteriner, levazım, harita, 
subay ve mühendis, harb sanayii ve ordu dona
tım) zikrediliyor. Bu sayılan sınıflar Ordumu
zun ikmal işleriyle meşgul olan sınıflardır. Fen 
ve Sanat Dairesi Umum Müdürlüğünün mahi
yeti bu değildir. Fen ve Sanat Umum Müdürlü
ğü namı altında Millî Savunmanın bünyesinde 
olan dairenin vazifesi; Ordunun silâh, harb vası
taları vasıflarını tâyin etmek, şartnameleri hazırla
mak, nihayet Donatım Dairesinin Ordu namına ya
pacağı mubayaalarda vasıflara ve şartlara uygun 
olup olmadığını kontrol etmektir. Yeni tasarı 
bu daireyi ilga ediyor, Donatım Dairesinin, bün
yesine alıyor. Bunda şu mahzuru görürüm. Bir 
işin vasıflarını tâyin eden, şartnameyi hazırlı-
yan dairenin, o işi mubayaa eden dairenin içine 
almmasiyle murakabeyi asgari hadde indirmiş 
oluruz. 

Arkadaşlar bu Fen ve Sanat Umum Müdürlü
ğünün ufak bir tarihçesi de vardır. Bu, ta meş-
rutiyeten beri gelir. 1928 senesinde 1199 sayılı 
Kanunla müstakil bir umum müdürlük haline 
konuldu. 5398 sayılı Kanun bu 1199 sayılı Ka
nunu yani Fen ve Sanat Umum Müdürlüğü hak
kındaki hükümleri ihtiva eden kanunu lâğveder
ken, bir kere içinde (Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğü hakkındaki hüküm baki kalmak şartiyle) 
diye bu müesseseyi ipka etmiştir. Bu müesseseyi 
bugün kaldırmakla ve demin arzettiğim gibi, bir 
alım ve satım yahut donatım işinin vasıf ve şart
larını tâyin eden bir daireyi o işi yapan bir 
dairenin içine almak suretiyle, Devletin harb 
malzemesi üzerindeki murakabesini zafiyete dü
şürme ihtimali vardır. 

Yüksek Meclisin bu bu hususa nazarı dikkatini 
celbeder ve Millî Savunma Bakanının da bu 
konuda bizi tenvir etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci tasarının tümü hakkın
da söz istiyen -var mı? 

BAKÎ ERDEN (Siird) — Sayın arkadaşla
rım, ben de Hükümet tarafından tasvibinize ar-
zedilen kanun tşsarısmın bilhassa Fen ve Sa
natlar Umum Müdürlüğünün ilgasına dair kıs
mının aleyhinde konuşacağım. Zira, kökü 19 
ncu asra dayanan ve birtakım istihaleler geçi
ren bir Umum Müdürlüğü iki satırlık gerekçeli 
bir kanun ile ilga etmek hiçte yerinde olmaz. 
Bu hususta etraflı fikirler serdedebilmek için 
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bıı tasarının komisyona iade edilmesi lâzımdır. ı 
Ondan sonra bize fikirlerimizi izah etmemize 
vesile teşkil edecek sarih bir gerekçe ile birlik
te tasarının bir daha Kamutaya sunulması iear 
•heder. Şimdilik bendeniz, arkadaşımın söylediği 
gibi, vuzuhsuzluk içindeyim. Gerekçe üç dört 
satırdan ibarettir. Fen ve Sanat Umum Müdür
lüğü işleriyle, yeniden kurulan Ordu Donatım 
Dairesinin işleri birbirine tedahül etmektedir. 
deniliyor. Bunun için bizlerin bu iki dairenin 
işleri hakkında tenvir elilmemiz lâzımdır. Ben 
de benden evvel söz alan sayın arkadaşımın fik
rine iltihak ediyorum. Ordu Donatım Dairesinin 
kurulmadan evvel bu dairenin vazifelerini ya
pan Harbiye dairesi-ve zırhlı vasıtalar ve motör-
ler dâiresi gibi müesseseler vardır. Bunlar ik
mal işi ile uğraşırlardı. Halbuki, alınacak mal
zemenin şartnameye uygun olup olmadığı, tek
nik bakımdan mahzurlu olup olmadığı hakkın
da rapor verecek, tesellüm ve muayenesini ya
pacak» daire, fen ve sanat dairesidir. Bu vaziyet
te bir mübayenet hâsıl olmaktadır. Ben Hükü
metten rica ediyorum: Tasarıyı geri alsın daha 
vazıh ve esaslı bir gerekçe ile huzurunuza ge
tirsin. 

Saygılarımla. 
M. ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim; 

uzun seneler bu dairede vazife görmüş bir ar
kadaşınız sıf atiyle meseleyi bir parça , kendi 

. cephemden açıklamak isterim: 
Birisi ikmal, birisi imal diğeri de teknik - ki, 

hem, şartnameleri- yapar, hem kontrol eder, - ol
mak üzere bu daire üç kısma ayrılmıştır. Bu 
daireler arasında zaman zaman frotmanlar, mü
nakaşalar olur ve dolayısiyle işlerde bâzı aksak-

. lıklar zuhur ederdi. Nihayet bunların başına 
bir başkan geçti ve bu frotmanlara mâni olmaya 
çalıştı. Fakat, tabdatiyle her üç makamın isteği-
ni bir elden idare etmek imkânı her zaman zu
hur etmedi. Yalnız ikinci Dünya Harbini müta-
akıp bu üç daire Esliha Müfettişliği namı altm-
/tında tevhit edildi. 

Şimdi, anlıyoruz ki, zaten imal kısmı tama
men Millî Savunmanın elinden çıkmış bulun
maktadır. Teknik kısımla ikmal kısmını kuvvet
lendirmek ve teknik kısmını da bunun içine al
mak için arzu gösterilmiş ye huzurunuza getiri
len tasan da bu arzuyu ihtiva etmekten başka 
bir maksat gütmemiştir. Ancak burada bilhassa 
memleket dahilindeki imalâtta çok defa idare ve 
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îKmjal kısmı ile teknik kısmın arzuları birbirine 
uynjıamakta idi: idarenin ikmal kısmı daha zi
yada, a canim, kalitece aşağı da olsa bunu çıka-
ralıjn dediği halde teknik kısmın buna muhallefet 
edej'ek daima ve mümkün olduğu kadar kalite
ce ijriiksek bir malzeme tedarik etmeye çalıştığı 
görjilegelmiştir. Bilhassa ecnebilerin, bu teknik 
işinle karıştığı, bilhassa Almanların daha evvel 
ordjıda heyeti islahiye ve sair sıf atla çalıştığı za
manlarda teknik kısmın hizmeti çok olmuştur. 
Yabancılar ordu işinde, teknik işde çalıştıkça da-
imaj böyle bu dairenin kontrolünden ve onun ta
leplerinden kurtulmak istemişlerdi*. Alman He
yet] ıslahiyesinin bizim Orduda büyük rm. Oyna
dık) arı zamanlarda bu his altında çalışılırdı. Kül
liyen olmasa bile aşağı yukarı, kısmen kaldırma
ya ] çalışılmıştır. 

(Benim en çok korkum şudur : idari makam
lar) ikmal makamları,, teknik sebeplerle diye ida-
reyji kendi ellerine alınca, ekseriyet kendi arzula
rın) ı »göre hareket ederler. Halbuki fen daha 
yülj:sek talepler ve daha iyi malzeme ister. Bu 
sebeple bu işi idari makamların eline vermek da
imi mahzurlu olur. 

I Böyle birden bire o tarafa devretmenin ben 
de "| aleyhindeyim. Daha esaslı bir tetkik imkânı 
aranmalıdır. Maruzatım bundan ibarettir. 

i BAŞKAN — Söz Emrullah Nutku 'nundur. 
İEMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; bâzı arkadaşların Fen ve 
'Şajıat Umum Müdürlüğünün ilgâsı üzerine endi
şe i duyduklarını hissediyorum. ilk bakışta haki-
kai en böyle bir dairenin ilgiasımda böyle bir en
dişe mevzuulbaihis olursa da, ordunun eski tarz 
düJsKînceden kurtarılıp yeni tarz harib usulleri ile 
rin1j:%atf -ettirifoıesi matlup olduğuna göre ve Or
du] Donatım Dairesi Reisliği diye ordunun her 
ba(tım!dan ikmalini yapmak ve onu donatmak için 
yeni bir daire kurulduğu zaman Fen ve Sanat 
Umum Müdürlüğü giıbi yanı salâhiyet veya da
ha) üstün salahiyetli bir daireyi ipka etmek işte 
kırtasiyeciliğin tâ kendisidir. 

Arkadaşlar, biz bu memlekette kırt&siyeci-
gidermek için; daima bu gibi formaliteler-
mütaaddit heyetler ve teşekküller kurmak-
içtinap etmeliyiz. Bence yeni kuracağımız 

müesseselerimizi itimat prensibi üzerine kurmak 
mecburiyetindeyiz. Daima tereddüt ve şüpheler 
içende, yapılan işler hakkında müdahalecilik 
gd ri bir zihniyet olur; Böyle müdahaleci müfet-
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tişlikler gibi, şunlar bunlar gibi dairelerin ço
ğaltılması mahzurludur. Fen ve sanatın da böy
le yeni kurulan bir daireye müdahaleciliğini ip
ka edersek zannediyorum ki, bu ordu iyi harbe-
demez. 

Arkadaşlar, şurasını da nazarı dikkatinize 
arzediyorum ki, Fen ve Sanat Genel Müdürlü
ğünün ilgası demek, ordudaki ihtisas adamlarını 
uzaklaştırmak ve teknik bilgiyi ilga etmek demek 
değildir. Ordudaki ihtisas adamları, idari ame
liyeleri her suretle kontrol edecek, şartnameleri 
yapacak bir müdürlük, bir daire halinde ayrıca 

.çalışacaklardır. 
Bugün bâzı arkadaşların bu hulustaki endi

şelerini çok fazla klâsik ve kırtasi buluyorum. 
Onun için yapılan Hükümet teklifinin aynen 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 

KÖYMEN (Bursa) — Sayın arkadaşlarım; bâzı 
milletvekili arkadaşlarımızın bu kanun tasarısı 
üzerinde endişelerinin, fen ve sanat dairesinin 
kalkması halinde ordunun teknik işlerinin sahip
siz kalacağı noktasına mâJtuf olduğunu buradaki 
beyanlarından öğrenmiş bulunuyorum. Ordu 
camiasında Fen ve Sanat Dairesinin; bugün 
mevcut kadrösiyle vazifeli olarak ayakta kaldığı 
müddetçe bu camiada iki sene evvel ayrıca te
şekkül etmiş bulunan Ordu Donatını teşkilâtiyle 
daimî bir tartışma haline geleceği, vazife ve sa
lâhiyet hudutları noktasında birçok frotmanla-
rın baş göstereceği anlaşılmış ve bu tehlike kar-
şısmdadır ki Millî Savunma Bakanlığı böyle bir 
teklifle huzurunuza çıfanış bulunmaktadır. Bir 
defa Fen ve Sanat Dairesinin, ismi ile de ifade. 
edildiği veçhile, faaliyet mevzuu teknik mevzu
dur. Ordu Donatım Dairesinin de faaliyet mev
zuunu yine teknik mesai teşkil etmektedir. Şu 
halde bir camia içinde bütün dikkatini teknik 
üzerine teksif eden iki teşekkül var demektir. 

Ordu Donatım Dairesinin teşkilâtı üç grup
ta vücuda gelmektedir: 

Birinci grup teknik vesaitin eğitimi ve plân-
laşması üzerinedir. 

îkinci grup, ihtiyaçlar ve bunun ikmali üze
rinedir. 

Üçüncüsü endüstri grupudur ki, bugün fen 
ve Sanat Dairesinin tamamen mevzuunu teşkil 
eden vazife üzerinde mesaisini toplamış bulun
maktadır. 

7. İ95İ Û : 1 
'Demin arkadaşlarımdan birisinin belirttiği 

üzere, her hangi bir silâhın cins ve nev'i hakkın
da bir karar almak bahis mevzuu olduğu zaman 
Fen ve Sanat Dairesiyle, Ordu Donatımın En
düstri Dairesi, her ikisi de, aynı mesele üzerin-' 
de salâhiyetle konuşmak hakkını iddia edecek» 
lerdir. Çünkü Ordu Donatımın Endüstri Daire* 
si hangi cins silâhların ne gibi şartnamelerin 
hükmü dairesinde ordu için tedarik edilmesinin 
faydalı olacağım tâyin etmektedir. Demin bir 
arkadaşımın belirttiği gibi, Fen ve Sanat Daire
sinin vazifesi de budur. O halde, bir yerde aynı 
kıratta iki otoritenin vazife görmesindeki müş
külât tabiî olduğuna göre, Fen ve Sanat Daire
siyle Ordu Donatımın Endüstri Dairesi ara
sında böyle bir mesele üzerinde her iki cihetten 
salâhiyet iddia edilmesi neticesinde husule ge
lecek ihtilâflar gayet tabiî olarak, mesaiyi ta
tile kadar gidebilecek bir neticeyi dahi doğura
bilir. Fen ve Sanat Dairesini ortadan kaldır
makla halen mevcut olan bu şekildeki teknik 
elemanlardan asla istiğna göstermiş ^değiliz. 
Yalnız bu teknik elemanlar endüstri yani Ordu 
Donatımın üçüncü grupunda vazifelendirilmiş 
bulunacaklardır. 

Şu izahatım gösteriyor ki; bu kanun çok eid-
dî ve hakiki bir ihtiyaca cevap vermek için ve 
bunun muhassalası olarak tasvibinize arzedil-
miştir. Bu kanun, kabulü ile, bilhassa ateş kud
retinin teksifi hususunda, ordu donatım faali-
yetinin devamını daha normal bir şekilde sağlı-
yacak olan bir kanundur. 

Bu itibarla mahzurdan tamamen arî ve ihti
yaca . çok uygun bir teklifle karşınıza çıkmış 
bulunuyoruz. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Ge
rekçede aynı zamanda ivedilikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Bu ciheti de oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 20 . III . 
1950 tarihlî ve 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 

, birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilme-
i sine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
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sayılı Kanunun 20 . İ l i . 195& tarihli, ve. 561.1 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, Sıhhiye, 
Veteriner, Levazım, Harita, Subay Mühendis, 
Ordu Donatım ve (Millî Savunma Bakanlığınca 
mahiyetleri ayni görülen) diğer sınıflar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabui edilmiştir. 

MADDE 2. — 20 . I I I . 1950 tarihli ve 5611 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici beşinci madde 
eklenmiştir.. 

Geçici madde 5. — 1950 ve 1951 yılların
da terfi derecesine dâhil olan binbaşıların 4273 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükmüne göre 
geçirecekleri en az kıta hizmeti 16 aydır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum : Kaul edenler., Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. —-Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN— Maddeyi kaul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti unnımiyesini yüksek oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Tasarı kabul edilmiş ve kanuniye! kesbetmiştir. 

BAŞKAN — İkinci tasarının tümü hakkında 
söz istiyen. var mı ? (Hayır sesleri). 

Bu tasarının da ivedilikle görüşülmesi teklif 
«dilmektedir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş
lar, geçenlerde bilmünasebe arzetmiştim: Or
dunun Anayasası demek olan Ana Teşkilât 
Kanunu gelmeden biz böyle çeşitli maddeler 
üzerinde ivedilik, kararı verirsek, vereceğimiz 
her yeni kararla mevcut mevzuatı büsbütün 
muğlak vaziyete getirmekten başka bir şey 
yapmamış oluruz. 

.&5İ 0 : 1 
Biz ıslahat için buraya geldik, idarei mas

lahata dahi bizden evvelkiler gibi yapmakta
yız. Onun için istirhamım şudur: İvedilikle ge
çen, tju; tasarılarla memleketin bünyesinde kar
ma karışık birtakım mevzuat meydana getir-
mektpyiz. Fen ve sanatın ne olduğunu daha 
esaslı bir şekilde tetkik etmeden, ordudaki 
terfi ve derece ahenk ve muvazenesi, esaslı su
rette] tânzim, edilmeden bu tasarıların ivedilik
le gâjgmesine kendim ve arkadaşlarım namına 
taraflar olmadığımı arzederim. (Arkadaşların 
kimd; vî sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşımızın ne hakkında söz 
aldıklarını bilmediğim için söz vermiş bulun
dum. Esas itibariyle ivedilik kararı konuşma-
sız reye konulur. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyer|ler... Maddelere geçilmiştir. 

5398 numaralı Millî Savunma Bakanlığının Ku
ruluş, ve Görevlerine dair Kanunun beşinci mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30... V. 1949 tarihli ve 5398 
sayılı Kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Mitdde 5. — 1199 sayılı Müdafaai Milliye 
Vekâletinde bâzı teşkilât icrasına dair kanun 
ile bu kanuna müzeyyel 1428 sayılı Kanun ve 
Genelkurmay Başkanlığının Vazife ve Salâ
hiyetleri hakkındaki 4580 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddısyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyuran
lar... Iltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M^DDE 2. — Bu kanun 
yürürj|uge girer 

BAŞKAN — Maddeyi kabul 
mıyenjer... Kabul edilmiştir. 

yayımı tarihinde 

edenler... Et-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütlr. 

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

Tasarının tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiştir. 
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2. — Av Pupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 

dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri ser
bestleştirme amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil 
memleketler artısında imzalanan (Avrupa Tedi
ye Birliği Anlaşması) na katılmamız hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/72) [1] 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka-

daşlar; önümüze gelmiş olan bu kanun tasa
rısı 1949 tarihinde kabul edilmiş olan 4536 sa
yılı Kanunun birinci ve ikinci maddesiyle Hü
kümete verilmiş bulunan yetkiye istinaden Hü
kümetin akdetmiş olduğu bir anlaşmanın bu
rada müzakeresini tazammun etmektedir. Fil
hakika o zaman kabul edilmiş olan bu kanu
nun birinci maddesi şöyle demektedir: «5262 
sayılı Kanunla onanan Avrupa Ekonomik î ş 
Birliği sözleşmesi ve 5253 sayılı Kanunla ona
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında ekonomik iş birliği anlaş
masının icaplarından olarak Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti veya bu hükümetin ajanı 
sıfatiyle hareket edecek kurumlar ve Avrupa 
Ekonomik îş Birliğine dâhil diğer memleket
lerle borçlanma, yardım, ödeme anlaşmaları 
akdine Hükümet yetkilidir.» Bu kanunun 2 nci 
maddesi de şu hükmü ihtiva etmektedir : 

«Yukarıdaki madde gereğince akdedilecek 
anlaşmalar imzalandıkları tarihten itibaren 
yürürlüğe girerler.» 

Nihayet üçüncü maddesi de şu hükmü sev-
ketmektedîr : 

« Bu anlaşmalar en geç 6 ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tasdikına sunulur. » 

önümüze gelmiş olan anlaşma 19 Eylül 1950 
tarihinde akdedilmiş bulunduğuna ve diğer 
taraftan yine bu anlaşma 2 Kasım 1950 tari
hinde Meclisin tasdikına sunulmak üzere Hü
kümetçe Meclise arzedilmiş olduğuna göre 5436 
sayılı Kanunun üçüncü maddesindeki 6 aylık 
müddet içerisinde sunulmuş olduğu neticesine 
varılarak bu mesele üzerinde durmaya lüzum 
yoktur. Yani 6 aylık müddet geçmiş değildir. 
Yalnız bu münasebetle şunu arzetmek isterim; 
Hükümet bu tasarıyı Meclisin tasdikına zama-

[1] 228 sayılı basmayazı Tutanağın sonunda- \ 
dır. 
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nında arzetmiş olduğu halde Dışişleri ve Tica
ret Komisyonlarında hemen hemen 6 aya yakın 
bir p r a a n beklemiş bulunmaktadır. Bunu arzet-
mek|en maksadım, kendi kendimizi tenkid 
ederek, kendi kendimizi murakabe ederek işle
rimizin daha çabuk ve daha sağlam bir şekilde 
yürümesini temin etmektir. 

Filhakika, Dışişleri Komisyonunda bu tasarı 
üç ay 20 günden fazla bir zaman kalmıştır, Ti
caret Komisyonunda ise dört ay 8 gün kalmış
tır. Bu kadar fazla zaman komisyonlarda kal
ması, acaba bu komisyonlarda işler fazla da 
ondan mı çıkarılamıyar diye bir sual hatıra 
getiriyor. Fakat bu komisyonların raporunun 
tetkikında görüyoruz ki, Dışişleri Komisyonun 
karar numarası 17, Ticaret Komisyonun ka
rar numarası ise 30 dur. Şu halde, şintdiye 
kadar 17 ve 30 karar çıkaran bu komisyonların 
fazla meşgul olduğu iddia edilemez. Bu itibarla 
bendeniz Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarında, 
yapılan tetkikatm gecikmiş olduğu kanaatin
deyim. Tetkik için hakikaten uzun bir zaman 
sarfedilmiş olsaydı yine bir diyeceğim yoktu. 
Yalnız şimdi anlatacağıma göre Tediye Birli
ğine dair anlaşmanın maddeleri üzerinde hiç 
durulmamış ve maddelerin tercüme veyaş tertip 
hatalarının tetkiki ve bu hataların tashihi ci
hetine gidilmemiştir. Binâenaleyh mevzuu ba
his olan kanun tasarısının, bir müddet komis
yonlarda kalmış olması onun yani anlaşmanın 
uzunca müddet tetkiki sebebile olmamıştır ka
naatindeyim. 

Hükümet bu tasarıyı sevkederken bir say
falık bir gerekçe hazırlamış ve bu gerekçede de 
Birliğe dâhil olmanın memleketimiz menfâatma 
olduğunu ileri sürmüştür. Yalnız bu hususu, 
yani memleketimiz menfâatma uygun olduğu 
hususunu gözlerimiz önünde belirtecek hâdise
ler zikretmemiştir, sadece memleketimiz men
fâatma uygun olduğunu ifade etmek suretiyle 
iktifa etmiştir ki bu bir gerekçe yazmak demek 
değildir. 

İçtüzük hükümlerine göre kanun tasarıla
rının ve tekliflerinin kandırıcı esbabı mucibeye 
istinat etmesi icabeder. Böyle bir esbabı mucibe 
Hükümet tasarısında da mevcut değildir. Dışiş
leri ve Ticaret komisyonları bu mesele üzerinde 
durmuş mudur?. Kâfi bir esbabı mucibe vermiş 
midir, diye tetkik ettim. Dışişleri Komisyonunun 
Meclise gönderdifi esbabı mucibede Hükümetin 
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gerekçesinde olduğu gibi bu anlaşmaya katılma
mızın, - bu katılma tâbiri de yanlıştır - millî men
faatlerimize uygun olduğu kanaatine varılmış ol
duğunu belirtiyor. Bu kanaat neye istinat edi
yor?. Bu belli değil. 

Ticaret Komisyonu raporu biraz daha uzun
dur. Bâzı meseleler üzerinde durulmuştur, itiraf 
edeyim ki, o komisyon raporunda da buna katıl
mak' daha doğrusu anlaşmayı tasdik etmek hu
susunda'Meclisin temayülünü tâyin edecek şekil
de bir izahat verilmiş değildir. 

Hâttâ diyebilirim ki; Ticaret Komisyonu ra
porunun üst taraftaki ifadeleriyle alt taraftaki 
ifadeleri pek birbirini tutmamaktadır. 

Diğer taraftan Ticaret Komisyonu raporunda 
şöyle bir hüküm vardır; «4 Ekim 1950 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşmasının işleyiş durumu ve bizdeki tatbikat 
neticeleri hakkında Hükümet temsilcisinin verdi
ği izahat tatminkâr bulunmuştur» deniliyor. 

Bu komisyon bir kere 4 Ekim 1950 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girme meselesini nereden çı
kartmıştır, bunu anlıyamadım. 5436 sayılı Kanu
nun 2 nei ve 3 ncü maddelerine göre Hükümet 
bu gibi anlaşmaları kendiliğinden yürürlüğe ko
yabilecektir. Nitekim böyle de yapmıştır, Ve Hü
kümetin Meclise yazmış olduğu tezkerede de (sö
zü geçen Anlaşma Bakanlar Kurulunun 20 Ey
lül 1951 tarih ve şu sayılı karariyle yürürlüğe 
konmuştur) denilmektedir. Yani 19 Eylülde ak
dedilmiş olan Anlaşma 20 Eylülde yürürlüğe 
konmuştur. 

Binaenaleyh Ticaret Komisyonun 4 Ekim 
1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden 
bahsettiği anlaşmanın ne olduğu ve bunu neye is
tinaden çıkarmış bulunduğu anlaşılamamaktadır. 
Belki bir tertip hatasıdır. Eğer böyle ise bunu 
burada izah etmeleri her halde faydalı olur. 

Ticaret Komisyonu; Hükümet temsilcilerinin 
vermiş oldukları izahatı tatminkâr buldukları ve 
bunun neticesinde de anlaşmanın memleket men
faatlerine uygun olduğu neticesine vardıklarını 
ifade etmektedir. Biraz evvel işaret etmiş oldu
ğum gibi, Hükümetin vermiş olduğunu ifade et
tikleri izahattan bir kısmını kendi raporlarına 
yazmış olsalardı benim burada söz söylememe 
belki lüzum kalmıyacaktı. Mademki yazmamış
lardır şu halde bendeniz de bâzı meseleler hakkın
da izahat verilmesini rica edeceğim. Demin söyle
diğim gibi Ticaret Komisyonu 'raporunun baş ta-
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rafı i e son tarafında ki, ifadelerinde, izahat ek
sikliği dolayısiyle, âdeta bir mübayenet görün
mektedir, gerçekten Ticaret Komisyonu raporun
da baş tarafta verilen izahatın tatminkâr oldu
ğu ve bu anlaşmanın tasdikinin millî menfaat
lere mygun olacağı söylenmekte olduğu halde 
aşağıca dış ödeme imkânlarımızın darlığı dola-
yısiylo ithal ihtiyaçlarımızın karşılaşamadığı tes-
bit ediliyor. Ondan sonra tediye birliği içinde 
de %: 60 nispetinde serbest mübadele tatbika
tında dış ticaret açıklarımızın daha fazla ola
cağı neticesine varıyorlar ki; Ticaret Komisyo
nu bunda da çok haklıdır. Bunu kabul eden ko
misyonun 25 milyon dolarlık alacaklı başlangıç 
meblâğı ile 50 milyon dolarlık borçlanma kota
sının bu açıkları kapanmaya kâfi olmadığı şek
linde ifadesinden'sonra anlaşmanın acaba han
gi bakımlardan millî menfaate uygun olduğu 
neticesine vardığı bir türlü anlaşılamamaktadır. 
Bu itibarla iki ifade arasında biraz mübayenet 
var gibi geliyor, bendenize. Bu hususta da biraz 
izahat lütfederlerse her halde iyi olur. 

Yine Ticaret Komisyonu raporunda, bugün
kü hejjap durumunun teyit ettiği müşkilâta bir 
hal çaresi bulmak üzere Hükümet temsilcileriyle 
alâkadar makamlarca müzakerelere girişildiği 
ve munzam yardım talebinde bulunulduğu bildi-
rilmektelir. Bu munzam yardım talebi ne gibi 
bîr netice vermiştir? Bu hususta ilgili Hükümet 
makamı veya bakanlık bize izahat verirlerse bizi 
karanlıktan aydınlığa çıkarmaya yardım etmiş 
olurlar. 

Kol misyon raporundan anlaşıldığına göre, 
Marshjill Plânı neticesi olarak Milletlerarası îkti-* 
sadi îij Birliğinin vermiş olduğu 25 milyon do
larlık alacaklı başlangıç meblâğı bir takım kayıt 
ve şarlara tâbi tutulmuş yani iktisadi işbirliği 
Idares; bu meblâğın muayyen yatırım program
larına bağlanmasını istemiştir. Binaenaleyh di
ğer memleketlere böyle bir şart koşulmamış ol
duğu halde Türkiye'ye verilmiş olan 25 milyon 
dolarlı; Î bir yardımın kullanılması hususunda 
bir takım şartlar ileri sürülmesinin bâzı müşki-
lâtm çıkmasına sebep olduğu gibi bir his hasıl 
olmaktadır. Bu böyle midir, değil midir? izahat 
verirlerse şahsan bendeniz ve diğer taraftan Mec
lis de her halde tatmin edilmiş oluruz. 

An] aşmada 50 milyon dolarlık kotadan bah
sedil muktedir. Günlük gazetelerde bu kotanın 
iki sene olduğu yazılmaktadır, Halbuki anlaşma, 



B : 98 11. 
bu kotanın ne müddet için olduğunu söyleme
mektedir. Acaba hakikaten gazetelerin yazdığı 
gibi bize tahsis edilmiş olan 50 milyon dolarlık 
kota iki sene için mi, bir sene için mi yoksa da
ha uzun seneler için mi dir? Bu hususta da ten
vir buyurmalarını rica ederim. 

Nihayet gazetelerde Marşhall Plânından muhte
lif senelerde memleketimize doğrudan doğruya 
veya tiraj hakkı olarak ödenmiş olan para mik
tarı hakkında da bâzı rakamlar zikredilmekte ve 
bu rakamlar birbirini hiç tutmamaktadır. Onun 
için Hükümetten ricam, Marşhall Plânının tatbiki 
tarihinden beri muhtelif senelerde gerek doğru
dan doğruya ve gerekse tiraj hakları yoliyle 
memleketimize yapılmış olan yardım miktarı 
nedir? Bunu da bize rakamla ifade etmiş olur
larsa memleket hayrına bir iş yapılmış olacağı 
kanaatindeyim. 

Burada şunu da ifade etmek isterim ki Marş
hall Plânından bize tahsis edilmiş olan alacaklı 
başlangıç meblâğı diğer memleketlerle kıyas 
edilece kolursa bir fark arzetmektedir. Filha
kika bize tahsis edilmiş olan alacaklı başlangıç 
meblâğı borç olarak tahsis edilmiş olduğu hal
de, diğer memleketlere bu hibe olarak tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. Sadece Türkiye'ye is
tikraz şeklinde verilmiştir. Norveç'e de istik
raz olarak 10 milyon dolarlık tahsis edilmiş ise 
de Norveç'in vaziyeti başkadır. Çünkü oraya 
50 milyon dolarlık ayrıca hibe şeklinde alacak
lı başlangıç meblâğı tahsis edilmiş bulunmakta
dır. Bu, anlaşmanın 10 ncu maddesinden anla
şılmaktadır. 

Muhtelif memleketlere alacaklı başlangıç. 
meblâğı olarak verilen hibe şeklindeki tediye
ler Avusturya'ya 80, Yunanistan'a 115, İzlan
da'ya 4, Norveç'e 50, Holânda'ya 30 milyon do
lardır ve bu tablonun (b) bendinde de istikraz 
olarak Norveç'e 10 ve Türkiye'ye 25 milyon do
larlık alacaklı başlangıç meblâğı verilmiştir. 

Kota olarak ayrılan miktar da diğer bir 
maddede gösterilmektedir ve bunlar da şöyle
dir : Almanya'ya 320, Avusturya'ya 70, Belçi
ka - Lüksemburg'a 360, Danimarka'ya 195, 
Fransa'ya 520, Yunanistan'a 45, İzlanda'ya 15 
milyon dolar ve nihayet İtalya'ya 205, İsviçre'
ye 250 ve Türkiye'ye 50 milyon dolar tahsis 
edilmiştir. 

Bendeniz esasa ait arzetmiş olduğum sualler-
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den başka bir de bu anlaşmanın Türkçe tercü
mesi üzerinde durmak istiyorum. Tetkikatıma 
göro anlaşmanın Türkçe metni aslına pek uyma-
maktadır. Bunu matbaa hatası olarak veya dak
tilo hatası olarak kabul etmek mümkündür. 
Fakat* bunun içerisinde tercüme hatası olarak 
bâzı hataların da bulunabileceği düşüncesiyle 
bunların bir daha gözden geçirilmesini ve bu 
hataların nazarı dikkate alınarak düzeltilmesini 
rica edeceğim. 

Malûmuâliniz olduğu üzere bu anlaşma me
tinlerinde müzakere açmak salâhiyetine malik 
değilim. İçtüzüğe göre bunun müzakeresi yapı
lamayacaktır. Yalnız bendeniz gördüğüm hata
ları arzedeyim. Matbaa veya daktilo hataların
dan ibaretse bunlar tashih edilir, öyle değilse 
komisyona iade edilir. Komisyon mütehassıs 
celbetmek suretiyle tashih yoluna gidebilir. 

Bir kere bu hataları birkaç kısma ayırmak 
mümkündür. Bir kısmı belki daktilo hatası bir 
kısmı da tertip hatasıdır. Bundan başka ifade 
za'fı telifleri de anlaşılmada güçlük doğurmak
tadır. Yani ifadede za'fı telif vardır. Nihayet 
şunu arzeitmek mecburiyetindeyim ki; bu anlaş
manın Türkçe metninde kullanılan kelimelerdeki 
ahenksizlik dolayısiyle de anlaşmanın ihatası da
ha güç bir hale gelmektedir. Meselâ biraz ev
vel okuduğum ve bu kanuna mesnet teşkil eden 
1949 tarihinde kabul edilen kanunda «Amerika 
Birleşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik İş Bir
liğine dâhil memleketlerle borçlanma, yardım ve 
ödeme anlaşmaları için Hükümete yetki veril
mesi» tâbiri vardır. O kanunda «Avrupa Eko
nomik îş Birliği» dendiği halde yeni kanun ta
sarısında «Avrupa İktisadi İş Birliği» nden bah
sedilmektedir. Bu ya iktisadi ve yahut da eko
nomik iş birliğidir. Gerçi mâna itibariyle ikisi 
de aynıdır ama, teknik terimleri biz daima böy
le muhtelif kelimelerle ifade ettiğimiz takdimde 
Türkçemize teknik terimleri yerleştirmeye imkân 
yoktur. Ben bu bakımdan arzediyorum. İkti
sadi olmuş, ekonomik denmiş bunun anlayış ba
kımından hakikaten farkı yoktur, fakat her ka
nunda ayrı birini kullanmamalıdır. Türkçemiz-
de hukuki ve teknik terimleri yerleştirmek ve ka
nunların birbirlerine ifade noktasından uygunlu
ğunu temin etmek mecburiyetindeyiz. Meselâ 
eski kanunda (ödeme anlaşması) denmiş, yeni 
kanunda (tediye anlaşması) denilmektedir; eski 
kanunda anlaşma denildiği halde, burada bazan 
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konvansiyon kullanılmıştır. Hepsi için aynı te
rimlerin kullanılması pek tabiî ki çok yerinde 
ve daha iyi olur. Eski kanunda (Ek) denildiği 
halde burada ek yerine (lahika) denilmiştir. Ger
çi öteden beri (lahika) kelimesini kullanıyoruz. 
Fakat (ek) kelimesi de bazan iddia edildiği gibi 
uydurma bir kelime değildir. (Ek, ekli) gibi ke
limeleri her zaman kullandığımıza göre, burada
ki (lahika) tâbiri yerine (ek) in kullanılabile
ceği kanaatindeyim. 

Anlaşmanın -bâzı tarafında «fonetionnement» 
karşılığı-olarak bir yerde (çalışma), bir yerde 
de (işleme) denmiştir. Mâna .itibariyle belki ay
nı olabilir. Fakat terimlerde bir ahenk temin 
etmek bakımından ve Türkçemizin güzelliği ba
kımından, Türkçede de aynı kelimenin kullanıl
ması her halde daha doğru olur. 

Bu şekle ait noktalar üzerinde fazla durmak 
istiyorum, yalnız m^aayi; değiştiren mühim olan 
hatalara taallûk eden noktalar üzerinde durmak 
istiyorum. Buı&iar da belki daktilo ve sair ha
tası olabilir, fakat bunların -tashih edilmesi < ik
tiza eder, aksi takdirde bu hatalar anlaşma için 
bir mahzur tevlit edebilir. Bendenizin bunlar 
arasında tesbit edebildiğim şunlardır : 

BAŞKAN — Neöip Bey Bakan Bey burada 
bulunmamaktadırlar, bu bakımdan bu mevzuun 
gelecek Birleşime taliki zarureti vardır, kıy
metli ifâdelerinizi -gelecek Birleşimde lûtfetseniz.. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Şimdi ifade 
edersem belki gelecek celsede bunlar tashih edi
lerek gelmek ihtimali vardır diye arzetetheyi fay
dalı görmekteyim. 

BAŞKAN — Muvafık efendim, devam buyu
run. 

NECİP BİLGE (Devamla) — Anlaşmanın 
ikinci maddesinde (salahiyetli, merciler tarafın
dan yapılan) bütün muamelelerden bahsedilmek
tedir. Fakat anlaşmanın Fransızca ve İngilizce 
metnine göre bu ifade «salahiyetli merciler ta
rafından yapılmasına müsaade olunan muamele
ler» seklinde olmak icabeder, bu şekilde tashih 
edilirse iyi olur. 

Anlaşmanın üçüncü maddesinde bâzı mef
humlar tarif edilirken (muamele) kelimesi geçi
yor, ki anlaşmada bu bir mahsup ameliyesinden 
ibarettir. Bunlar, şunlara müsaittir, şeklinde 
ifade edilmiş yani, «muameleler mahsuba tesvi
yeye müsaittir» deniyor. «Müsaittir» kelimesi 
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Türkçede bir tarif için kullanılamaz. Tarif de 
şu,j şu meseleleri veya-hususları tazammun eder. 
deıiıir. Binaenaleyh üçüncü-maddede dahi «Mur 
amjelekr fazla ve açıkların mahsubunu ve baki
yemin birlik muvacehesinde tesviyesini tazam
mum eder» denilirse ifade daha doğru ve düz-
güjı olur. ' 

i Bu bakımdan müsaittir kelimesinin de mah 
sup ve tesviyeyi tazammun eder şeklinde tashi
hi lâzımdır. 

i Anlaşmanın 8 nci maddesinde; muamelelerin 
inkıtamda tâbiri vardır. Kanaatimce bu kelime 
yanlıştır. Tertip hatası olabilir. Bunun Fransız
ca^ «Dans l'intervan le» dir. Bu, kanaatimce 
«muamelelerin devamı sırasında» olmak icabe
der. 

| Yine aynı maddenin yani 8 nci maddenin bi
rinci satırında iki tane muamele kelimesi geçi
yor. Bu iki kelimenin mânaları birbirinden baş-
kajlır. Birinci kelime operation karşılığı kul
lanılmıştır, ikinci kelime ise «transaction» kar
şılığıdır. Yukarda bir maddede muamelenin 
mânası hususi bir şekilde tarif edildiğine göre. 
8 iıei maddede «transaction» karşılığı olarak 
kuHlamlan «muamele» yi, «muamele» kelimesi 
ilei değil de, belki «münasebet» veya «mübadele» 
kelimesi ile ifade etmek, mânaların karışmama
sını temin etmek bakımından, doğru olur. 

! 8. maddede bir de eksiklik vardır, unutul
muş olduğu kanaatindeyim. Orada «11 nci mad
de] A bendindeki mânada» tâbiri varken, bu : 

teieümeye geçmemiştir. Belki bir daktilografi 
haifcasıdır. Tashihi gerekir. 

\ 9. maddede «icra komitesi» nden bahsedil
mektedir. Fakat bu maddenin matufu olan 18 
ve) 20. maddelerde «idare komitesi» nden bahse
dildiğine göre; bu icra komitesinin (idare ko
mitesi) olması icabeder. 

i 9. maddeye ait cetvellerde, eğer dikkat edi
lecek olursa «aktif taraf» kelimesi geçmektedir. 
Halbuki bunun «âkit taraf» olması icabetmek-
le^lir. 

1 17 nei maddede müddet kelimesi konmuştur. 
Adlında bu müddet kelimesi «date» olarak söy
lendiğine göre buna «tarih» demek iktiza eder
di] 

\ Sonra arkadaşlar; bu maddenin başlığında 
Tîj.rkçemiz bakımından kusur, sayılabilecek bir 
vajlör kelimesi vardır. Fransızca ve ingilizce'de 
olduğu gibi valör kelimesi alınmıştır, «date de 
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valeur» yani kıymet tarihi veya değer tarihi 
demek lâzımdır. (Hayır sesleri, yanlış sesleri, 
faiz meselesidir sesleri) 

Evet faiz bakımından, muamelelerin mahsu
bu bakımından bir tarih tesbit edilmektedir. 
Fakat biz bunu ifade ederken valör tarihi şek
linde değil de, mahsubun veya faizin kıymet, 
değer tarihi diye pekâlâ söyliyebiliriz. Bu gibi 
terimlerin karşılığı yoktur diye yabancı tâbir
leri kullanırsak, günün birinde Türkçemiz için
den çıkılmaz hale gelir. Anlaşmada otomatik-
man kelimesi vardır. Bunun yerine «kendiliğin
den» veya hiç olmazsa «otomatik olarak» diye
mez miyiz? Sonra yine öyle tâbirler vardır ki 
biz kendimiz kullanmazsak, bu gibi teknik te
rimlerimizin memlekette yerleşmesine ve kök
leşmesine imkân olamaz. 

13 ncü maddedeki «instrument de ratifieatio '-
un, karşılığı musaddak vesaik değil tasdik ve
sikasıdır. Tasdik vesikaları, tasdik edilmiş olan 
vesikalar değildir. 

Sonra «deposer» karşılığında hifzetmek kul
lanılmış, fakat memleketimizde bu hukuki tâbi
rin karşılığı (tevdi) den ibarettir. O halde bu
rada da (tevdi) olarak kabul edersek cümleyi 
«tasdik vesikalarının tevdii» şeklinde ifade ede
biliriz. Bunun da bu şekilde olmasının doğru 
olacağı kanaatindeyim. 

Sonra 31 nci maddede Genel Sekreterlik tev
di edilen tasdik vesikalarını bütün memleketle
re bildirir, deniyor. Tasdik vesikaları bildiril-
miyecektir. O anlaşmanın tasdik edilmiş oldu
ğuna dair bir bilgi verilecektir. Bu da yanlış 
olarak 31 nci maddede görülmektedir. 

Yine 31 nci maddede bir «hususi» kelimesi 
var, bir daktilo hatası olarak böyle çıkmıştır 
bu «mumzi» olacaktır. 

Yine aynı maddenin iltihakla ilgili olan bir 
maddesi] «âza tarafından tasdik» şeklinde çık
mıştır. Sonradan iltihak eden bir memleket için 
tasdik mevzııubahis olamıyacağma göre bir 
tasdik vesikasından bahsetmek doğru olmaz. Bu, 
hüküm imza etmemiş* olup sonradan iltihak ede
cek devletlere aittir. Şu halde «tasdik vesikası» 
değil bir «iltihak vesikası» mevzuubahistir. Bu
nun da bu şekilde düzeltilmesi doğru olur. 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Doğru 
kısımlarını söyleyin daha iyi olur. 

NECİP BİLGE (Devamla) — 35 nci madde
de 11 nci maddenin uzatılması şartlarından bah-
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sedilmektedir. Burada «11 nci maddenin uza
tılmasına teşkilâtça karar vermek üzere» di
yor. Bfalbuki teşkilât kendisi uzatacak değil
dir, âkıd devletler uzatacaktır. Teşkilât uzatıl
manın şartları ne olabilir? Bunu kararlaştır
mak üzere tetktkatmı yapacak ve âkıd devlet
lere bildirecektir. Âkıd devletler de 11 nci mad
denin temdit edilip edilmemesine kendileri ka
rar vereceklerdir. 

Son olarak şunu arzedeyim ki; kanunun 
başlangıcında ve birinci maddesinde Hükümet 
tarafından gönderilen tasarıda katılmadan bah
sedilmektedir. Ticaret Komisyonunun değiştir-

i ge şekli doğrudur. Biz bu akdi imza eden dev
letlerden olduğumuza göre, iltihak değil, tas* 
dik bahis mevzuudur. Bu hususu maddelere ge-
çinee arzedeeeğim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bu tasarı vesilesiyle söz almış, 
daha başka arkadaşlarımız mevcuttur. Ancak 
ilgili bakan burada bulunmadığından, bir de-

• faya mahsus olmak -üzere, tasarının görüşül
mesini 16 Temmuz Birleşimine talik ediyoruz. 

3. —"Gelir Vergisi Kanununun 91 nci mad
desinin (B) fıkrası ile bu kamuna bağlı 2, 3 ve 
4 numaralı cetveller sonunda mevcut hükümle
rin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ive Geçici Komisyon ile Bütçe Komisyonu 
raporları (3/169) [11 

(Bütçe, Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? Raporu oyunuza arzediyorum, Kaibui 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

4. —• Zonguldak Milletvekili Fehmi Aç%k-
söz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair olan 5585 sayılı Kam/ımun 1 nci maddesi 
ile geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Sivas 
Milletvekili İlhan Dizdar'ın, aynı kanunun ge
çici 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkımda 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/23, 2/70, 2/73) [2] 

[1] 224 sayılı basmayazı Tutanağın sonunda-
dtr. 

[2] 226 say%lı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
Buyurun. 
FEHMÎ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlar, huzurunuza getirdiğim teklif, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu tâdil eden 
5585 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına dairdir. 1 Eylül 1939 yılın
dan evvel askerlikte geçen müddetlerin heyeti 
umumiyesi bir sene gibi kısa bir zaman tutan 
zamanın terfie sayılıp sayılmıyacağı hakkında 
mevzuatta bir hüküm mevcut değildir. Askerlik
leri sırasında memuriyetlerini muhafaza edenle
rin askerlikte geçen müddetleri terfilerine sayılı
yor. 1 Eylül 1939 dan sonra askerlikte geçen müd
detlerin uzaması yüzünden o sırada asker olanlar, 
askerlik yapmıyanlara nazaran, terfi noktasından 
daha geri vaziyette bulunuyorlar. îşte bu zaru
ret ve haksızlıkları gidermek için 4379 sayılı Ka
nun tedvin edildi. Bu kanuna göre kıtada kısa 
hizmetli olarak yedek subay okulunda ve kıtada 
geçirilmiş bulunan hizmetler, askerliğin hitamın
da o yurttaşın intisap ettiği memuriyette, terfi
inde hesap ediliyordu. 4379 sayılı Kanun iki 
noktada aksak kalmıştır. Bunlardan birisi; 3659, 
3656 sayılı kanunların dışında kalan Devlet De
nizyolları ve Demiryolları mensuplarını içine 
almamış bulunması idi. Bu sebepten dolayı Ulaş
tırma Bakanlığı bir tasarı hazırlamış ve Bakan
lar Kurulundan geçirerek Meclise sunmuştur. 

Diğer yönlen; 4379 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinde, memuriyete girmeden ve 1 Ey
lül 1939 dan sonra kısa hizmetli olarak geçen 
askerlik hizmetleri tabiri de bâzı aksaklıklara se
bep olmustui'. 

Yani bu muvakkat maddeye göre askerlikte 
geçen müddetlerin terfie sayılabilmesi, askerlik
ten evvel memur bulunmaması ve 1 Eylül 1939 
dan sonra askerlik yaprm'ş olmasına bağlıdır. 
Askere alman memurlar memuriyetlerini muha
faza edeceklerine göre, askerlikte geçen müddet
lerin otomatikman terfilerine sayılacağı tabiî gibi 
görülebilirse de bâzı memuriyetlerin hususi du
rumları dolayısiyle bu tatbikatta mümkün olma
maktadır. Gerek Hâkimler Kanununa, gerekse 
Kaymakam Stajiyerleri hakkındaki Kanuna göre 
bunlar kaç lira asli maaşta bulunurlarsa bulun
sunlar hâkimlik veya kaymakamlığa geçince da
ha dun maaştan işe başlamaktadırlar. Meselâ 40 
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lira asli maaş alan bir memur askerliğini yapıp 
avdetinde askerlik müddeti lerfüne sayılıp 50 li
ra lasli maaşa geçmesi icabederken, hâkimlik mes
leğine intisap edince kendisine 30 lira asli ma
aş verilmekte ve bu suretle evvelki müddetleri 
de • yok olmakta idi. işte gerek Münakalât Ba
kanlığı mensuplardın kanunun içine alınmamış 
olması ve gerekse Yargıçlar hakkındaki Kanunun 
aksak taraflarının görülmesi dolayısiyle Meclise 
muhtelif tekliflerle gelindi. Geçenki devrede hâ
kimler hakkında teklifte bulunan Bingöl Millet
vekili Feridun Fikri Düşünsel'dir. Bu teklifler 
Mecliste birleştirilerek görüşüldü ve netice iti
bariyle 5585 sayılı Kanun çıktı. Bu kanunun dâ
hi aksak tarafları olduğu görüldü. Benim yaptı
ğım teklif, 5585 sayılı Kanunun muhtelif mad
delerinin sonuna yalnız bir cümle ilâvesinden 
ibarettir. 

: 5585 sayılı Kanunun geçen senenin Mart 
ayında çıkıp 13 Mart 1950 tarihinde yaymlan-
masiyle yürürlüğe girdiği zaman alâkalılarca 
alınmakta olan maaş derecesinde geçmiş bulunan 
zamanlara göre istifadeler tehalüf etmektedir. 
Muhtelif memurların askerlikte geçmiş bulunan 
29 ay, 31 ay gibi hizmetlerden istifadeleri bâzı
larında biray, bâzılarında da 30 ay dır. Yani 
5585 sayılı Kanundan istifade edebilmek talihin 
ve kaderin cilvesine bırakılmıştır. Maddelerde 
«almakta bulundukları maaş dereceleri terfi sü
relerine eklenir» tâbiri vardır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Halen de vardır. 
İ FEHMİ AÇIKSÖZ (Devamla) — Ve maaş 

derecelerinde terfi müddetlerinin dolmasına iki 
ay kalmışsa askerlikte geçen 29 aylık müddet
ten' ancak iki ayından istifade edecektir. Başka 
bir memurun halen almakta olduğu maaş bir ay 
olmuşsa ve terfiine 35 ay varsa bu askerlikte ge
çen müddetin tamamından istifade edecektir. 
Yani 13 Marttan evvel meselâ 11 Martta terfi et
miş olan bir kimse askerlikten tamamen istifade 
edecek 14 Martta terfi etmiş ise bundan hiç is
tifade edemiyecektir. 

Biz yeni bir hak ihdasını istemiyoruz; evvel
ki bir kanunla ihdas edilmiş olan hakların ada
letle tevziini talep ediyoruz. 

Bendenizin teklifim sadece bu hususlara da
irdir, (Bütün müddetlerin sonunda, bu müddet
ten artan olursa ileriki terfiinde nazara alınır.) 
şeklindedir. Eğer ileriki terfilerde nazara alınır
sa noksan kalmış, yani tam sayılmamış olan 
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birkaç aym bu ileriki terfide sayılması suretiyle 
emsalleri ile bir müsavat temin edilmiş olur. 

Bu kanun teklifinin komisyonlarda görüşül
mesinde aksi mütalâada bulunan arkadaşlarımız 
bütçe meselesini ileri sürdüler, dediler k i : Bu
nun bütçeye tahmil edeceği külfetler belli de
ğildir. Portesi de malûm değildir. Çok geniştir, 

Burada şu hususu belirtmeyi lüzumlu görü
yorum : Bu teklifimiz kanunlaşırsa icrası derhal 
lâzımgelen bir ilâm mahiyetinde değildir. Yani 
bu kanunu ellerine alanlar bunu derhal icraya 
koyabilecek değildir. Bu kanunu tatbik edecek 
yine Devlet ve yine bakanlıklardır, bunların 
kadroları müsait değilse şüphesiz bu kanunu 
kadroları nispetinde tatbik edeceklerdir. Ve 
yine Bütçe kanunlarına bağlı kadro cetvellerin
de bir değişiklik yapmadığımıza ve cetveller ay
nen kaldığına göre kadrolardaki kayıtlar ve 
kadroların tahditleri bakidir. Bütçeye fazla 
külfet yükliyeceği şeklindeki mütalâaların yeri 
olmasa gerektir. 

Yine aksi fikirde olan arkadaşlarımız de'düer 
ki, «Fiili müddet, meselesi, Maaş kanunlarında 
bir ileriki dereceye terfi müddeti üç senedir, üç 
sene o maaşı fiilen almak lâzımdır» ve askerlik
te geçen müddetin itibari bir müddet olduğunu 
ileri sürdüler. G-eçen müddet itibaridir ve ve bu 
suretle memuriyette geçmiş sayılmaktadır. Bu 
noktada bir diyeceğimiz yoktur. Fakat bir kıs
mının askerliğinin tam olarak sayılması, bir 
kısmının ise otuzda birinin sayılması veyahut 
hiç sayılmaması adaletsizliktir; işte bu adalet
sizliğin giderilmesini teklif etmiş bulunuyoruz., 

Buyurdular ki, bir derecede üç seneden fazla 
4 - 5 sene kalmış bulunan memurun 3 seneden 
fazla olan bu müddeti ileriki terfi derecesinin 
hesabında nazara alınmadığına göre, askerlikte 
geçen müddetin 3 senelen fazla kısmın ilâvesi 
doğru değildir. 

Vakıa bu müddetlerin ikisi terfi derecesinde 
sayılması düşünülemez. Çünkü bunlar mevzuata 
göre vukuagelmiş gecikmelerdir. Lâkin asker
likte geçen müddetin terfi müddetine ilâvesin
den artan kısmın ileriki terfie sayılmaması için 
hiçbir sebep yoktur kanaatindeyim. 

Bütçe Komisyonu raporunda da ikinci kısım 
olarak ele aldıkları Sivas Milletvekili İlhan 
Dizdar arkadaşımızın teklifidir, ilhan Dizdar 
1 Eylül 1939 dan evvel, yani 27 . VI . 1935 tari-
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hinden sonra askerlik yapanlar arasında da 
farklı muameleler bulunduğunu düşünerek 
böyle bir teklifte bulunmuştur. 27 . VI . 1935 
tarihine kadar bir memurun memur olarak as
kere gitmesi veya gitmemesi hususunda bir ka
rarname mevcut değilken 27 . VI . 1935 tarihin
de askerlik yapmamış olanları memur olarak 
almamak kaydiyle bir kararname çıkmış bulu
nuyor. Bu kararnameye göre askerlik yapmamış 
olanları memuriyete almıyorlar. Bu kararname-

' ye hüsnüniyetle ittiba edenler hemen askere gi
dip askerliklerini yaptıkları halde, bu askerlik 
müddetleri sonradan terfilerinde sayılmıyor, 
Fakat bu kararnamenin kaçamak yollarını bu
lup muhtelif şekilde askerliklerini tecil ettiren
ler veya askere hiç gitmiyenler, memuriyete in
tisap ederek emsallerine nazaran terfilerinde 
ilerlemiş bulunmaktadırlar, işte bu mahzurun 
giderilmesi için ilhan Dizdar arkadaşımız tek
lifte bulunmuş ve her iki teklif de Maliye Ko
misyonunda birleştirilerek, o suretle huzurunu
za getirilmiştir. 

Maruzatımı şu suretle hulâsa etmek istiyo
rum : Maksadımız 4379 ve 5585 sayılı kanunlar
la verilmiş bulunan hakkın, hak sahiplerine mü-
savatan tevziinden ibarettir. Yani askerlikte 
geçen müddetten, bir kısmının tamamen istifa
de etmesi bir kısmının istifade etmemesi şeklin
deki tatbikatın düzeltilmesi istirhamından iba
rettir. Teklifimin mahiyeti budur. Bu teklifi
min reddini istilzam eden Bütçe Komisyonu ra
porunun reddi ile Maliye Komisyonunca hazır
lanan maddelere geçilmesi için bir önerge tak
dim ediyorum, kabulünü yüksek heyetten rica 
ederim. 

RİFAT SÎVtŞOĞLU (Zonguldak) — Efen
dim, benim de âzası bulunduğum Maliye Ko
misyonundan bu kanun teklifi müspet şekilde 
çıkmıştır. Yani, Maliye Komisyonu bu kanun 
teklifini kabul etmiştir. Bu komisyonun mazba
tası tetkik edildiği zaman orada benim de im
zam olduğu görülür. Bu imzaya nazaran kendi 
komisyonumun raporunu müdafaa edeceğim ve 
Bütçe Komisyonu raporunun aleyhinde konuşa
cağım gibi bir zan hâsıl olabilir. Burada bir ter
tip hatası var, bendeniz esasen buna komisyon
da da muhaliftim, teklifin reddi taraftarı idim. 
Onun için tarafımdan Bütçe Komisyonunun ra
poru mütalâa edildiği takdirde böyle bir zan 
hâsıl olmamasını rica ederim. 
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Efendim, ortada gayriâdil bir vaziyet var. 

Bu--vaziyet, muhterem arkadaşım Fehmi Açık-
söfc?ün teklifiyle ortaya çıkmış değildir; eski 
Halk Partisi-idaresi zamanında tedvin edilmiş 
iki Kanunla ortaya çıkmıştır; gayriâdil, gayri-
mÜEavi bir vaziyet vardır. Bugün Fehmi Açık-
söz arkadaşımız; bu teklifiyle gayriâdil, şim
diki tabiriyle antidemokratik... Bendeniz Ana
yasanın ikinci maddesinde devlet dili Türkçe 
olduğu ve onun karşılığı da bulunduğu için 
antidemokratik yerine gayriâdil diye kullana
cağım. Arkadaşlarımız eski iktidar zamanın
da tedvin edilmiş iki gayriâdil Kanunun daha 
ziyâde tevsian tedvinini istemektedirler. Muh
terem arkadaşımın teklifi kanunisi bunu gös
termektedir. Bir kere askerlik memuriyet mi
dir, değil midir, bir borç mudur, değil midir? 
Bu borcu vermek ahlâki bir vazife midir, de
ğil midir? Ahlâki vazifeyi ifa edenler mükâ
fata; nail olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bunu 
halletmek icabeder. Bu kanun kabul edildiği 
takdirde iki oğlum var, ikisi de yedek subay
dır, bundan istifade edeceklerdir. Fakat, iste
mem ; muayyen ve mahdut bir zümrenin fayda
lanması karşısında Türk milleti milyonlarca 
zarar edecektir. Bunun için; « Menfaati hâj» 
için zararı âm ihtiyar olunur » kaidei külliye
sine daima muarızım. Ancak zararı âmmı defi 
için, zararı hâs ihtiyar edilmelidir. Böyle mah
dut bir zümrenin faydalanabilmesi için esasen 
tamtakır teslim alman bir kasanın kıyısında 
bucağında kalmış 50 -100 bin liranın feda edil
memesini temin için bendeniz bu tasarının red
di ve Bütçe Komisyonu raporunun'kabulü yo
lunda konuşacağım . 

Askerlik vazife mi, memuriyet midir demiş
tim. Bir kere askerlik vatani bir hizmettir. Va
tani hizmeti ifa eden her vatandaşın bu yolda 
mükâfatlandırmaya gidersek, yani bu mükâ
fatı yalnız yedek subaklıkla ve kısa müddetle 
hizmet etmiş muayyen bir zümreye inhisar 
ettirme yoluna gidersek bu, sadece ve sadece 
yedek subayların terfiine hadim olacak ve bu
nun arkasından karşımıza yedek subay olmı-
ya'ri çok kalabalık bir memur zümresi çıkacak
tır; 

Meselâ; Lisenin son sınıfından ayrılarak 
Memurin Kanununun mâni hükümlerine rağ
men ve kânun hilâfına ve âmirlerinin müsama
hası üzerine memuriyete alınmış, bu arada as^ 
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kere gitmiş. Bu gibilerin askerlikte geçen müd
deti terfiine mahsup edilmiyor. Bunlar esasen 
hizmeti fiiliyesini ifa etmektedir. Âmirinin 
müsamahasını ve yahut atfetini suiistimal ede
rek bugün devletten milyonlar isterlerse nasıl 
kabul edilebilir. Kaldı ki taltif edilmesini, ya
ni askerlikte geçirdiği müddetin terfiine zam
medilmesin! istiyen zümre, bu gibiler olmayıp 
yalnız kısa hizmete tâbi olan yedek subaylardır. 
Halbuki bu gibiler tahsillerinin mükâfatı ola
rak çok kısa bir müddet askerliğini yapıyor, 
hem de subay olarak yapıyor. Bu gençler, tah
sillerinin mükâfatı olarak, çok kısa bir müd
detle, askerliklerini subay olarak yapıyorlar. 
ö te {yandan memuriyetten askere alınmış öyle 
gençjer vardır ki, sırf malî vaziyetlerinin mü
sait jolmamasandan dolayı lisenin son sınıfın
dan terki tahsil etmiş oldukları için, üç sene 
müddetle askerlik yapmışlardır. Bunların üç 
senelik askerliklerini terfilerinde mahsup et
miyoruz da niçin yedek subayları mahsup edi
yorum? Üç senelik askerlik yapan vatandaşın 
kabahati, bir ekmek ve bir kaşık karavanaya 
hizmet etmesi midir O daha ziyade bu hakka 
müstahak ve lâyıktır. Çünkü bir kaşık karava
naya üç yıl hizmet etmiştir. Bu itibarla muh
terem arkadaşımın kanun teklifini kabul eder
sek, vatan hizmetini mükâfatlandırmak gibi 
bir yol tutmuş oluruz. Esasen bu yol Halk Par
tisi zamanında tutulmuştur, şimdi üzerinde 
durmayı zait görüyorum. Gayri âdilâne addet
tiğim, ve hiç kimsenin kabule temayül etmiye-
ceğini bildiğim bu yol 4379 ve 5585 No. lu Ka
nunlarla açılmıştır. Bunları kaldırmak yoluna 
gidilmesini bilhassa Hükümetten rica ederim 
Bilhassa antidemokratik yine antidemokratik 
dedim, gayri âdil kanunları ayırarak Hüküme
tin bunlar üzerinde durması lâzımdır. Bu iti
barla teklifin reddi ile Bütçe Komisyonu rapo-
runuıfı kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlarım, garip bir tesadüf ola
cak, jbu kanun üzerinde Zonguldak milletvekil
leri arka arkaya söz almış bulunuyoruz. 

Ben, İlhan Dizdar arkadaşımın noktai naza
rı üzerinde durmıyacağım. Yalnız Fehmi Açık-
söz arkadaşımın kanun teklifinin kabulü hak
kında konuşacağım. 

Burada, eski iktidarın bize bıraktığı kötü 
mirasların üzerinde maalesef konuşmak mec-
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buriyetinâeyiz. Haddi zatında bu 4379 sayılı 
Kanun hakikatta âdil bir kanun değildir. Çün
kü 1039 senesinden sonra, hiçbir memuriyete 
girmeksizin kısa hizmetli olarak askere alman 
vatandaşların, memur olduktan sonra gerek 
yedek subaylıkta ve gerek kıtada geçen müd
detleri terfi müddetlerine sayılmasını âmir ola
rak gelmişti. 1939 da dünya ahvali dolayısiyle 
askerlik müddeti uzamış ve ondan evvelki hiz
mete alınan memleket çocuklarının diğerlerine 
nazaran daha evvel askerlik yapmalarından 
mütevellit kaybı telâfi etmek maksadı güdül-
müştür. 1939 dan evvel bir sene olarak yapı
lan askerlik 1939 dan sonra bir buçuk, 2 ve 
hattâ iki buçuk sene olarak yapılmıştır. Gö
nül isterdi ki 4379 sayılı Kanun tedvin edilir
ken bu bir seneyi ortadan çıkarsın, fazlası 
terfi süresine sayılsın. Bu nazarı itibara alın
mamış, heyeti umumiyesi terfi üzerine sayıl
mıştır. Ne yapalım arkadaşlar, 4379 ve 5585 
sayılı her iki kanun halen mer'idir ve Fehmi 
Açjksöz arkadaşımızın ifade ettikleri büyük 
adaletsizlikleri meydana getirmiştir. Hakika
ten bâzı arkadaşlar askerlikte geıçen fazla za
manların ancak bir iki ayını kazanmışlar, diğer
leri ise kepsini kazanmış, kimisi hiç kazanma
mıştır. Bilhassa kanun yargıçlar ve savcılar 
üzerinde tesirini göstermiştir. Hâkimler Ka
nununa göre mesleke girişlerinde 1949 senesi
ne kadar devam eden hâkim namzetliği staj 
müddeti iki sene olduğu halde bu şekil tatbik 
olunmadığından bâzısı bir sene, bâzısı üç ay 
staj yapmıştır, bâzıları hiç yapmamıştır. Bu
radaki staj müddetinin muayyen olmamasından 
mütevellit meydana gelen aksaklık, bir de hâ
kimlerin senenin muayyen zamanlarında, üç, 
dört ayda bir kararnamelerle terfileri dolayı
siyle arada geçen aylar neticesi terf ilerinde bir
birine tevafuk etmiyordu. Bu anormal kanun 
yargıçların hizmetteki müddetlerinin tutmayış-
ları, bir de terfi dolayasiyle senenin dörder ay 
olarak üç zamana tâbi tutulup ayırma komisyo
nuna girmesi münasebetiyle aradak değişen za
manlardan dolayı yine terfileri aksamış bulun
maktadır. Bu huzursuzluk aynı senede mezun 
olmalarına ve aynı zamanda askerlik yapmala
rına rağmen ve aynı müddetle askerlik yap
tıkları halde arkadaşlar arasında bir terfi sü
resi gibi ve hattâ daha fazla bir zaman kaybı
na sebebiyet vermiştir. Bu cihet Maliye Komis-
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yonu raporunda açıklanmıştır. JÎTakat Ciltçe 
Komisyonu raporu, şurada samimiyetle itâü-f 
edeyim ki, bir esasa dayanmaktadır. Bu ra
porda birçok nazariyattan bahsediliyor. Bir £e-
fa Bütçeye külfet doğuracağından bahsedil
mektedir. Biz prensipler üzerinde konulmak 
zorundayız. Bir kanun vardır, bu âdil olmı-
yabilir; fakat her iki kanun da yürürlüktedir. 
5585 sayılı Kanun 4379 sayılı Kanunun bâzı 
aksaklıklarını düzeltmek için çıkarılmıştır ve 
hakikaten de bâzı noksanları telâfi etmiştir; 
fakat birçok noksanlıkları devam etmektedir. 
Bu noksanlıkların hâlâ devamına meydan mı 
verelim? Binaenaleyh bu kötü mirası eüz'i de 
olsa telâfi etmek zorundayız. Şahsi kanaati
me göre, adaletsizliklere son vermek mecburi
yetindeyiz. Bu kanun ortadadır, aksak taraf
ları vardır. Biz bu aksak tarafları mümkün 
mertebe düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bu, 
Bütçeye külfet tahmil edebilir. Kadro müsait 
olmıyabilir, terfi edemez, fakat bunlar başka 
meseledir. Prensip partisi olarak ortaya atıl
dık; bunu prensip meselesi olarak halletmek 
zorundayız. Eski iktidarın bize bıraktığı bu 
işleri halletmeliyiz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Ye
ni iktidar da bu noktada eski iktidarla beraber
dir. 

BAŞKAN — önerge vardır. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — M u t e ş m 

arkadaşlar, her iki sayın arkadaşım da eski ik
tidar mevzuu ile dâvalarını kuvv^t l^^bme yo
luna sapmasaydı huzuru âlinize gelmiyecektim. 

Arkadaşlarımın görüşleri iki noktada topla
nıyor: Biri, mevcut kanunlar âdil hükmü ih
tiva etmemektedir, bu adaleti temin edelim. Ta
mamen beraberim kendileriyle. Yalnız dâyala-
rmı sarih olarak bu kürsüden vaz'edemedikleri 
için arkadaşlarımın haklı olan dâvaları za'fa 
düşmüştür. Hâdise şudur: Bahsettikleri her iki 
kanun 1939 dan bu yana, bütün hakları madı-
fuz tutmaktadır. Yani askerlik gibi kudsi bir va
zifeyi ifa eden aritadaşların her türlü hakları 
1939 yılından bu yana mahfuz tutulmakladır, 
terf ilerine sayılmakta, terfi sürelerine eklenmek
tedir. 
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MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — O, yedek 

subaylar için. 
HAMDÎ ORHON (Devamla) — Murad Bey, 

rica ederim müdahale etmeyiniz. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 

siz de lütfen devam ediniz. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Müdahalele
riniz bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Maksadım1 

kanun teklifini getiren arkadaşlara bir hizmet
tir. 

Arkadaşlar, 1939 dan geriye doğru manzara 
nedir? Bence dâvayı burada aramalıdır. Gö
receksiniz ki eski kanun, Sivişoğlu'nun dediği 
gibi gayriâdil olarak değil, bütün Devlet kadro
larını bir Barem Kanunu altında toplamak mak-
sadiyle tedvin edilmiştir: Bundan evvel bir ka
nun mevcut olmadığı için bir terfi sistemi yok
tu. Bu kanunu Barem Kanununa doğru aşağı 
götürmek istiyen ve teklifi yapan arkadaşlar, 
hakiki maksatlarını tam olarak vuzühlandırama-
mıştır. Bütün dâvayı, Barem Kanunundan ev
velki müddetle değil, o kanunun mevcudiyetin
den sonra gelen, 1939 senesine kadar olan müd
dette aranmalıdır. Arkadaşlar, 1935 yılma ka
dar askerlik hizmeti yani yedek subaylıkta geçen 
bütün hizmetleri memuriyet haklarına eklenmiş
tir, hiç bir arkadaş mağdur değildir. Bunların 
içinde içimizde bulunan muhterem arkadaşları
mızdan da birçok misal vermek mümkündür. 

Adaletsizlik dedikleri şey nereden başlıyor? 
Bu kanunlar sekizinci devrede Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilirken sekizinci madde
de halledilme yolu arandı. O zaman ben arka
daşınız, buna müdahale ettim, adalette müsa
vat esastır, dedim. Burada uzun münakaşalar 
yapıldı, 1939 yılındaki müzakere sırasında as
kerlik hizmetlerinin de memuriyelt hizmetlerine 
sayılması lâzımdır diye, o zamanın ^Maliye Ba
kanının tezinin aksini kanunu teklif öden arka
daşlarımızın tezini müdafaa ettim. Yüksek Mec
lis bunu kabul ederek Bütçe Komisyonuna tevdi 
etti. Bu iş Bütçe Komisyonunda ikinci defa 
uzun uzadrya müzakere edildikten sonra, bir ta
lihsizlik eseri olacak, bizim bulunmadığımız bir 
zamanda Heyeti Umumiyeye geldi ve Heyeti 
Umumiyenin ilk defa kabul etJtiği teklif redde
dildi ve gayriâdil denen vaziyet meydana gel
miş oldu. Şimdi arkadaşlarımızın yaptığı, o za
man müzafcere edilen ve bir adalet yolu aranılan 
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bu sistemi tekrar tesisten ibarettir. Mahiyeti ne
di r ! Her iki kararname de elimdedir, arkadaş
larıma yardım olsun diye getirdim. Bilhassa bu 
işte her iki arkadaşımın buyurdukları gibi en 
çok mutazarrır olan adliye mensubiyni arkadaş
larımızdır, esasen bu teklif de oradan gelmiştir. 
Heyieti Vekilce 1935 tarihinde Adalet Bakanlı
ğına; askerliğini yapmıyan kimselerin Devlet 
hiznletine alınmaması teklif ediliyor. O zamanın 
zarıiret ve icapları dolayısiyle 27 . VI . 1931 
tarijı ve 3011 sayılı Heyeti Vekile karariyle ha
kikaten askerliğini yapmıyanları memuriyete 
almiyalım diyorlar. O halde yüksek tahsil mües
seselerinden mezun olan arkadaşlara hizmet ka
pıları kapanıyor. Bizde kötü bir ananedir, Dev
let yasağı üç gün sürer derler. Hüsnüniyet sahi
bi olan kimseler hizmete koşmuşlar, aman as
kerliğimizi yapalım bir an evvel memuriyet ala
lım demişlerdir. Bir kısmı da şurada burada 
bekjemişler ve hakikaten üzerinden bir sene da
hi geçmeden bu sefer Maliye Bakanlığının bir 
teklifi Meclise gelmiştir. Bu teklifte deniyor k i : 
Devjet kadrolarında yüksek tahsilli kimselere 
ihtilaç vardır, yüksek tahsil mezunlarını memu-
riyejt hizmetine alalım.. Bunun tarihi 2 . XI . 
1937İ dir. Bu suretle birinci karar bozuluyor. Ne 
oluyor? Devlet kapısı yine yüksek tahsil men
suplarına açılıyor, askere gitmiy enler bundan 
istifade ederek hizmete giriyorlar. Bunun neti
cesi aynı mektepten mezun olan iki arkadaş
tan askere gitmiyenin maaşı 40 lira oluyor ve 
askere gidenlerinki 30 da kalıyor. Yani vatani 
hizmetini ifaya koşan taltif edilmesi icabeder* 
ken bu şekilde gadre uğrıyor, şurada burada in
tizar edip askerliğe intisap etmiyerek Devlet 
hizmjetine girenler terfi ediliyor. 

Igte arkadaşlar, bu izahatım da gösterir ki, 
diğe}* kanunlar gayriâdil değildir, gayriâdil 
olan bu noktadır. 8 nci devrede biz bunu orta
dan kaldırmaya çalıştık. Şimdi bu arkadaşları
mız müdahale ve mücadele ederek bu adaletsiz
liği ortadan kaldrmak istiyorlar. Maliyeciler 
karşınıza çıkıyor. Nitekim, Bütçe Komisyonu 
rapofunda gördünüz, canım, bizi nereye kadar 
götüreceksiniz, Balkan Harbine kadar götüre-
cekmjisiniz diyorlar? Bu işin hisle alâkası yok-
yoktjır. Baremden evvel bizde bir terfi esası 
yokt^ı. Bir kısım maliyeciler çıkar, derler ki, 
bu bjize milyonlara mal olur. Bunların bende 
hesapları vardır. Arkadaşımın dâvasına hizmet 
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etmek için söz aldım. Haddizatında söz alacak . 
değildim. Malî portesi geniş değildir. Arkadaş- : 
larımızm istediği birinci ndkta budur. J 

İkinci nokta, nedir? 1939 yılından soîıraki j 
askerlik müddetleri terfie sayılıyor. Ondan evvel ! 
askerlik hismet müddeti farzedelim üç sene, 
memur, üç sene müddetle askerlik hizmetini ya
pıyor. Terfi sürelerine göre kimine bir ay zam 
yapılmıştır, kimine üç sene zam yapılmıştır. 
Şimdi ikinci defa bu adaletsizliği de ortadan 
kaldırmak istiyorlar. Bunlar dediğim gibi 
1935 den 1939 tarihine kadar) olan müddete 
münhasır bulunmaktadır. Ö l müphemiyet, be
nim görüşüme göre, arkadaşlarımın dâvalarını 
iyi vaz'edememiş olmalarından ileri gelmektedir. 
Getirdikleri bu kanun tasarısı çeşitli madde ve 
farkları ihtiva ettiğinden hakiki maksadını kay
betmiştir. 

Ben, 8 nci devrede, 3659 ve 3656 sayılı ka
nunlardan istifade eden bütün memurlara şamil 
olmak üzere, bir teklif yapmıştım. Şimdi müsa
adenizle bu teklifi okuyacağım, göreceksiniz ki, 
maksadı halleder bir tekliftir. Kararname bir 
adaletsizliğin doğmasına sebep olduğu için o 
maddeyi esas tutmuştur. 

«27 . V I . 1935 tarihinden Eylül 1939 tarihi
ne kadar asli bir memuriyete tâyinden evvel 
veya soni*a muvazzaflık hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınanların terfilerin-
den itibaren Yedek Subay Okulu ve yedek su
baylıkta geçirdiği müddetleri halen bulunluk-
ları memuriyetlerinde terfi sürelerine eklenir.» 
Yani şu teklif 8 nci devrede vaz'edilen teklif
tir. Bütün bu maddeler ve fıkralar ve saireyi 
ortadan kaldırarak tek müddetle bu arkadaşla
rın dâvalarını vaz'ederek - ki bu râvalarmda hak
lıdırlar - 8 inci Devrede ortaya attığımız ve mü
dafaa ettiğimiz bu haklı dâvaları o zaman kay
bolmuştur. Teklifim şudur ki, ne bu teklifler ne 
de Bütçe Komisyonun teklifi kabul edilmeden 
iş bir kere de Maliye Komisyonuna havale edil
sin ve orada bu adalet esasları dairesinde yeni
den ve esasından tetkik edilsin. Bu büyük bir 
hizmet olur. (önerge ver sesleri). Verdim efen
dim. Ricam bun,dan ibarettir. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Efendim, ben
deniz diğer arkadaşların verdikleri izahattan 
sonra bu mesele üzerinde fazla durmıyacağım. 
Sadece bir işaret etmekle yetineceğim. 

Arkadaşlarımın izah ettikleri gibi, bu 5585 
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ve 4375 sayılı kanunların tatbikatında memur
lar arasında istifade derecesi çok değişmektedir. 
Kimisi 15 gün istifade etmiştir, hattâ bir gün 
istifade edenler bile var, kimisi de bir terfi sü
resi kadar istifade etmiştir. Bu arada şunu da 
ilâve edeyim, kanunun tatbikatında, hakları ol
malarına rağmen hiç istifade edemiyen arkadaş
lar da mevcuttur. Hâkimlerden misal vermek 
suretiyle bu noktayı izah edeyim. Hâkimler Ka
nununa göre, hâkim ve savcıların terfi etmesi 
Ayırma Komisyonun; tetkikma bağlılır. 

Ayırma Komisyonu dörder aylık bir ara ile 
senede üç defa toplanır. Bu dört aylık mesafeler 
arasındaki çalışmalarına hâkimlerin terfi etme
lerine veya etmemelerine karar verirler, netice
ye bağlarlar. Bu tetkik işi belki bir ay, belki iki 
ay, belki de daha fazla uzar, tabiî tetkik edile
cektir. 

Bu arkadaşlar arasında öyle kimseler var
dır ki, kendilerinin terfii hususunda bir tetki-
kat yapılabilmesi için listelere alınmalarına rağ
men ve müddetlerini meselâ Aralık 1950 veya 
Şubat 1951 de bitirmiş olmalarına rağmen terfi 
edememişlerdir. Çünki henüz tetkikat yapılmak
tadır. 

5585 sayılı kanun 13 Mart 1951 de çıkmış ol
duğu için, kendilerinin almakta olduğu maaş 
derecelerine ilâve edilecek müddet kalmamıştır, 
çünki, 5585 sayılı Kanun, biraz evvel Fehmi 
Açıksöz arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, 13 
Mart 1950 de ilân edilmiştir ve meriyete girmiş
tir. Bu kanunda «halen almakta oldukları dere
celerine eklenir» tâbiri vardır. Bu (halen) ke
limesi kanunun yürürlüğe girdiği tarih olarak 
tefsir ediliyor. Fakat hâkim ve savcılardan öy
leleri vardır ki, Kasım 1949 da, Aralık 1949 da 
veya Ocak, Şubat 1950 tarihlerinde terfi müd
detleri geldiği halde, Ayırma Meclisinin tetki-
katmı henüz yapmamış olması dolayısiyle, 13 
Mart 1950 tarihinde terfi etmemişlerdir. Terfi
leri yapılmış olsa idi bu kanundan istifade ede
ceklerdi. Fakat Ayırma Meclisinin tetkikatı so
nunda Mart ayının 15 inde veya 16 smda terfi 
etmiş olunca kanundan istifadelerine imkân 
kalmıyor. 

Şimdi alâkalı makam diyor ki ; 13 Mart 1950 
tarihinde senin terfi sürene eklenecek bir müd
det yoktu. Fakat diğer taraftan, 13 Martta ter
fi etmemiş bulunduğuna göre üst derecede de 
sayamam. O halde, 13 Martta veya daha evvel 

— 99 — 



B : 98 11.7 
müddeti dolduğu halde terfi ettirilmemiş olan 
bir memur, ne alt ne üst derecede terfi imkânı 
elde edemiyor. Kendisinin her hangi bir kusu
ru olmadığı halde kanunen istifade edemiyor. 
Bu bakımdan kanunun esası doğrudur, kabul 
edilmesi -lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen

dim, meselenin esasına girmek lüzumu artık kal
madı kanaatindeyim. Bütçe Komisyonu raporun
da Maliye Kamisyonunun mütalâasını ve metnini 
esas ittihaz edip tenkidlerini ve ret sebeplerini 
ona dayandırdığı için; Maliye Komisyonunun bu 
metni hazırlamasının ve bu neticeye varmasının 
esbabını kısaca huzurunuzda arzetmek için gel
dim. 

Gerek Fehmi Açıksöz, gerekse İlhan Dizdar ar
kadaşımızın teklifleri mahiyetleri itibariyle 
farklı bulunmakla beraber aynı kanunun tadilini 
istihdaf ettiği cihetle biz, komisyonda bunları 
görüşürken birleştirmenin münasip olacağı ka
rarma vardık. Bu mevzuun vüsati ve karışıklı
ğı, bizi acele karar almanın mahzurunu izale et
mek zaruretinde bıraktı ve bunu bir tâli komisyo
na havale ettik. Tâli komisyonu her iki teklifi, ev
velki mevzuatı, tatbikatı gözden geçirerek, biraz 
evvel Hanıdi Orhon arkadaşımın işaret ettiği gi
bi evvelâ bir tek metin halinde bunu kaleme al
mayı düşündü, fakat belki bu metni kaleme alır
ken mevcut hakları iskat ederiz tehlikesiyle kar
şılaştı. Yani bir hakkın ihyasını düşünürken, di
ğer taraftan bir hakkı yıkmak tehlikesi vardır. 
O bakımdan mevcut kanunlardaki mahsuru iza
le etmek yoluna gittik. 

Mesele şu idi arkadaşlar : Askerliğini kısa 
hizmetli olarak yapmış memurlar ya hiç istifade 
etmemişlerdi, yahut da kısmen istifade etmişler
di. Kısmen istifade etmiş olanlar 4379 sayılı Ka
nunun meriyetinden bu tarafa bu rejime tâbi 
olan memurlardı. Hiç istifade etmemiş olan me
murlar da 4379 sayılı Kanunun mebdeinden da
ha evvel askerliği yapmış olanlardı. Bunu arka
daşlar, uzun uzadıya izah etmişlerdir. Bu husus
taki kararnameyi zikrederek, bundan doğan 
haksızlıkları önümüze serdiler. Ben bu hususta 
bir şey söyliyeeek değilim. Sözlerim, mevcut ka
nunları bâzı tadillerle ıslah etmek yoluna git
miş bulunduğumuzu arzetmekten ibaret olacak
tır. Teklifi getiren arkadaşların göz önünde bu
lundurdukları mevcut adaletsizlik, kendi mü-

1951 O : 1 
şahşdeme göre, izale edilebilir. Bütçe Komisyo
nu işi sadece bütçe mülâhazasiyle mütalâa et
miştir ki bu kabîl mütalâalar, görüşüme göre 
kolaylıkla reddedilebilir. Eğer Bütçe Komisyo
nu taporu kabul edilecek olursa daima bu kabîl 
adaletsizliklere yol açabilir. Bütçe Komisyonu 
rappru kanun teklifinin tamamen reddini istil-
zar4 etmektedir. Bir de teklife mesnet olan ada
letsizlikleri varit gören ve gene sizin namınıza 
çalışan Maliye Komisyonunuzun, raporu var
dır. Belki Bütçe Komisyonu raportörü arkada
şımız da raporunu izah ederek kabulünü istiye 
çeklerdir. Fakat gal iye Komisyonunun mevcut 
adaletsizliğin giderilmesi yolundaki mütalâa ve 
raporunun müzakereye esas ittihaz edilmek su
retiyle meselenin bir kere de müspet zaviyeden 
tatbikma imkân verilmesi yerinde olur kanaa
tindeyim. 

Şayet Maliye Komisyonunun gösterdiği şe
killer arasında hakikaten adaletsiz olanlar var
sa pnlarm o metin üzerinden izalesi veyahut biz 
hâdiseyi tamamiyle kavrıyamamışsak gereken 
rötuşlar yapılarak daha âdil bir metnin ortaya 
kokması için çalışılmasını temenni ediyorum. 
Butau temin için de bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu tasarı vesilesiyle 
sÖ2| almış daha epey arkadaşlarımız var. İçtüzü
ğü}! 87 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrala-
rııjı okuma zarureti hâsıl olmuştur: (Bir bakan
lıkla ilgili bir tasarı veya teklif görüşüldüğü 
sırada, o bakanın veya adına gelen birinci sınıf 
da|re reislerinden birinin hazır bulunması şart
tır, 

Bulunmazlarsa görüşme, bir defa için, gele-
eeljc Birleşime bırakılır.) 

Maliye Bakanlığını ilgilendiren bu tasarının 
görüşülmesinde Maliye Bakanını burada göre
medim, (Temsilci var sesleri) 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen
dini, hem temsilci mevcut, hem de tahattur bu
yu rulursa, bayramdan evvel bu teklif bir defaya 
mahsus olmak kaydiyle tehir edilmişti. (Tehir 
edjildi sesleri) 

BAŞKAN — Bu ciheti tetkik edeyim, şimdi 
öğreniriz. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Doğrudur 
Fikri Bey. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak arka
daşımız Hayrettin Beyin buyurdukları gibi te-
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hir edildiğini Kanunlar Müdürü Fehmi Bey te
yit ediyorlar. Bendeniz malûmattar olmadığım 
için özür dilerim. 

Komisyon namına Mazhar Şener. 
B'ÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, ka
nun teklifleri başlıca iki noktada toplanmakta
dır. Bunlardan birisi; 4379 ve 5585 numaralı 
kanunlarla Yedek Subay Okulunda ve yedek 
subaylık devresinde geçen hizmet müddetlerinin 
mütaakıp terfi devrelerine sirayet ettirilerek 
arta kalan müddetlerin o devrelerde sayılması, 

İkinci teklif; bu kanun hükümlerinin, yani 
4379 numaralı Kanun hükmünün 1939 dan ma
kabline teşmil edilerek 27 . V I . 1935 tarihine ka
dar geri götürülmesidir. Bu bakımdan maruza
tımı bu iki noktada telhiz etmeye çalışacağım. 

Aricadaşlar; izahatımı anlayabilmeniz için, 
evvelâ, malî kanunlardaki teselsülü biraz izah et
meme müsaadenizi rica edeceğim: 

4379 sayılı Kanun 1941 veya 1942 senesinde 
çıkmıştır. Bu tarihe kadar askerlikle memurluk 
aracında böyle katı bir münasebet tesis eden bir 
kanun yoktu. O zamana kadar cari olan hüküm 
Maaş Kanununun bir maddesi idi. Asaleti tas
dik edilen bir memur askere gittiği zaman me
muriyetle alâkası devam eder ve maaşını da kısa 
hizmete tâbi ise, yedek subay ise, 1/3 veya tam 
olarak alırdı. 

Maaş Kanununu şöyle kısaca izalh edeyim. 
Kanunda iki hüküm mevcuttur: Birisi kısa hiz
mete tâbi olanlar hakkında. Bunların memuri
yet statüleri devam ediyor. Kısa hizmete tâbi 
olmıyanların, doğrudan doğruya tam hizmete 
tâbi olan memurların alâkaları ise Maaş Kanunu 
muvacehesinde tamamen kesiliyordu. Rifat Si-
vişoğlu arkadaşımızın söylediği gibi antidemok
ratik hir hülküm Maaş Kanununun (bünyesinde 
mevcut bulunmaktadır. 

Şimdi vaziyet bu şekilde devam ederken, 1939 
da İkinci Düny% Harbi patladı. Askerlik müd
detleri norinalin üzerine çıktı. Devlet kadroları 
eskiden altı ay, bir sene gibi kısa müddetlerle 
(boş kalalbiliyördu. Fakat 1939 dan sonra askere 
alınan memurlar 2 - 3 sene silâh altında kaldık
ları için, Devletin, Maaş Kanununun şu mad
desi muvacehesinde hem hizmetin aksaması hem 
de malî bakımdan mâruz kaldığı zarar çok fazla 
artmış bulunmakta idi. İşte bu mahzurları ber
taraf' etmek maksadiyle 4370 numaralı Kanun 
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çıkarılmıştır. 4379 numaralı Kanunun birinci 
maddesi şu hükmü ihtiva ediyor: «Asli bir va
zifeye tâyin edildikten sonra muvazzaflık hizme
tinin ifası için silâh altına alınanların memuri
yetle ilgileri kesilir.» Eskiden alâkaları devam 
ederdi. 4379 sayılı Kanunla memuriyetle alâka
ları kesilenlerin tekrar memuriyete avdetleri ha
linde askerlikte geçen hizmetlerinin terfilerindc 
sayılmaalrma dair de ikinci bir fıkra maddede 
yer almaktadır. 

•Şimdi, bütün konuşan arkadaşların tebarüz 
ettirdikleri gibi, yeknazarda burada bir ada
letsizlik var gibi gözüküyor. 4379 numaralı 
Kanun, askerlikte geçen hizmeti ilk terfi ka
demesinde nazara almaktadır. Bu, tuhaf gibi 
geliyor. Arkadaşlarımın dedikleri gibi, üç ay
lık hizmet terfi müddetine sayılıyor da, diğer
lerinin 2,5 senelik zamanı sayılmıyor. Hakika
ten bu böyledir. Ama bunu vâzıı kanun bilerek 
vaz'etmiştir. Niçin? İzah edeyim: 

Biraz evvel de izah ettiğim gibi eskiden me
muriyetle alâkası devam ettiği için, Maaş Ka
nunu muvacehesinde, mevcut kısa hizmete tâ
bi memurların, askere alınmaları halinde, me
muriyetle alâkaları kesilmediği için memur ola
cak mektep mezunları evvelâ bir tecil vesikası 
elde edip memur olduktan sonra askere gider
lerdi. İşte bu yol, demin de arzettiğim gibi 
hem kadroları tıkamakta, hem de devlet hiz
metleri aksamakta idi. 4379 sayılı Kanun öy
le bir hüküm koydu ki, artık bundan sonra 
askere gidenlerin alâkaları katî olarak kesile
cek, fakat avdetlerinde askerlikte geçen hiz
metleri sayılacak ve sadece ilk terfilerinde sa
yılacak. Biz, bunların askerlikte geçen müd
detlerini mütaakıp terfi müddetlerinde saymış 
olsaydık 4379 numaralı Kanunun istihdaf et
tiği maksadı temin etmeye imkân olur muydu? 
O 4379 numaralı Kanun ki, Devlet hizmetleri
nin inkıtasız olarak devamını ve Hazineye as
gari bir külfetle yapılmasını istihdaf etmekte 
idi. Şimdi bu 4379 numaralı Kanun demekte
dir ki, evvelâ askerliğinizi yapın, ondan son
ra memuriyete girin. Bu takdirde bütün asker
lik hizmetlerini terfi müddetlerine saymak 
mümkündür. 

Mesele nerede çatallaşıyor arkadaşlar? Me
sele; askerlik hizmetini yapmadan memuriyete 
intisap etmekle, 4379 sayılı Kanunun çıkması
na sebep olan hâdiselerin devam etmesi dola-
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yısiyle çatallaşmaktadır. 4379 sayılı Kanun 
askerlik hizmetini yapmıyan vatandaşların hiz
mete alınmasını istihdaf etmektedir. Bu mak
sat altında hükümleri tetkik edecek olursak, 
koyduğu hükümlerin mâkul olduğu neticesine 
varırız. 

Şimdi arkadaşlar; 4379 sayılı Kanunun 
•maksadı vaz'ı ; vatandaşların memuriyete in
tisap etmeden evvel askerliklerini yapmalarını 
temindir. Bâzıları kanunun bu maksadını an-
lamıyarak tecil ve sair suretiyle bir memuri
yete intisap etmekte ve bir iki sene hizmet et
tikten sonra askerliğe gitmekte ve talili olarak 
1.5, iki sene askerlik yapmakta idiler. Neticede 
daha^evvel de bir iki sene memuriyet yapmış ol-
lukları ve terfi müddeti de üç sene olduğu için 
askerlikte geçen müddetlerini tamamen saydıra-
mıyorlardı. Memur vatandaş kendi iradesine, gö
re askere gideceği tarihi tâyin ediyordu. Devlet 
bu bakımdan hiçbirşeye sahip değildir. Eğer me
murun şu vaziyette kendi menfaati hangi tariki 
ihtiyar etmesini icabettiriyorsa oradan yürüye
bilir. 4379 sayılı Kanuna göre, askere memuriye
te intisaptan evvel giderse ve askerlik yaptıktan 
sonra intisap ederse askerde geçen müddetlerini 
tamamen saydırması mümkündür; tabiî olan da 
budur. f4ayriâdil gibi gözüken netice de 4379 
sayılı Kanunun maksadı vaz'na hâkim olan hâdi-
satm aynı seyirde devam etmesi neticesinde o 
şekilde tecelli etmektedir. Halbuki bu kanun bir 
âmme hizmetini Devlete tahmil ettiği malî kül
feti nazarı itibara alarak askerlik hizmetinin 
memuriyetten evvel yapılması maksadiyle arzetti-
ğim hükmü sevketmiş bulunmaktadır. 

İkinci bir mahzur da şudur: İtibari hizmet 
fiilî hizmet meselesidir. Biliyorsunuz ki; bizim 
mevzuatımızda bir memurun terfi etmesi için 
iki şart vardır. Birincisi kıdemi olması yani üç 
sene fiilen hizmet etmesi lâzımdır; ikincisi de 
ehliyet. 

Şu halde bir memurun bir üst dereceye ter
fi edebilmesi için hem bulunduğu maaş derece
sinde bilfiil hizmet etmiş olması, hem de bu müd
det zarfındaki mesaisine bakarak kendisinin 
âmirleri tarafından ehil olarak tesbit ve tasdik 
edilmesi lâzımdır. Bu böyledir ama arkadaşlar, 
bir de tatbikata bakalım. Bir memurun yüksek 
dereceye terfi elebilmesi için karşımıza bir kad
ro meselesi çıkmaktadır. Bir memur, terfii için 
lâzım olan asgari üç senelik müddet ve ehliyeti 
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haiz olduğu halde, üst maaş derecesinde bir mün
hal bulunmaması sebebiyle yine eski maaşı al
makta ve hizmetine devam etmektedir. Ayrıca 
kadro da olsa, bir memurun alınması için bâzı 
formaliteler vardır. Memurun terfii için bilmem 
kayır.akam, âmiri, mal müdürü vilâyete teklif 
yapaıc, buraya yazılır, burası tetkik edip cevap 
verir. Hülâsa bütün bu terfi muamelesinin te
kemmülü için aradan 3-4 aylık bir zaman geçer. 
Bu z iman zarfında dahi memur, bulunduğu ma
aş derecesinde maaş almakta ve çalışmakta de
vam etmektedir. Fakat burada nihai olarak ba
kanı:!, terfie yetkili âmirin tasdikmdan sonra
dır ki ; ancak o memur terfi ettiği maaş derece
sinde kıdeme sahip olmaktadır. Şu halde biz 
arkadaşlar, askerlik hizmeti gibi itibari olan bir 
hizmeti terfi müddetine sayarsak, kadro temin 
edilmemesi, yahut da terfi muamelelerinin nor
mal yollardan geçmesi suretiyle aylarca terfiin 
yapılamaması yüzünden, memur fiilen hizmet 
ettiği halde, üst dereceye terfi ettikleri tarihten 
itibaren terfilerinin sayılması muvacehesinde 
adaletsizlik yapmış olmaz mıyız? Yani şunu ar-
zetmek istiyorum ki, arkadaşlarımız adeta itiba
ri hizmeti fiilî hizmetten daha üstün tutar bir 
şekilde konuşmuşlardır. Bir memur kadro bu
lamamış, senelerce derecesinde beklemiş ve an
cak kadro bulunduğu tarihten itibaren terfii 
hesap edilmektedir. Halbuki öte taraftan bir me
mur askere gitmiş, kadro mülâhazaları bir ta
rafa, askerlikte geçen hizmet müddeti sayılmak
tad ı r Bu gayriâdildir. Esasen ben prensibe iş
tirak etmiyorum. Askerlik müddetini memuri
yet 'lizmetine saymak, her bakımdan gayriadilâ-
nedir. Teklifler, esasen açılmış olan gediği ge
nişletmekten başka bir şey değildir. Bu da bil
mem ne dereceye kadar tasvibinize mazhar.olur. 

Şimdi yine birinci mesele üzerinde duraca
ğım: Burada üzerinde durulacak diğer bir nok
ta ş ıdur ; arkadaşlarımız diyorlar ki, askerlikte 
geç€n bütün hizmetler terfie sayılsın, artan iki 
sene varsa o da üst derecelerdeki terfilerine sa
yılsın. Bir de bunun emeklilik cephesi vardır, 
bu hiç nazarı itibara alınmamıştır. Biliyorsunuz-
ki, iki seneden beri emeklilik mevzuunda bir 
sigorta sistemine doğru gitmişizdir. Bir memu
run aylığından kesilen keseneklere o miktar 
kadiar da dairesince ilâve edilerek bir «th£sau-
risation » sistemine dayanmakta ve bu, bir me-
murjun, emeklilik çağma geldiği zaman bu biri-
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ken paranın nemasından faydalanması esasına 
istinat etmektedir. Bilfarz, vaktiyle 10 -15 sene 
evvel, iki senelik askerlik hizmetin vardı ve 
sayılmamıştı. Şimdi 100 lira aslî maaş üzerin
den üç sene prim vermeden 125 liraya terfi 
edeceksin demektir. Böyle bir sigorta dünyanın 
neresinde vardır? Eğer biz bunu kabul edecek 
olursak Emekli Sandığı şimdiden ölüme mah
kûm bulunur. Görülüyor ki, teklifin emeklilik 
cephesi bakımından da mahzuru mevcuttur. 

Şimdi ikinci noktaya geliyorum; ikinci nok
tanın mevzuu (şudur; 4379 ve buna ek olan 5585 
numaralı Kanunlar askerlikte, yedek subay- . 
lıkta geçen hizmet müddetlerinin ilk memuri
yette terfi müddetine mahsubu hükmünü vaz 
ederken 1 Eylül 1939 tarihini mebde almıştır. 
1 Eylül 1939 tarihinden sonra askerlik müd
detleri terfi müddetlerinde nazarı itibara alı
nır, ondan evvelkiler nazarı itibara alınmaz. 
Sayın arkadaşımın teklifi 1 Eylül 1939 tarihini 
.27 . VI . 1935 tarihine kadar geri götürmek 
şıeklindedir. Bu tekliflere mesnet olarak da o 
tarihli b i r 'kararname ileri sürülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; evet 27 . VI . 1935 
tarihli bir kararname, bir az evvel bir arka
daşım okudu, askerlik hizmetini yapmıyanların 
devlet hizmetine alınmamasını kararlaştırmış
tır. Bilâhara bu kararname kaldırılmıştır. Hu
susi hukuk sahasında dahi istihdam eden, müs
tahdemin de, işin icabına göre, lâzımgelen şart
ları tesibit etmekte nasıl muhtarsa; âmme hiz
metini yürütmek mesuliyetini üzerine alan 
Devlet, Hükümet % 100, âmme hizmetinde bir 
unsur olarak mütalâa edilmesi ieabeden me
murlarında arayacağı şartları tesbit etmekte 
muhtar değil midir? Gayet tabiîdir ki muhtar
dır. Kaldı ki, esasen memur olabilmek için 
memurin kanunu lâzımgelen şartları tesbit et
miştir. Bu şartlardan birisi de askerlik hizme
tini fiilen yapmış olmaktır. Binaenaleyh Ba
kanlar Kurulunun aldığı bu karar, Memurin 
Kanununun tatbikmdan, yürürlüğünden iba
rettir. 

Bu kanunları bir tarafa bırakalım, mücer
ret olarak düşünelim; Devlet bir istihdam eden 
Sîfatiyle, müstahdeminde lâzımgelen şartları 
İSJÖS^.etmek mecburiyetinde değil midir, arka-

Sonra «Ekadaşlar, 4379 sayılı Kanun çıkı
yor, ü ^ o r İd; 3339 dan sonra yapılan askerlik-
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leri terfiinize sayacağım. Şimdi arkadaşlarımız 
diyorlar ki, adaletsizlik oluyor, mademki bu 
kanun 1939 da çıktı, niye bunu daha evvele 
teşmil; etmiyelim ? 

Arkadaşlar, o günün icaplarına göre bu ka
nun çıkarılmıştır. 1943 senesinin ihtiyacı bunu 
icap. ettirmiştir. O zamanın icaplarına göre dev
let, demek ki, ancak o şartlarla memur bulabili
yordu. Şimdi bendeniz Devletin, daha kötü şart
larla istihdam ettiği ecirlerine, o günkü şartlara 
göre temin ettiği menfaatleri de teşmil etmesi 
için mâkul ve mantıkî bir sebep göremiyorum. 

Sonra arkadaşlar, bunun müntehası nereye ka
dar götürülebilir?. Arkadaşlar muhasebesini ya
palım diyorlar. Bir arkadaşımız 1935 yılma, di
ğer bir arkadaşımız da 1930 yılma kadar iner. 
Hattâ Barem Kanununun ilk çıktığı tarihe kadar 
gidenler de vardır. Bu bakımlarda bendeniz ge
riye götürme mevzuunda hiçbir isabet görmüyo
rum. Şunu ilâve edeyim ki, 4379 No. lu Kanunu 
muvakkat maddesine göre 1939 tarihinin mebde 
muvakkat maddesine göre 1939 tarihinin mebde 
olarak tesbit edilmesi de sebepsiz değildir. Hepi
niz biliyorsunuz ki, o tarihte İkinci Dünya Har
bi çıkmış ve orduya katıl'an vatandaşlar: 
normal müddetten çok daha fazla bir müddetle 
hizmete tâbi tutulmuştur. Bu bakımdan; aynı 
şartların mevcut olmadığı zamanlara kadar bu 
hakkı geri götürmemek gayriâdilâne değildir ve 
bütçe imkânlariyle de mütenasip değildir. 

Sonra son olarak şunu arzedeyim ki, arkadaş
lar eğer bu tekliflerin kabul edileceğini bendeniz 
tahmin etmiyorum, kabul edildiği takdirde, ar
kadaşlarım demin arzettiğim bu 4379 ve 5585 sa
yılı kanunlar esasen memur tabakası üzerinde 
adaletsizlik yaratmaktadır. Lise veya daha yüksek 
tahsil gören' memurların askerlikte geçen müd
detleri terfilerine sayılıyor, fakat obirlerinin hiz
metleri sayılmıyor. 

Şimdi bu birinciler lehine, hiç icabetmiyen ye
ni bir menfaat daha ilâvesi takdirinde, bu hak
lardan hiçbir suretle mebdeindenberi istifade 
etmiyen ikinciler, orta ve ilk tahsili olan memur 
vatandaşlar aleyhine tekrar bir adaletsizlik yap
mış oluruz, bir adalet tesis edelim derken yeni bir 
adaletsizliğe düşmüş oluruz. Takdir yüksek heye
tinizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Mesele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayeti
nin reye arzını rica ederim 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeler vardır, müsaadenizle oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
5585 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair olan teklifin reddi hakkındaki Bütçe Ko
misyonu raporunun reddi ile maddelere geçil
mesinin oya konulmasını teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

(Ret ret sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler hasebiyle tekrar 

işlenmek ve üzerinde çalışmak üzere teklifin 
Maliye Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

Yüksek Başkanlığa 
4879 ve 5585 sayılı kanunların bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair olan kanun teklif
leri hakkındaki, Bütçe Komisyonu raporunun 
reddiyle Maliye Komisyonu raporunun müzake
re konusu ittihazı hususunun oya arzedilmesini 
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rica ederim. 

11 . VII . 1951 
Maliye Komisyonu Sözcüsü 

Giresun Milletvekili 
Hayrettin Erkmen 

BAŞKAN — Üç önerge mevcuttur, ikisi ma
hiyet itibariyle aynıdır. En aykırı teklifi esasen 
Maliye Komisyonu tezekkür etmiştir. Hamdi 
Orhon arkadaşımızın teklifleri Maliye Komisyo
nuna yeniden havalesi talebini mutazammmdır. 
En aykırı teklif budur. 

Hamdi Orhon arkadaşımızın teklifini kabul 
buyuranlar.. Lütfen işaret etsinler.. Kabul et
miyenler işaret etsinler*.. Teklif • reddedilmiştir. 

Fehmi Açıksöz ve diğer arkadaşımızın tek
lifleri mahiyetleri itibariyle aynıdır. Komisyon 
raporunun reddi ile Maliye Komisyonunun 
maddelerinin müzakeresine geçilmesi talebinden 
ibarettir. Bu teklifi reyinize arzediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Bütçe Komisyonunun ra
porunun reddi ile Maliye Komisyonunun rapo
runun müzakeresi.. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporu
nun reddi ile Maliye Komisyonunun müzakere
si mahiyetindedir. (Reye sesleri) Yüksek oyu
nuza; arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Aksini 
reye koyuyorum. Etmiyenler.. önergeler redde
dilmiştir. 

Teklifin reddi mahiyetinde olan Bütçe Ko
misyonunun raporunu yüksek oyunuza arzedi
yorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. 
Komisyon raporu kabul edilmiştir. Teklif red
dedilmiştir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in 
İstanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara ya
pılan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis olu-
nn ikametgâh ile Mevlânakapı'dakî kimsesizler 
yurdunun durumlarına dair sorusuna İçişleri 
Bakam Halil özyörük'ün sözlü cevabı (6/370) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam 18 Tem
muzda geleceklerdir. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Milletve

kili, arkadaşlarım; ikide bir burada bir âdet 
hâsıl: oldu. Şüphesiz siz karar verdiniz, biz bu
na itaat etmek mecburiyetindeyiz. Şu sual tak
rirlerinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilir
siniz. Kanunlar sual takrirlerinden evvel görü-
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şülsün diye bir takrir veriliyor (Tabiî tabiî ses
leri) Sual takrirleri ikinci bir birleşime bırakı
lıyor. Yahut geç kalıyor, cevap verilmiyor. 

Geçen defa sayın Millî Eğitim Bakanı bu 
soruya 11 Temmuz Çarşamba günü cevap vere
ceğim deli, o gün İçişleri Bakanı burada bulun
muyorlardı. Bu sorumun cevabı bugüne bırakıl
dı, ben de bugüne kadar bekledim. Millî Eğitim 
Rakanınm, biz sual takririni verdikten sonra, 
İstanbul'da Kimsesiz Çocuklar Yurdunda tet-
kikat yaptığını gördük. Elimizi yanağımıza da
yadık, bekledik. Şimdi de Bakan yok. 

Sual takrirlerinin ehemmiyetini takdir etme
miz lâzımdır. Biz şu ve bu meselenin ehemmiye
tine binaen bir sual takriri veriyoruz, fakat Ba
kan yok. Ne demek Bakan yok? Ne demek mil-
letmevilinin sualine cevap vermeye mecbur olan 
Bakanm burada bulunmaması? Bayram tatilini 
İstanbul'da uzatan Bakan buraya gelip mil
letvekiline cevap vereydi. Rica ederim, Başba
kan «Nerde olursak olalım tayyare ile bir anda 
istediğimiz yere gideriz» diye bir Demokrat 
Parti toplantısında gazetecilere beyanat veriyor 
da, neden bugün İçişleri ve Millî Eğitim Bakan
ları tayyareye binip gelip bana cevap vermiyor
lar? Ben ancak ve ancak Çarşamba gününe 
kadar beklerim, ondan sonra Meclis tahkikatı 
isterim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Ben buradayım, cevap vermeye ha

zırım. 
BAŞKAN —• Efenlim, İçişleri Bakanı bura

da 'olduklarını ve cevap vermeye hazır bulun
duklarını bildiriyorlar. Millî Eğitim Bakanının 
ne sebeple henüz avdet etmediği malûm değil
dir. Bayram maksadiyle mi, yoksa vekâletine 
ait bir iş için mi gelmemiştir, bilmiyoruz. 

İçişleri Bakanı kendisine taallûk eden hu
suslar hakkında izahat vermeyi arzu ediyorlar, 
soruyu okutuyorum. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Çok mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

T. B. M. Medisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın İçişleri ve Millî 

Eğitim. Bakanları tarafından Mecliste sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

iîstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 
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1. Son günlerde İstanbul'da tramvaylara 

asılan vatandaişların yakalandığı, ceza alınmak 
üzere cebren Kimsesiz Çocukla* Yurduna götü
rüldüğü işitilmektedir. Doğru mudur? Doğru 
ise "bu emri hangi makam vermiştir? İçişleri 
Bakanlığı bu durum muvacehesinde ne düşün
mektedir ? 

2. İstanbul'da ticaret kastiyle veya zaru
ret saikasiyle dilencilik yapanlar yakalandıkları 
zaman nerelerde ikmet ettirilmektedir, ikamet
gâhlarının zemini taş veya beton olduğu ve alt
larına da hiçbir eşyanın verilmediği doğru mu
dur? Doğru ise sağlık durumlarını çok fena bîr 
şekle sokacağı aşikâr olan bu hal karşısında Ba
kanlık ne düşünmektedir? İaşeleri ne şekilde 
temin edilmektedir? 

3. İstanbul'da Mevlânakapıda bulunan 
Kimsesizler Yurdunda halen kaç kişi vardır? 
Yemeklerini fersude bir hale gelmiş kablarda 
yedikleri doğru mudur? Doğru ise gayrisıhhi 
olan bu hal karşısında durumun ıslahı için bir 
şey düşünülmekte midir? 

Yine bu Kimsesizler Yurdunda bulunanların 
yazlık elbise istihkakları var mıdır? Varsa ve
rilmiş midir? Verilmemişse sebepleri nelerlir? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Senihi Yürü
ten arkadaşımızın sözlü sorusunun merkezî sik
lerini İçişlerine taallûk eden kısım teşkil 'etmek
tedir. Binaenaleyh sözlü sorunun İçişleri Ba
kanlığına ait olan kısmı hakkında cevabımı ar-
zediyorum. 

En esaslı soruları da: 
a) İstanbul'da tramvaylara aslan vatan

daşlara, 
b) İstanbul'da ticaret kastiyle veya zarurdt 

saikasiyle dilençilfik yapanlara uygulanan muame
lelere mütaallik bulunmaktadır. 

1. Yüksek Meclisçe malûm olduğu veçhile 
tramvaylara asılmayı ve atlamayı Seyrüsefer 
Talimatnamesinin 72 ve 73 ncü maddeleri men-
etmiş ve bu hareketi, işlenmesi yasak fiiller ara
sına almıştır. Bu yasağa riayet edilmemesi sık 
sık kazalara hattâ ölümle neticelenen hâdiselere 
de sebebiyet vermektedir, bunun en yakın feci 
misalini birkaç hafta evvel Bebek yolunda asıl
ma yüzünden bir can kaybı ile neticelenen 
hâdöise göstermiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bu kabîl feci akibetli vakaları 
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inlemek maksadiyle tramvaylara asılma yüzün
den kazaların artmış olduğu mıntakalarda mev
zuun gerektirdiği dikkat ve hassasiyet gösteril
mektedir. Yönetmeliğe göre tramvaya asılanla
rın cezası, 10 liradır. Bu cezayı derhal verenler 
ceza makbuzu mukabilinde tahsil edilerek 
serbest bırakılmaktadır. Vermiyenler tam ceza 
ehliyetini haiz iseler kendilerinden küçük 
iseler velilerinden tahsil edilmek üzere 
ikametgâh senedi alınarak haklarında ka
nuni icaplar yapılmaktadır. Tramvaya asıl
maktan dolayı hiçbir vatandaş kimsesizler yur
duna konmamıştır. Bununla beraber bu gibi hâ
diselerin vukuu halinde mütecasirlerinin ikamet
gâh senedine bağlanması sırasında kısa bir müd
det bekletilmeleri mevzuata mugayir bulunma
maktadır. 

2. İstanbul'da ticaret maksadiyle veya zaru
ret dolayısiyle dilencilik yapanlar yakalanırlar 
ve haklarında kanuni muamele yapılıncaya ka
dar Süleymaniye'deki medresede yatırılırlar. An
cak bunlar çok kısa bir müddet için medresede 
tutulur. Mahkemeye verilecekler mahkemeye, Da
rülacezeye gönderilecekler Darülacezeye, hastane
ye konulacaklar hastaneye, memleketlerine gönde
rilecekler memleketlerine sevk ve idare olunur
lar. Bu yolda alınan tedbirler ve yapılan takip
ler dolayısiyledir ki dilencilikle kısmen müca
dele mümkün olmaktadır. 

Medresede pek kısa bir zaman için barındırı
lan dilencilere halen yatak ve yorgan verileme
mekte ise de, iaşeleri Belediye ve Kızılay tarafın
dan temin edilmektedir. Bu gibiler hakkında 
çok kısa süren barındırma süresi içinde belediye
nin malî takati nispetinde başkaca bir tertip ve 
tedbir alınması lüzumu İstanbul Vali ve Beledi
ye Reisliğine tebliğ edilmiştir. Soruya verece
ğim cevap bundan ibarettir. 

BAŞKAN —; Buyurun Senihi Yürüten. 
SENİHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sözüme 

başlamadan evvel İçişleri Bakanının bir sözüne 
işaret etmek istiyorum. Diyorlar ki, maalesef Sü-
leymaniye Medresesinde yatan dilencilere yatak 
ve yorgan verilememektedir. Ne güzel söz. Yani 
bunlar altı taş, üstü taş bir yerde yatmaktadır
lar. Hani vatandaşa eşit muamele? Hapishanede 
dahi bir kilim veriliyor. (Orada da yok, kendi
leri getiriyorlar sesleri). İstanbul'da Süleyma-
niye Camii arkasında taştan yapılmış odalarda 
dilencilerin yattıklarını gazetelerde okuyunca 

. İ9Öİ 0 : 1 
yakî^ıen görmek üzere bu kampa1 gittim, (öürul-
tüleıf)1. 

BAŞKAN — Devam buyurun' efendim. 
SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Gördü

ğüm manzara bana pek dehşet verdi. Yaşlı ihti
yarlar, hâmile kadınlar ve ufak çacukların yine 
taştan yapılmış üstü açık bir yerde saçları birbi
rine karışmış bir vaziyette yattıklarını gördüm. 
Eminönü Kaymakamlığına bağlı ve Eminönü Em
niyet Amirliğine mensup bir emniyet memuru 
tarafından idare edilen bu mahalde 17 Haziran 
1951: de 31 kişi vardı. Memura yatak odalarının 
nerede olduğunu sorduğum zaman açtığı bir 
kapıdan üstü ve altı taş denecek vaziyette bir 
kilim veya battaniyemsi bir şeyin dahi mevcut 
olmadığını hayretle gördüm. Ticaret kastiyle-
mi, zaruret dolayısiyle mi dilencilik yaptıkları
nı, mahkeme kararı olmadıkça tâyinden vareste 
kalırım. Fakat o anda bacağı kıvrılmış, ayağı 
bükülmüş yürüyemiyen bir çocuğun ve koltuk 
değnekleriyle ayağa kalkan bir ihtiyarın bura
da yatırıldığına ve işkence çektirilmesine müsa
ade edildiğini gördükçe tüylerim ürperdi. Di
lenci j dilencidir. Ama bir insandır, bir vatan-
daştıJL1, insan haklarına sahiptir. Eğer ticaret 
kastiyle buna tevessül etmişse Ceza Kanunu
muz, i adalet cihazımız onu tecziye eder, ancak 
ortac(a bir mahkeme kararı olmadan onu ceza
landırmak kimsenin hakkı değildir. Vatandaşa 
eşit muamele yapılması Anayasamızda vardır. 
Kızılaym Lâleli aş ocağından gelen su kovası 
içindeki cüz'i yağlı soğanlı patates yemeğinin-
de yenmesine imkân yoktu. Fakat zavallı dilen
ci bujıu da yemezse altı üstü taş olan bu yerde 
elbetteki ölüme mahkûmdur. İkide birde, şura
da burada belediye kesesinden binlerce 
lira ziyafet verilir. Belediye reisi Dr. Fahret
tin Kerim Gökay ve İstanbul Valisi Profesör 
Fahrettin Kerim Gökay köşkten köşke mesire
den mesireye kordela kesmekten, gazetelere 
canlı fotoğraflarla kendini göstermekten başka 
ne yapmaktadır? Halbuki bu haller cereyan 
ederken izbe köşelerdeki medrese kubbeleri al
tında yatan kimsesiz çocukları ve gıda maddesi 
pahalılığından dolayı onları satın alamayıp di
lencilik yapmak için dolaşması zarureti ile kar
şılaşanı vatandaşları görmesi lâzımdır. Onların 
halini j görseydi taşlar içinde yatan bu zavallıla
rın hiç olmazsa bâzan altına bâzan 
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üstüne alaeakları bir kilim temin eder
di. Meselâ Eminönü kaymakam muavi
ni Bay Ferruh'un Avrupa seyahatine lâ
zım olan 1 500 lirayı belediye encümenine riya
set ederek koparırken zavallı dilencilere de 100 
liralık olsun bir kilim temin ederdi. 

Hükümetten, bu işi de ele almasını isterim. 
Bir belediye reisi için, yataksız kimseleri, gıda 
maddesi bulamamaktan, alamamaktan dolayı 
dilencilik yapan vatandaşları düşünmek, gör
mek, lüzumu yok mudur? O, izbe yerlere gide
mez, izbe köşeleri gezemez, o doktordur, o pro
fesördür, validir, belediye reisidir. (Şahsiyat 
yapma'sesleri) Ben şahsiyat yapmıyorum (isim 
zikretme sesleri) Ben makamdan bahsediyorum. 
O doktordur, validir, profesördür; o belediye 
reisidir diyorum, makamdan bahsediyorum, şah
siyattan değil, (o da doğru sesleri) O belediye 
reisi, o vali izbe köşelere gitmiyor. Neden git
miyor1? Seçmen milletvekilini, milletvekili seç
menini arıyor, neden? Vali izbe köşelere gitmi
yor, pamuk yatakta yatıyor? Bir milletvekilinin 
vazifesi nedir? Milletvekili, Devlet adamlarının 
iş yapmadığını görürse onu yerine haber verir; 
bu bir memursa onu müdürüne, âmirine haber 
verir; âmiri iş yapmazsa Hükümete bildirir; 
Hükümette tetkik etmezse onu Meclise bildirir, 
hakkında tahkikat yaptırır. 

Arkadaşlarım, milletvekilliği ne demektir? 
Bunu hepiniz bilirsiniz. O hali görse idiniz, taş
lar içinde yatan bu zavallıları, bâzan altlarına 
bazan üstlerine alacakları o tek kilimi temin 
ederdiniz. Kilime razıdır. (Hasır olsun sesleri) 
Hasır olsun efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin? 
SENlHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Burada 

valiye, Başbakana çatarsak susturacakmı smız? 
Çatacağız. Millet buraya bizi onun için gönderi
yor. Efendim, yapın da çatmıyalım. Meselâ Emi
nönü Kaymakam Muavini Ferruh Bey Avrupa 
seyahati için lâzım olan parayı, 1 500 lirayı kur
tarmak için.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim siz devam buyurun. 
SENİHl YÜRÜTEN (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri İstanbul bir milyon nüfusa 
malik olan bir şehirdir. Halkı bir tarafı Sarıyer 
diğer tarafı Çekmece'ye diğer tarafı Kadıköy, 
Üsküdar ve Adalarda ikamet etmekte nakil va
sıtalarının saat ve dakikalarına uymak mecbu
riyetindedirler. Bu şehirde az vagona sahip olan 
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bir tramvay işletmesi' vardır. Hemşehrileri en 
ucuz nakil vasıtası olduğunu kabul ettiğimiz 
tramvaya binebilmek için, duraklarda hayli 
bekledikten sonra itişe kakışa güç halde içeriye 
girebilmektedirler. 

Bu idarenin iki çeşit vagonu vardır. Biri
si kimsenin basamağında duramıyacağı ve ka
pısı ancak durak yerlerinde otomatik açılanla
rı.... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sirkeci -
Taksim. 

SENİHl YÜRÜTEN (Devamla) — Diğeri 
ise kapısı olmıyan, basamakları sabit olan es
ki sistem arabalardır. Eğer bu iptidai vagonlar 
bir şirketin vagonu ve malı olsaydı belediye 
seyrüsefer teşkilâtı hemen harekete geçer, bun
ları fennî muayeneye tâbi tutar ve çalıştırma 
ruhsatım elinden alırdı. 

Ne fenadır; hem belediye reisi, hem vali ve 
hem de tramvaycı olmak. 

Belediye riyaset makamı ve onun seyrüse
fer teşkilâtı idareyi kendi vagonlarına otoma
tik kapı ve basamak yaptırmaya icbar etmesi 
lâzımgelirken bu aksaklığı gördüğü halde ida
reyi tecziye etmeyip halkı, açık kapıdan atla
dı, diye para cezasına çarptırmaya ve bu ceza
nın tahsili için de memurlarını gayriinsani ha
rekete sevketmektedir. Meselâ Sirkeci İstasyo
nundan kalkmak üzere olan bir trene veya 
Köprü'den kalkmak üzere olan bir vapura ye
tişebilmek için durmak üzere olan ve kapısı 
olmıyan tramvaydan aşağı inen bir kimsenin 
etrafı hemen motosikletli memurlarla abluka 
edilerek nereye gideceğini bilmediği bir kam
yona zorla doldurulup bu kamyonda, parası 
olanlardan peşinen 10 lira ceza alınır. Olmı-
yanları ise, ikametgâha bağlıyacağım, diye 
semt semt, karakol karakol dolaştırılır. Ço
cukları ise Mevlânakapı'da Kimsesiz Çocuklar 
Yurduna, sanki ikametgâhı orasıymış gibi, gö
türülür. Bu suretle Anayasanın 72 nci ve 73 
ncü maddelerine aykırı hareket edilmiş olar. 

Oradan söze karışan arkadaşa söylüyorum, 
İnşallah onun başına da gelir. Burada Meclis 
koltuğunda atmak kolaydır. 

Arkadaşlar, Anayasanın 72 nci maddesi şöy
ledir : «Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka 
türlü hiçbir kimse yakalanamaz ve tutulamaz.» 
73 ncü maddesi ise şöyledir: «İşkence, eziyet, 
zoralım, angarya yasaktır.» 
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Ben, belediye cezasını vermediğinden dola

yı zor kullanmak suretiyle bir kamyona bindi
rilen ve sonra ikametgâha raptetmek .için iki 
günde 9 defa muhtelif karakollara götürülen 
ve sonra serbest bırakılan, Şehremini 'nde Taş-
kasap'ta özbey Süleyman Efendi sokağında 14 
numarada Dericinin çocuğu 14 yaşında Mahmut 
Derici'yi buldum. Bu çocuk polisler tarafından 
ikametgâhına getirildiği zaman, tramvaydan 
inmenin elli lira para cezasına tâbi olduğunu 
söyliyen polislerin sözü üzerine, fakir olan aile, 
adeta çocuğunu inkâr etmeye mecbur olmuş ve 
onun ikametgâhı burası değildir, demişlerdir. 

Buna niye sebebiyet verdin diye çocuğun üze
rine yürümüş, ben size bu elli lirayı bulur ve
ririm, demiştir. Bilâhara karakoldan serbest bı
rakılan bu çocuk evine de gelememiş, sebze ha
linde küfeler içerisinde on gün yatmaya mecbur 
olmuştur. Aile çocuğunu arıyordu, ve bulamı
yordu. îşte bu çocuğu ben buldum. Nihayet 
dedim ki, bunun cezası 50 lira değil, 10 liradır 
ve parayı ben verdim, ceza mazbatası gelince bu 
parayı Ödiyeeekler. Çocuk da korkudan kurtul
du rahat rahat evine döndü. 

Bu iş için âcizlerinin 10 lirası gitmiş ehem-
yeti yok. Belediye halka borçlu olduğu birçok 
şeyleri yapmaktan âcizdir. Hele onun başında 
mansup bir belediye reisinin bulunması aynı za
manda vali olması bu kötü hallere sebebiyet ver
mektedir. Bir belediye başkanımın günün birin
de aklına esip de halktan bir nizama riayet iste
diği zaman biraz insaflı olması gerektir. Bele
diye reisine izafeten harekete geçen bir seyrü
sefer müdürünün vatandaşı sokak ortasında mas
kara ve kepaze etmeye hakkı yoktur. Kamyon
lara adamları bindiriyorlar, resimleri burada. 
Bir zamanlar köpekleri kamyonlara doldurup 
Hayırsız Ada'ya sevkederlerdi, tıpkı onun gibi, 
İstanbul Belediye Reisi ve Valisinin, hususi emir
leriyle Anayasaya ve kanunlara aykırı hareket 
öden bir seyrüsefer müdürü onun başında haşin, 
aklına geleni yapan bir Orhan Eyüpoğlu vardır. 
Altında bir makam otomobili, arkasında sekiz 
motosikletli memuru ile azametle dolaşmakta, 
ufak bir hâdiseyi büyütüp güya vazifeşinas bir 
m'emurmuş gibi işi gazetelere intikal ettirmekte
dir. Vali ile aynı karakterdedir. Bu müdür mo-
torüne ufak bir arıza olan veya lâstiği yol üs
tünde tesadüfen patlıyan bir nakil vasıtasını gö
rürse arkasından gelen motosikletli memurlara 
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gayrikanuni ve nizami, sükûn §u otomobilin plâ
kasını alın, şu şoförün ehliyet ve çalışma vesi
kasını alın, der. En yakın gün olan dünkü 10 
Te^ımuz Salı günü, yine böyle bir ehliyetin is
tirdat edilmiş olduğunu ve kanunlara ve Anaya
saya muhalif olduğu şikâyeti üzerine Eminönü 
Belediyesinde 45 liraya mahkûm edilen ve bu 
paifayı vermedikçe ehliyetini ve otomobilini ala-
mıyacağı bildirilen bu şoför hakkında, mal sa-
hiblinim hâdiseyi mahkemeye intikal ettirmesi 
üzerine Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafın
dan tesbit delaili yaptırılmıştır 

BAŞKAN — İki dakikanız kalmıştır. 
SENÎHİ YÜRÜTEN (Devamla) — îki daki

ka değil, 10 dakika Heyeti Umumiye müsaade 
etsin. Çabuk söylesem birşey anlamazsınız. Bu 
hal,in de Anayasanın 70 nci maddesine aykırı ol
duğunu söylemek isterim. Anayasanın 70 nci 
maddesi şöyle der : Hukukçu değilim ama, me-
hm olduktan sonra ezberledim. (Gülüşmeler). 

(Malını, hakkını kullanma Türklerin hakkı
dır;) 

İşte İstanbul Belediye Riyasetine izafeten ha
reket eden âmir ve memurlar, Belediye Riyaset 
Makamının gayrikanuni verdiği emirleri, yine 
Anayasanın 94 ncü maddesine uymıyarak tatbik 
etmektedirler. Anayasanın 94 ncü maddesi şöy
le der : 

«Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uymak 
memuru sorumdan kurtarmaz. » Yani İçişleri 
Babanı seyrüsefer memuruna böyle bir emir 
verişe, bu emir onu sorumdan kurtaramaz. 

Şimdi böyle plâkası alman ve ehliyeti istir
dat edilen bir şoför, haklı olarak memura, ka
nunsuzluk yapıyorsunuz dediği zaman, hemen 
bu şoför deli olmuş diye İstanbul Belediye 
Reisi ve Valisinin yirmi sene hayatını içinde 
gelirmiş olduğu Makrıköy akıl hastanesine 
gönderilir ve amudu fıkarisine kocaman bir 
iğıje sokularak su alınıp delilik muayenesi yap
tırılır. Sonra da akıllısın diye bırakılır. (Allah, 
Allah sesleri) 

BAŞKAN — Müddet bitti. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Arka

daşlarımdan müsaade istirham edeceğim. (Gü
rültüler, kâfi sesleri, Bakandan sonra tekrar 
söylersin sesleri) 

BAŞKAN — Heyeti umumiye müsaade et
miyor efendim. Sözünüz bitmiştir. Millî Eğitim 
Bajkanına müteveccih sualleriniz de vardır. 
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SENÎHl YÜRÜTEN (Devamla) — Şu halde 

Bakandan bir sualim var. Amudu fikariye iğne 
sokulması doğru mudur, değil midir? Lütfen 
cevap versinler. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 
(İzmir), — Bu yazılı sualinizde yoktur. Burada 
sual ihdas edilemez. Tekrar bir sual tevcih 
ederseniz, cevap verilir. 

BAŞKAN —: Soru haricindedir diyorlar. 
Sizin sorunuz İçişleri Bakanlığına müteveccih 
idi. Millî Eğitim Bakanlığı hakkındaki kısım 
için ne buyuruyorsunuz. 

SENÎHl YÜRÜTEN (Devamla) — İçişleri 
Bakanından bir sual rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bakan huzurunuzda soru mü
essesesi dâhilinde cevap verdiler. 

Millî Eğitim Bakanlığına ait soruyu, Millî 
Eğitim Bakanı olmadığından 18 Temmuza talik 
etmek mecburiyeti vardır. Arzediyorum. 

2. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun, İstanbul limanının tevsii hususunda 
Sahpazarı ve Haydarpaşa'nın intihap edilme
sinin hangi sebebe 'dayandığına, Sahpazarı ive 
Haydarpaşa limanlarının tevsii şekline m Mu
hammen inşaat ve [tesisat bedellerine dair ba
yındırlık Bakanlığından {sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Bakan yoktur. 16 Temmuz 
1951 Pazartesi Birleşimine bırakıyoruz. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, askerden dönen P. T. T. memurlarının va
zifeye alınmaması sebebine, posta 'müvezzileri \ile 
yataklı vagonlarda çalkan Türk memurlarının 
ve Devlet Demiryolları katar personellerinin du
rumlarına ve Polis Teşkilât: Kanunu tasarısının 
hazırlanıp hazırlanmadığına dair sorusuna Ulaş
tırma Bakanı S ey fi Kurtbek ve İçişleri Bakanı 
Halil özyörük'ün sözlü Sevabı (6/374) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Meclis huzurunda 

Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığınca sözlü olarak 
cevaplandırılmasını sayglarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Senelrce memuriyet vererek askere git
miş, vatani vazifelerini ifa ettikten sonra dönüp 
eski vazifelerine almmıyan P. T. T. memuru 
var mıdır?. Varsa miktarı nedir?. Bunların va-
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zifelerine alınmamaları esbabı ile çok elîm du
ruma düşen bu me: ıurlar hakkında Hükümet 
ne düşünmektedir? 

2. Posta müvezzilerinin gayrikabili taham
mül vaziyetlerine ne suretle çare düşünülmekte
dir? Bunların çok az olan maaşlarını bir insan1. 
doyuracak hale getirmek düşünülüyor mu? Bun
lara haftada bir gün istirahat vermek mümkün 
değil mi? Bunlara da Emniyet memurları gibi 
birer tayın verilemez mi? 

3. Yataklı Vagonlarda çalışan Türk me
murlarının maaşları nedir? 

Bunlara verilen % 8 lerden Sirkeci'de müs
tahdem olanlardan vergi kesilmediği halle Ana
dolu şebekesinde çalışanlardan kesilmesinin 
sebebi nedir? 

25 senedir çalışan bir memurla yeni alınan 
bir memur arasındaki maaş farkı 20 lira kadar
dır. Acaba bunlara da bir barem yapılarak bu 
haksızlığa karşı konamaz mı? 

ÇalışamıyaCak yaşa gelenlere emeklilik hak
kı verilmek için bir formül bulunamaz mı? 

4. Devlet Demiryolları katar personellerine 
polis memurlarına olduğu gibi bir er tayını ve
rilmekte midir? 

Bunlara kilometrede ne verilir? Günlük 
tutarı ne olur? Bu memurlar asgari ve âzami 
olarak ayda kaç kilomeJtre yaparlar? Bunların 
asgari ve âzami km. kaç liradır. Bunlara yıp
ranma zammı verilir mi? Bunlara palto ve ayak
kabı verilir mi? Maaşları nedir? 

5. 'Hem senelerden beri kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyen meslekten yetişen me
murların mağduriyetlerine son vermek ve hem 
de memleket emniyet ve selâmetinin takviyesini 
temin etmek gayesiyle hazırlanmış olduğunu 
işittiğimiz Polis Teşkilât tasarısı ne için getiril
miyor? Bu çok mühim olan tasarıyı ne kadar 
bekliyeceğiz? Bunun getirilmemesi sebepleri 
nedir ? 

BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanınmdır. 
ULAŞTIRMA BAKANI "SEYFİ KURTBEK 

(Ankara) —• P. T. T. memurlarının askerlikten 
terhislerinden sonra vazifeye alınmaları hakkın
da, arkadaşımızın sorularına arzı cevap ediyo
rum : 

1. İkinci Dünya Harbi başladığı zaman ola
ğanüstü halin icabı, birçok hizmetlerde olduğu 
gibi, P. T. T. İdaresinde de iş hacmi artmış ve 
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bıı da memur kadrosunun artırılması suretiyle 
karşılanmıştı. Hata buradan başlar. Modern se
ferberlik esasları, yalnız ordu mevcudunun ar
tırılması değil, harb durumu dolayısiyle diğer 
birçok âmme hizmetlerinin de seferberliğini za
ruri kılar. Fakat bu artışın kadro artırmakla 
değil, mükelleflerle karşılanması lâzımdır. O za
man bu esaslara riayet edilmemiş ve iş artınca 
memur kadrosu genişletilmiştir. Harb bitince 
de kadrolar normale inmiş ve memur fazlalığı 
hâsıl olmuştur. Olağanüstü hal dolayısiyle kul
lanılmalarına mecburiyet hissedilmiş olan fazla 
memurlar sonradan askere gitmişler, fakat as
kerlikten döndükten sonra kadroların normale 
indirilmesiyle kendilerine ihtiyaç görülmediğin
den tâyinleri yapılamamıştır. » 

Bu gibi memurlar 700 kadar olup bir sıraya 
konmuştur. 4379 sayılı Kanun fiilî askerlik 
hizmetlerini yapmak üzere ayrılan bu gibi me
murların memuriyetle ilgilerini kesmekte ve as
kerden döndükleri zaman üç yıl içinde müraca
at ettikleri takdirde açıktan alınacaklara terci-
han tâyinleri içiıi kendilerine bir hak vermek
tedir. Yalnız bu hak, bir tercih edilme hakkın
dan ibarettir. Ve idare mutlaka ve kadroya bak
madan bunları almaya mecbur değildir. Bunun
la beraber, memur ihtiyacı hâsıl oldukça hariç
ten kimse alınmamakta ve yalnız bu gibi me
murlar sıra cetveline göre, tercih edilerek alm-
maktadiî. 

Bundan başka, ulaştırmanın diğer branşla
rında muhabereci ihtiyacı hâsıl olduğu zaman 
da yine hariçten alınmayıp bu cetvel içinden 
alınmaktadır. Bu suretle bunlar tedricen vazife
lendirilmektedir. 

2. Posta müvezzileri; 4598 sayılı Kanun 
posta müvezzilerini şümulüne almadığından bun
ların kadrosuz terfileri mümkün bulunmamakta 
idi. 1951 Bütçesinden alınan ödenek ile 831 ba
kıcı ve dağıtıcı terfi ettirilmiştir. Bütçelerin 
verecekleri imkânlara göre terfilere devam edi
lecektir. . 

Hafta istrahatlerine gelince: 
Dağıtıcılardan gece gündüz ve saat 24 e 

kadar çalışan merkezlerdeki nöbetleri pazara 
rastlıyanlara sıra ile hafta izni verilmektedir. 
Servis icabı izin verilemiyenlere kanuni tatil 
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ücreti ödenmektedir. Yalnız gündüzleri çalışan 
küçijik merkezdekiler ise pazar günleri 2-3 saat 
çalışmaktadır. Bu saatler içinde hafta tatili üc
reti almaktadırlar. Yani fazla çalışmaları için 
munzam ücretler ödenmektedir. Bunlara tayın 
verilmesi ayrı bir kanun ve bütçe meselesidir. 
Bugünkü mevzuat ile buna imkân yoktur. 

3. Yataklı vagonlar memurları: Sirkeci ve 
Anadolu'da çalışan memurlar arasındaki ücret 
farkjlarmdan bahsediliyor. Türkiye'deki Ya-
takljı Vagonlar temsilciliğinin Sirkeci servisi 
yoktur. Yataklıların Semplon yataklısı Paris'e, 
Selanik yataklısı da Yunanistan teşkilâtına 
bağlıdır. Bu sebeple bunların hesapları Tür
kiye'deki temsilcilikten geçmez. Yolcular bun
lara diledikleri ücretleri verirler. "Türkiye di-
viziyonuna bağlı servislerden ise kanunlarımız 
icabı vergi kesilmektedir. Fark bu sebepten 
ileri gelir. Bu memurların baremi mevcuttur. 

jVlemur, staj müddetinde 40 lira alır. İki se
ne sfonra 42, beş sene sonra 44, on sene sonra 46, 
20 sene sonra 50, 25 sene sonra da 52 lira ve
rilir. Ayrıca yüzde yirmi beş pahalılık zam
mı 
ken 

vıs 
yor 

alırlar. Ankara'dakiler ayda 10 lira mes-
bedeli alırlar. Bununla beraber, mevcut 

baremin tadili hakkında şirketin umum mü
dürlüğüne teklif yapılmıştır. Yüzde sekiz ser-

ücreti alanlara hakikatta daha fazla verili-
ve ayda 300 lirayı buluyor. Ayrıca üni

forma ve serviste yemek parası verilmektedir. 
Çalışamıyacak olanlara emeklilik hakkı: Şir

ketin Yardım Sandığı, 5417 sayılı Kanunun 
tatbiki dolayısiyle lağvedilmiştir. Bütün me
mur ve müstahdemlere İhtiyarlık Sigortası hü-
küjhleri tatbik edilmektedir. 

Katar personelinin durumu: 
S — Devlet Demiryolları katar personeli eri-
polis memurlarına olduğu gibi bir er tayını 

verilmekte midir? 
O — Verilmemektedir. 
S — Bunlara kilometrede ne verilir? Günlük 

tutıarı ne olur, bu memurlar asgari ve âzami ola
ra^ ayda kaç kilometre yaparlar, bunların as
gari ve âzami kilometreleri kaç liradır. 

O — Halen mer'i tahsisatlar tüzüğüne göre 
katar personeline aşağıda yaaüı nispetler dâhi-
lintle tazminat verilmektedir. 

ne 
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Makinistlere 
Katar şeflerine 
Kondoktorlara 
Gardfrenlere 
Ateşçilere 
Yağcılara 
Tathiratçılara 
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Beher Km. için 

tazminat 
K. 

0,75 
0,50 
0,475 
0,375 
0,375 
0,375 
0,125 
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Günlük vasati 
K. 

53 
45 
40 
30 
28 
28 
10 

0 : 1 

1 ayda asgari 
ve âzami Km. 

1500 — 6000 
2000 — 6000 
2000 — 6000 
2000 — 6000 
1500 — 6000 
1500 — 6000 
1500 — 6000 

1 ayda asgari 
ve âzami tutarı 

Lira 

11,25 — 45,00 
10,00 — 30,00 
9,50 — 28,50 
7,50 — 22,50 
5,62 — 22,50 
5,62 — 22,50 
1,87— 7,50 

Bu personelin halen aldıkları tazminatın 
çok az olduğu görülerek yeniden hazırlanan ve 
Maliye Bakanlığında incelenmekte olan yeni 
tüzüğe göre bu personele itinerer saati üzerin
den halen almakta oldukları miktarların 2 - 3 
misli olan miktarlar üzerinden tazminat verile
cektir. Böylelikle aylık âzami ve asgari tazmi
natlar da aşağıdaki miktarlara yükselmektedir: 

2000 Km. ye 
mukabil 110 
örer saati 

ücreti 

Yolcu ve 

6000 Km. ye 
mukabil 260 
örer saati 

ücreti 

Yolcu ve 

Ekspres yük Ekspres yük 
K. K. K. K. 

Makinist 
Katar şefi 
Kondoktor 
Gardfren 
Ateşçi 
Yagcj 

7150 
4400 
4180 
3960 
5280 
3960 

5500 
3740 
3520 
3300 
4400 
3300 

16900 
10400 

9880 
9360 

12480 
9360 

13000 
8840 
8320 
7800 

10400 
7800 

Bu seneki bütçede yeni tüzüğe göre verilme
si gereken tazminatlar için lüzumlu ödenek de 
alınmış bulunmaktadır. 

Bunlara Yıpranma zammı verilip verilmedi
ğini soruyorlar. Bunlara yıpranma zammı veril
miyor. 

Palto ve ayakkabı verilip verilmediğini de 
soruyorlar. Palto verilmektedir, ayakkabı veril
mektedir. 

Maaşlarına gelince: 
Makinistler 212-260 Lira 
Katar şefleri 212 - 238 » 
Kondüktörler 157 -194 » 
Gardfrenler 130-147,50 > 
Ateşçiler 130-174 » 
Yağcılar 130 » 
Tathiratçılar 90 » 

ücret almaktadırlar. 
Tazminatlar bunlardan ayrıdır. 
Katarların aşağıdaki ©etlvelde yazılı görevle

rinde servis yapan personele görevli bulunduk
ları katarların katedecekleri mesafeye ve bu ka
tarların itinererlerinde mukayyet sefer müddet
lerine münhasır olmak üzere beher saat için hi
zalarında gösterilen miktarlar üzerinden hesap 
edilecek kilometre tazminatı yerilir, 

- XII — 



m : m n. 7. ıası o : ı 

Sergisin mahiyeti Gardöfren Yağcı Kondojktor 

1. Ekspreslerde ve bu ma
hiyetteki motorlu tren »ve 
motorlu vagon servislerinde 
2. YolHa ve karma katar
larda ve bu mahiyetteki mo-
törljü servislerinde 
3. Banliyö ve yük katarla-
rı : ite raflforiarda 

36 

30 

30 

36 

30 

30 

39 

32 

32 

Otomobil ve otobüs seferlerine 
-Otomobil, otobüs yardımcı şoförlerle kamyon, 
drenin şoförlerine 
Kamyon yardımcı şoförlerine 
Şof aj vagonu ateşçileriyle, motorlu tren veya 
eüerine 
.Hamallara ve temizleyicilere 
Tazminatın ayda 208 saatten fazlası yüzde 25 z^mla ödenir. 

motorlu drezin ve oto 

motorlu vagon kalorifer-

&AÎJKAN — Buyurun içişimi Bakanı. 
tÇİŞEEBiî BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) — Sayın Sinan Tekelioğlu'n«m sözlü so
ru önemesinin beşinci paragrafı İçişleri Bakan
lığını ilgilendiridiği için, bu iraiu f̂câM cevabımı 
arzediyorum: 

'Psşlis ©n^dfci^aîimı orta talfasil kısmını gör
dükleri halde kadrosuzluk yüziMen selelerden 
#©*i 'terfi ed«miyen nueSslefeten yetişmiş. polis me
murlarının vaziyetlerinin düzeltilmesi için, 289 
komiser -muavinliği kadrosu alınması hakkında 
tefâirlafiiaıı (Devlet Memurları Aylaklarının 
Tevhit ve Teaftüîürae dair olan 36İ6 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 
îçanun) tasarısı Bakanlar Kurulunca on beş gün 
e#vel kabul edilmiş ve Yüksek Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Memleketin emniyet ve selâmetinin temini 
gayesiyle ve bugünkü polis teşkilâtını kemiyet ve 
keyfiyet bakımından daha randımanlı bir hale 
geçtirmek ve poliste terfi imkânlarını daha ge
niş ölçüde sağlamak amaciyle hazırlanmış olan 
(3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddele-

ir 
lin 
•life 

arkadaşla 
zaman 
yatlşr: 
lü 
ta 
yeti 
îardi 
mişt 
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rın Eklenmesine ve kaldırılmasına dair kanun) 
tasalısı ile bu değişikliğin icabı olarak (Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne da-

3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetve-
Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişjk-
; sapılmasına dair kanun) tasarısı da ikmal 

edilmiştir. Bir, iki gün içinde Başkanlığa sev-
kedi ©çektir. 

Mâımatım bundan ibarettir. 
Î^İNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Saym 

ar, Türk Milletinin her başı sikildiği 
onun bütün dertlerine koşan, hattâ ha

mı bu uğurda feda eden kendisini her tür-
tefhlikeye atmakta zerre kadar çekinmiyen Pos-
Tfelgraf İdaresine mensup memurların vazi-

maalesef 12 seneden beri muhtelif zaman-
yaptığımız feryatlara rağmen düzeltileme-

Hr. Çok iyi'biliyoruz,, ki, Posta Tlgraf tda-
daima yahancı, o işten anlamıyan insanla-
^linde âdeta bir oyuncak halinde idare edi-
Kusura bakmasın Sayın Bakan, hiçbir za-
bu meslekten olmıyan bir insan o meslekte 

ıstırap çöken, elem çeken, aç kalan, se-
insanlarm halini bilemez. Posta Telgraf 

demez âdeta memleketin bütün ıstıraplarını 
olan 
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omuzlarına almış inim inim inliyen bir lokma 
ekm?e§§ için uğraşan insanlar hatıra gelir arka
daşlar lûtâen Posta Telgraf idaresine gidiniz 
onun hangi idaresine giderseniz gidiniz rengi 
kaçmış vereme yüz tutmuş insanlarla karşıla
şırsınız. Posta telgraf ve Devlet Demiryolları 
memurları hiçbir zaman devlet memuru esasına 
dâhM olarak terfih ettirilmiş insanlar değiller
dir. Ama biz onlar sayesinde inkılâplarımızı 
yaparız, anların sayesinde saltanat süreriz, za
manı geldiği vakit onları hiç düşünmeyiz. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Tef
rik yapmayın. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Zati 
âliniz bilmezsiniz, sonunda öğreneceksiniz. 
Tefrik yapmıyorum. Yapmazsak zaten Bakan
ları faaliyete getiremeyiz. Sözlü soruların lü
zumsuz olduğu iddiasında bulunan arkadaşlar 
pek iyi takdir ederler ki biz Bakanlarımızı an
cak bu sözlü sorularla iş görmeye davet ediyo
ruz. Çünkü onlar bu işin acemisidirler. Hiç gü
cenmesinler; bu iş böyledir. Şimdi bakınız ne 
kadar acı konuşacağım. Ben Ulaştırma Bakanı
nı çok severim ve daima muvaffak olmasını 
isterim. 

Arkadaşlar; Posta Telgraf idaresinin bu 800 
memuru memleketin en buhranlı zamanlarında, 
ikinci Umumi Harb sıralarında, devlet tara
fından vazifeye alınmış insanlardır. Devlet 
bunları beş, sene askerlikten tecil ettirmiştir. 
Bunları beş sene tecil ettiren o zamanın ida
recileri, askerlikten gelen bu insanları adetâ 
bir safra gibi dışarı atmıştır, ve anları peri
şan bir hale sevketmiştir. 

Memur eter demez hatıra ne gelir arkadar-
lar? hepimizin evlâtlarıdır; bu devletin idare
sini omuzlarına almış insanlardır. Devlet hata 
yaparak bunların sayısını çoğaltmışşa neden 
bunun zararını memur çeksin. Posta Telgraf 
idaresi bir telefon müdürlüğü yaptı. Bunu bir 
defa tetkik ederseniz ıstırabınız artar. O za
man yapılmış olan bir hatanın cezasını bu se
kiz yüz memur ve bunların çocukları niçin çek
sin? Kimler yapmışsa onlar çeksinler. Lüzum
suz memur tasfiyesiyle tasarruf yapılamaz. 
Tasarruf yapılacak işleri devlet ve hükümet 
id^re* e4em insanlar düşünmelidir. Zaman za
man söylerim, evvelâ Orman İdaresinin 150 
milyon kapalı bütçesi, Toprak Ofisim ı*>rmal 
bir hale getirilmesi ve buna beazer İktisadi 
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Devlet Teşekküllerinin masr.aflarmda& deslstr 
yarım milyar lira kazanabilir. Yoksa b?a. 8ÛQ 
memurdan 100 bin lira tasarruf etmek bir, mâna 
ifade etmez. 

Posta telgraf idaresi neden zarar ediyor ? 
Mektup 15 kuruşa çıkmıştır. Telefon görüş
mesi 250 kuruştur. 4 - 5 defa telefonda konu
şunca 12,5 lira telefon parası veriyoruz. Nasıl 
oluyorda zarar ediyor? Soruyorum, b.en Baka
na. Katiyen zarar etmiyor. Dehşetli idaresizlik 
vardır. İşi lükse dökmüşlerdir. Nedir o binalar, 
muazzam saraylar. Dünyanın hiçbir tarafında 
görünmiyen binaları yaptırmakta devam ede
cek miyiz? Yaptıranları tecziye etmekten kor
kacak mıyız? 

İşte arkadaşlar, bu 800 memur, devletin ha
tası jüzünden inim inim inliyor. Bir mektep 
açtılar. O mektebe ne kadar para sarfediyorlart 
Acaba bu 800 memura verilecek maaştan fazla 
değil mi? Madem ki memura ihtiyaç yoktur, ne
den mektep açtılar? Bunlar yetişecek, staj göre
cek. Halbuki ötekiler yetişmiş memurlardır. Ve
kil Bey, çok rica ederim, insaflı hareket ediniz. 
P. T. T. İdaresinin size vermiş olduğu malûmata 
inanmayınız. İdarenin mektebe aldığı kimseler 
henüz çocukturlar. Halbuki askerden dönenler 
yetişmiş, beşer senelik memurdurlar. Belki de 
bir kısmı evlenmiş, çoluk çocuk sahibidirler. Bun
lara. acımak lâzımdır. 

Gelelim; müvezzilerle, hat çavuşlarına. 
Arkadaşlar; bunlar 20 seneden beri 15 lira 

maaş alıyorlar. Bir zamanlar yine sıkıştırmıştım. 
O zamanın bakanı olan Fahri Engin bir kanun 
getirmişti. Fakat maalesef, Meclisten atıldığım 
için, ben o kanunun müzakeresinde bulunama
dım. Yalnız o kanunla Bölge Başmüdürlükleri 
ihdas edilerek yüksek tabakadaki memurlar ter
fih edilmiş güya P. T. T. İdaresinde bir revolus-
yon yapılmıştı. 

Çok rica ederim, bu fenalıklara! sebebi nedir. 
Çünkü iş başına işten anlayan adam getirilme-
mesindendir. P. T. T. İdaresinde yetişmiş birçok 
memurlar varken neden dışardan memur getiri
liyor 

Posta müvezzilerinin durumu da fecidir. Ba
kanımız bunlara da bir çare bularak bunların 
terfihlerini temin buyursunlar. Bunun için* mek
tuplara mı, telgraflara mı zam elecekler, yüksek 
dereceyi bulan israfata mı son verecekler ne ya
pacaklarsa yapsınlar bu adamların hayatlarım 
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kurtarsınlar. Aç ve sefil olan, insanların Devlete 
hizmet etmesine imkân olur mu? (Olmaz sesleri). 

Yataklı vagon memurları: 
Arkadaşlar, Vekil Bey iki merkezleri oldu

ğundan bahsettiler. Birisi, Haydarpaşa imiş, diğe
ri de Sirkeci'de imiş. Hakikaten doğru. Sirkeci 
Avrupa. Oradakiler Avrupa kanununa tâbi. Hay
darpaşa ise Anadolu. Bunlar da Analolu kanu
nuna tâbi, 

Sorarım Bakandan, acaba Türkiye'nin Avru
pa kısmında olan insana ayrı kanun tatbik eden, 
Anadolu kısmında olan insana ayrı kanun tat
bik eden, şirkete hiçbirşey söylemediler mi? Ne
den böyle iki türlü kanun tatbik ettiriyorlar? 
Burası Türkiyedir. Biz Türk milleti kapitüâs-
yonları kaldırmak için tırnaklarımızla siper kaz-
mışızcUr. Avrupa , Avrupa ise, burası Türkiye
dir. Buradaki her insan Türk kanunlarına tâbi
dir. Türk kanunlarını tatbik etmiyenlerin işleri
ne son vermek icabeder. Bu hususta tekrar rica 
ediyorum, müsavatan muamele yapılmasını temin 
buyursunlar. Yataklı Vagonlar Şirketi Avrupa'
deki memurlarına bizde olduğu gibi, 40 - 60 lira 
kadar para mı veriyor? Muhakkak onlara fazla 
veriyor. Neden biz, onların hakkını aramıyoruz 
Bahşiş var sesleri). Bahşiş orada var, hem de 
buradaki bahşiş gibi değil, biz iki buçuk lira ve
ririz, onlar on lira veriyorlar. Benim maruzatım 
şudur arkadaşlar. Bu memlekette kapitülâsyon 
yoktur, imtiyaz yoktur. Türk Milleti müstakil 
bir millettir. Hiç kimseye imtiyaz vermez ve 
vermiyecektiı*. Devlet Demiryolları personelle
rinin, arkadaşlar hepimiz seyahat ediyoruz 
bunların ne kadar elîm vaziyette ne kadar peri
şan bir halde olduklarını görüyoruz, bunlara 
eskiden kaput veriliyordu, şimdi bu kaputların 
miatlarını da artırdılar, iki üç senede bir veri
yorlar. 

Arkadaşlar bunların almış oldukları maaş
ların heyeti upumiyesi neden ibarettir biliyor-
musunuz, hepsi 170 liradır, kilometresi hepisi 
dâhil. Bunlar bu para ile vazifelerini bihakkın 
yapabilmeleri için çoluk çocuklarının nafaka
larını kesiyorlar, yollarda yiyorlar, 40 lira para 
ile bir ay idare edilir mi? Bakandan çok rica 
ediyorum. Devlet Demiryollarının almış olduk
ları para, milletten almış olduğu para az değil* 
diı-, Devlet Demiryollarında olan yolsuzlukları, 
İşrafata son versinler bu zavallı insanların ha-
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yatlarını temin etsinler. Bunu yapmak için ka
nun getirsinler diyorlar, bunu ben mi yapaca
ğım?! Niçin kanunu1 getirmiyorlar? Bunu Bakan 
getirmiyecekler mi? Getirsinler. Her gün yıp
ranan, uyku uyumıyan, yatacak yeri olmıyan, 
gıdasjı tam mânasiyle temin edilemiyen bir in
sana i nasıl olup da yıpranma zammı verilmez? 
Primleri, kilometreleri üç misli artıracaklarını 
söylejliler. Acaba üç misli artan bu para ile bu 
insan) Lar seyahatlerini ikmal edebilecekler mi
dir? Karı yok, çoluk çocuk yok, hiçbir şey yok. 
Millete kendilerini vakfetmiş olan bu insanlara 
artık] merhamet değil, Hükümet vazifesini tam 
mâneviyle yapmalıdır. Gerek bunlara gerek pos
ta mjivezzilerine polislere verilen tayın gibi ta
yın ıirilmelidir. Yol üzerindeki yemekleri te
min ^edilmelidir. Bunları yapmadan nasıl hiz
met bekliyebiliriz. Bakan bana darılmasın, ona 
kuvvjît veriyorum; teşci ediyorum. Meclis Ba
kamı] arkasındadır. Bu insanların imdadına bu 
yoldan koşabiliriz. 

BAŞKAN — Paşam vakit geldi. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bir 

nokta! kaldı. Saym İçişleri Bakanının vermiş ol-
duğuj izahata teşekkür ederim. Bu kanun biraz 
geç kalmıştır. Polis memurlarının çekmiş olduk
ları ıstırapları hepimiz biliriz. Hiç istirahat et
miy eiL, mütemadiyen Türk Milletinin emniyet 
ve asjıyişi için gece gündüz çalışan insanlar ara
sında) yirmi seneden beri terfi etmiyenler bulun
maktadır. Kanun yapılmıştır. Bunu derhal çı
kartıp onların imdadına yetişirsek Türk Mille
tinin İbu branştaki noksanlarını telâfi etmiş olu
ruz. Kendilerine bu hususta şimdiden teşekkürü 
bir bbrç bilirim. Yalnız gecikilmemesini rica 
ederim. 

Arkadaşlar; dert çok. Bilhassa az maaşlı 
memıjrların vazifelerine Hükümet el atmalıdır. 
Bu viziyeti hal etmezsek, bu branştaki insanla
rın njıdadma koşmazsak vazifemizi yapmış ol
mayıp. 

BAŞKAN — Buyurun, Ulaştırma Bakanı. 
U^iAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KUETBEK 

(Ankiıra) — Efendim, affmızı rica ederim. Bâ
zı meaeellerin izahı lâzımgeliyor. 

Saym arkadaşımız tabiî sağdan soldan aldığı 
mektuplara istinat ediyor. Faikat ben idarenin 
iç yüjşüne vâkıf olduğum için sMeri tenvir et
mekte; fayda görüyorum, 
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Evvelâ İ \ T. T.; anlamıyanlarm idaresinde 

değildir. Yüksek Heyetinizi bilhassa temin et
mek isterim, P. T. T. kıymetli unsurlarla teç
hiz edilmiştir. (Alkışlar). İdarenin inkişafına 
mâni olan, kıymetli unsurları iş başına gelmek
ten alıkoyan zihniyet tamamiyle kökünden ka
zınmıştır ve idarenin başında bu idareyi ikti
sadi bir işletme haline sokacak bir arkadaşımız 
vardır. Yüksek Heyetinizin bu idareye itimadı
nı bilhassa rica ederim. (Alkışlar). 

Evet, küçük memurların maaşı azdır, birçok 
şeylerden mahrumiyetleri vardır. Fakat drama
tize edilecek bir hal yoktur. Türk Mileti hiçbir 
memuru bir lokma ekmeğe muhtaç etmemiştir 
arkadaşlar. 

Arkadaşım bundan sonra bu 800 memurla ta
sarruf olur mu buyuruyorlar. Biz elimizdeki 
memurları asgari memur âzami randuman pren
sibine göre ayarlamaktayız. Esasen bütçe ile 
bağlıyız. Ne kadar para verilmişse onu yaparız, 
onun dışına çıkamayız. Kadro dışında memur 
almamak da prensibimizdir. Fakat kanuni hiç
bir mecburiyetimiz olmadığı halde bunları sırf 
idaremizde hizmet etmiş unsurlar oldukları için 
Demiryollarına, şuraya buraya almaya çalışıyo
ruz. Yoksa hukuki bakımdan hiçbir mecburiye-' 
timiz de yoktur. • 

Posta İdaresi neden zarar ediyormuş? Posta 
İdaresi daha ziyade bir âmme hizmeti gören mü
essesedir. 800 merkezin 600 ü memurlarının pa
rasını dahi çıkaramamaktadır. Memleketimiz, 
mektuplaşma bakımından trafiği en düşük mem
lekettir. Merkezlerimizden ancak 200 ü kendi 
memurlarının maaşını kurtarmaktadır. Bu ise 
idareyi daha verimli bir hale koymak için yapıl
maktadır. Buna bu sebeple gayret ediliyor. Hat
tâ bu tasarruflar dolayısiyle bâzı yerlerde şi
kâyetler oluyor. 3 - 4 kişinin yaptığı işi bir ve
ya iki kişiye yaptırıyoruz, ki bununla da posta 
şubesi olmıyan yerlere sulbe açıyoruz. Bundan 
da arkadaşlar şikâyet etmektedir, öyle ümit 
ediyoruz ki, merkez olmıyan 700 yerde bu su
retle elde edilen tasarruftan merkez açmak im
kânı sağlanmış olacaktır. (Muvafık ve doğru 
sesleri). 

Posta mektebine de ikide bir takılırlar. Biz 
mektep açmadık. Mevcut mektebin iki sınıflı ol
ması yüzünden bu sene kapatamadık. İkinci sı
nıf da bu sene mezun olduktan sonra kapataca
ğız. 
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Posta İdaresinin verdiği malûmata inanma

yınız, dediler. Ben oradan alınan malûmatın 
teferruatına kadar vâkıfım, çünkü haftada bir 
gün Posta, Telefon ve Telgraf Genel Müdürlü
ğünde çalışıyorum. Bu sebeple her türlü malû
mata bihakkın vakıfım ve oradaki icraatı ben 
teferruatı ile takip ediyorum Binaenaleyh ar
tık, idare aldatıyor, yanlış malûmat veriyor gi
bi şeyler varit değildir. Bana inanmanızı rica 
ederim. 

Mektuplara zam yapsın buyurdular. Geçen
lerde ufak bir zam yaptık matbuayı 10 para ye
rine 1 kuruş almaya başladık. Arkadaşlar artık 
on para diye bir şey yoktur on paralık pul elle
re yapışıyor. Böyle bir para mevcut değildir ar
tık. Her şey artıyor gazeteler fiyatlarını artırdı
lar, fabrikaların maliyeti yükseldi diye mamul: 
lerine zam yaptılar, idarenin de memurlarının 
maaşları arttığı, çocuk zammı verildiği ve mali
yet arttığı halde uzun zamandan beri hiçbir zam 
yapmamıştır. Esas itibariyle zamma taraftar 
değiliz bu bir ayarlamadan ibarettir. Bizim ga
yemiz Posta İdaresini zam yapmadan verimli bir 
hale getirmektir. Evvelce de arzettim 800 mer
kezden 600 ü memurunun maaşını dahi çıkara
mamaktadırlar. Biz telefon tesisatını genişlet
tiğimiz ve plânlarımızı tatbik ettiğimiz zaman 
posta idaresindeki zararları kapatacağımızı 
ümit ediyoruz. Biz bir yerde bir merkez açarken 
mutlaka kendi parasını çıkarsın diye düşünmü
yoruz. Bir âmme hizmeti görülmektedir, bunun 
sekteye uğramadan yürütülmesini düşünüyoruz. 
Elverir ki vatandaş işi görülsün. 

Sirkeci istasyonunda çalışan memurlara ne
den bizim kanunlar tatbik edilmiyor buyurdu
lar, bunlar Paris'le sirkeci arasında muamele 
yaptıkları için Paris'teki memurlara ne muame
le yapılırsa onlara da aynı muamele tatbik edil
mektedir. Binaenaleyh bu işte de kapitülâsyon 
mevzuubahis değildir. 

Bâzı memurların çok fakir olduğunu biliyo
ruz. Yirmi milyon Türk Milletinin ne kadarının 
fakir olduğu yüksek malûmunuzdur. Mutla
ka bir memur kadrosunu ele alıp da bunlara 
zam yapalım demek bence doğru değildir, biraz 
da milleti düşünmek lâzımdır. Biz işlerimizi 
millet ölçüsünde yapmaya mecburuz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; hiç şüphe yoktur ki Türk Milletini dü-
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şünmek hepimizin borcudur. Ama memurları în-
gütere'den getirmedik; Amerika'dan hiç. Onlar 
bizim memurlarımız, onları iş başına biz getir
dik. Memurlarla Devlet arasında zımni bir mu
kavele olduğunu vekil beye arzederim. Şimdi 
memur adedini azaltmak için elde mevcut kanu
na göre hareket lâzımdır. Kanunsuz hareket 
hukuk Devletine yakışmaz. Eğer Posta Telgraf 
İdaresindeki memurlarda tensikat yapılmak la
zımsa bunun kanuna göre olması lâzımdır. 

Telefon işini ele alacağız, şöyle, böyle yapa
cağız, diyorlar. Fakat telefon işlerinde de biraz 
insaflı hareket etmeleri için bir talimatname 
kaleme aldırırlarsa çok iyi olur. Bir muhabere
den 250 kuruş alıyorlar. Kazara yarım dakika 
geçti mi ücret beş lira oluyor.,Ne soran yar, ne 
izliyen. Aeaba bu nasıl bir esasa müstenittir. 
Telefon eden bundan malûmat alamıyor. 

Dediler ki, bu 800 memuru almak mecburi
yetinde değiliz i Posta, Telgraf Mektebi Vardır, di
yorlar. 800 memura ödenecek maaşı aeaba dü
şünmüyorlar mı? Hiç şüphe yok ki mektepten 
çıkan memurlar derhal vazifeye almıyorlar. On
lar almıyor da 5 senelik memur olan bunlar ni
çin alınmıyor? Kendileri burada izah buyurduk
ları halde onları vazifeye alıyorlar, 800 kişiye 
vazife vermiyorlar. Binaenaleyh evvelâ bunlara 
iş vermek lâzımdır. Bunlar memleketin en buh
ranlı zamanlarında hizmet etmişler ve hizmetle
ri dolayısiyle bugünkü hale düşmüşlerdir. Fa
kat Posta, Telgraf idaresi fiilen askere gönder
memiş, bunları elinde tutmuştur. 

P. T .T. İdaresine zam yapmak suretiyle me
mur maaşlarının yükseltilmiyeceğini söylüyor
lar. Başka bir taraftan varidat temin ederek bu 
müvezzi ve hat çavuşlariyle diğer perişan halde 
olan memurlara Devlet çare bulup diğer memur
lar gibi üç senede bir terfi imkânlarını sağlarsa 
mesele yoktur. Bendeniz kendisine bunu da ya
pabilirsin demek istedim. Şayet kendisi başka 
taraftan bir memba bularak bu mâruzâtımın 
teminini tekeffül «derlerse şimdiden kendilerine 
o memurlar namına teşekkür ederim. 

Türk. Mîlletinin ıstıraplı vaziyetini ve me
murları için sarf ettiği ^paraların azametini ben 
de Vekil Bey kadar takdir ediyorum. Fakat bu 
memurlar vaktiyle alınmış ve Devlete mal ol
muştur. Onları ancak kanun dairesinde atabi
lirler. Kanun haricinde atarsak o zaman Demok-
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rat :?âTtitıin hukuk,devleti ortadfa kalmaz. 0nun 
için | rica ederim bunu temin Imyursuniar. 

t&v de Yataklı Vagonlar memurları için 
Sirkisci'de başka, Haydarpaşa'da başka maaş ve-
rilmîktedir. Bunun da ıslahını temin buyursun
lar. Bu Yataklı Vagon memurlarının tekaüdiye-
leri üzerinde durmalarını, bunların yüzde 8 le-
rini bir araya toplıyarak bundan edilecek istfr 
fade| karşılığında bunlara da bir şey temin et
melerim riea ederim. 

$onra buraya 20 sene evvel giren memurla 
bir günlük memur arasında da bir fark yoktur. 
adaleti temin buyururlar ümit ederim. 

BAŞKAN —• Soru bitmiştir. 

1. — istanbul Milletvekili Füruzan Tekil'in, 
İstanbul'da Ofis tarafından tâyin olunan un 
paçalından aşağı evüafta un imal eden bâzı de
ğirmenlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırm-

Ihakkında Ekonomi ve Ticaret ve İçişleri 
mîıkDârından sözlü sorusu (6/375) 

ŞKAN — Ekonomi Bakanı yoktur, İçiş»-
leril Bakanı cevap verecekler mil (Beraber Be-

rahej* sesleri) 
jEÇÎŞLERl BAKANI HAI/ÎL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) —• Pekâlâ birlikte cevap verelim. 
BAŞKAN — 18 Temmuz 1951 Çarşamba Bir-1 

leşi]nine bırakıyoruz. 

— Burdur Milletvekili Fethi Çeliklraş'vn, 
İstanbul'da Paşabahçe İspirto FabrikmvnâöM 
asiikarbonik tesisatının kurulmasından niçin 
vaz\yeçildiği hakhmdfa Başbakanlıktan veya 
Gü^nrük ve Tekel Bakanlığından sözlü sorusu 
(6^78) 

İBAŞKAN — Fethi Çelikbaş buradalar mı? 
(Ybk sesleri) O halde geleeek Birleşime tehir 
ediyoruz. 

— Tekirdağ Milletvekili Şçvket Moam'm, 
mUhieUf tarirUrde menûekeiimizâ iltica eden-
leri hakkından y&pdan muamelelere v& msmUke* 
tim\izde komünistliğin üreme ve y<a,şamasm& âmÜ 
ol/tinlara dair Bmfbak&rilık'tan sözlü sorusu 
(6Jİ380) 

(% 
k l 3 ' ( 

- H 8 ^ -

B AŞK AN — Şevket Mocan ?buradalar mı? 
fok sesleri) O halde gelecek Birleşime bıra-
oruz. 
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7. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nunf umumi bakımdan haricî vaziyet hakkın
da izahat verilmesine, Atlantik Paktına gir
mek için yapılan teşebbüslere, bu Pakta dâhil 
olan veya olmıyan devletlerden Kore'ye asker 
gönderenlerle göndermiyenlerin budunup bulun-
madîğma dair Dışişleri Bakanlığından sözlü so
ru önergesi (6/382) 

1951 0 : 1 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı burada mevcut 

bulunmadığından bu soruyu da gelecek Birleşi
me tehir ediyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
mamıştır. 

13 Temmuz 1951 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,13 

« a » 

B — YAZILI SORULAR 

1. —Ankara Milletvekili Muhlis Bayram-
oğlu'nun, 1951 yılı Bütçesine konulan ödenekle 
temini icabeden (2000) verem yatağı ve. perso
neli için,gerekli hazırlıkların yapılıp yapılma
dığına ve hangi illerde açılacağının kararlaştı
rılıp kararlaştırilmadığına dair yazılı sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağhn yazık cevabı (6/354) 

15 . V I . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasına yüksek delâletlerini saygılarımla 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Dr. Muhlis Bayramoğlu 

1. 1951 malî yılı Bütçesine mevcuda ilâve
ten 2000 verem yatağı için 5 aylık ödenek ko
nulmuş olmasına göre, en geç Ekim ayında bu 
2000 yatağın temin edilmiş olması ieebetmekte-
dir. Şu bale nazaran bu hususta gerekli hazır
lıklar yapılmış mıdır ? 

2. Bu 2000 yatak için gerekli personel kad
roları Meclis yaz tatiline girmeden evvel temin 
edilmezse vaziyet ne olacaktır? Bu hususta ne 
düşünülmektedir. 

3. Mevcuda ilâveten tesis edilecek bu 2000 
yatağın hangi illerde açılacağı takarrür etmiş
ini dir? ve bu illerde gerekli binalar temin ve 
tesbit olunmuş mudur ? 

4. Bu yeni 2000 verem yatağının sabık ik
tidar zamanında olduğu gibi 30, 50, 80 yataklı 
küıçük ve binaenaleyh verimsiz ve pahalı has
taneler halinde açılmasına devam edilip edilmi-
yeceği ve bu hususta ne gibi prensip kararları 
alınmış bulunduğu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 2 Temmuz 1951 
Bakanlığı 

Sosyal Yardım işleri Genel 
Müdürlüğü 

Genel #0 . 64 
Özel No. 12760 

özeti : 2000 verem yatağı hak
kında yazılı soru karşı
lığı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Sayın Dr. Muhlis Bay-

ramoğİTi}'nun «1951 yılı Bütçesine konulan öde
nekle tesisi icabeden 2000 verem yatağı ve per
soneli için gerekli hazırlıkların yapılıp yapıl
madığına ve bu yatakların hangi illerde açıla
cağının kararlaştırılıp kararlaştırilmadığına» 
dair yazılı sorusu cevabının ilişikte sunulduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 

Ankara Milletvekili Dr. Muhlis Bayramoğ
lu tarafından 1951 yılı Bütçesine konulan öde
nekle temin olunacak 2000 verem yatağı hak
kındaki yazılı sorusu cevabıdır: 

S) 1. 1951 malî yılı Bütçesine mevcuda 
ilâveten 2000 verem yatağı için 5 aylık ödenek 
konulmuş olmasına göre, en geç Ekim ayında 
bu 2000 yatağın temin edilmiş olması ieabet-
mektedir. Şu hale nazaran bu hususta gerekli 
hazırlıklar yapılmış mıdır? 

C) 1. 1951 yılı Bütçesine, mevcuda ilâve
ten 2000 verem yatağmın (beher yatağa biaer 
lira hesap edilmek üzere) 2 000 000 lira tesis 
masrafı konulmuştur. B« para ile şimdiden ge
rekli malzemenin alınmasına teşebbüs edümiş 
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ve bu iş için Bakanlığımız Sosyal Yardım Genel 
Müdür muavini ile aynı Genel Müdürlük mal
zeme şubesi müdürü İstanbul'a gönderilerek is
tanbul Satın Alma Komisyonu ile birlikte bu 
malzemenin tefrik ve tâyin işleriyle şartname
ler üzerinde çalışmakta olup bunlar ikmal edil
miş bulunmaktadır. Yakında eksiltmeye konu
lacaktır. 

Öü 2Ö0Ö yatağın personel kadrosu beş aylık 
olmakla beraber genel gideri dört aylıktır. §ü 
hale göre personeli tâyin edilip mahallerine gi
derek bir an evvel işe başlıyacaklar ve bu müd
det zarfında tabiatiyle hastanelerin tertip ve 
tazminini ikmal ederek Kasım ayından itibaren 
de hastaların yatırılmasına başlanacaktır. 

S) 2. Bu 2000 yatak için gerekli personel 
kadroları Meclis yaz tatiline girmeden evvel te
min edilmezse vaziyet, ne olacaktır, bu hususta 
no düşünülmektedir1? 

O) 2. Bu 2000 yatağın personel kadroları 
için gerekli kanun tasarısı hazırlanmış ve Bü
yük Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. 

Yaz tatilinden evvel bu kanunun kabul bu-
yurulacağı ümit edilmektedir. 

S) 3. Mevcuda ilâveten tesis edilecek bu 
2000 yatağın hangi illerde açılacağı takarrür et
miş midir? Ve bu illerde gerekli binalar temin 
ve tesbit olunmuş mudur? 

C) '3. Mevcuda ilâve olunacak 2000 yatak 
için bütçede ayrıca inşaat ödeneği bulunmadığı 
cihetle halk, belediye veya Özel idareler tarafından 
yaptırılarak Hazineye devir ve intifa hakkı Ba
kanlığa bırakılan binalarla ciheti askeriyeden 
tedarik edilecek kışlalardan istifade edilmek ve 
bunların tamire muhtaç olanları da tamir öde
neğinden ıslah olunmak suretiyle bağlı cetvelde 
gösterilen yerlerde bu paviyon ve hastaneler tesis 
olunacaklardır. 

S)1 4. Bu yeni 2000 verem yatağının sabık 
iktidar zamanında olduğu gibi 30, 50, 80 yataklık 
küçük ve binaenaleyh verimsiz ve pahalı hasta
neler halinde açılmasına devam edilip edilmiye-
ceği ve bu hususta ne gibi prensip kararları alın
mış bulunduğu? 

C) 4. Verem yatakları uluorta yurdun 
muhtelif yerlerine azar sayıda dağntılmayıp (öde
nek ve kadro imkânları sağlanalbildiği takdirde 
Trabzon, Seyhan, Samsun, Diyarbakır, izmir, 
Ankara'da biner ve istanbul'da 1500 yataklı ol
mak üzere yedi muhtelif bölgede tam kadro ve 

. 1951 O : 1 
teçhjizatlı birer bölge verem hastanesi tesisiyle 
beraber mahallî ihtiyaçları da sağlamak üzere 
yurdun muhtelif il merkezlerindeki büyük has
tanelere (aynı idari kadro ile tedvir edilmek şar-
tiyle) 50 - 100 yatak arasında paviyonlar da ilâ
ve edilerek 4 - 5 sene içersinde yurtta Bakanlığı
mıza ait verem yaltaklarının on bine illalâğı düşü
nülmekte olup kısmen teşebbüse de geçilmiş bu
lunulmaktadır. 

'Bu yılki bütçede mevcut 2000 ilâve yatağın 
da mehmaemkân bu prensibe riayet edilmek su
retiyle tevzii ichetine gidilmektedir. Ancak üçün
cü maddede de tasrih edildiği veçhile bölge has
tanelerinin tesis olunacakları illerde hemen fa
aliyete geçirilmesi ihıkân dâhilinde bulunan bu 
işlere elverişli binalar mevcut olmadığından ve 
yaptırılması da zamana mütevakkıf bulunduğun
dan 1951 Bütçesine mevzu bu yatakları faaliye
te geçirerek muzdarip yurttaşların bir an evvel 
tedavi ve emniyet altına alınabilmesi için zaru
ri plarak elde mevcut binalardan istifade ciheti
ne ;gidilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan 
Dr. H. E. Üstündağ 

2000 verem yatağından ilk ağızda tevzi oluna
cak yataklar 

Yatak 
sayısı Kurumun adı 

40 «Verildi» Bursa verem hastanesi 
10 «Verildi» 20 yataklı Antakya Devlet Has

tanesi verem paviyonuna ilâve 
50 «Verildi» 150 yataklı izmir Bulaşıcı ve 

Salgın Hastalıklar Hastanesine ilâve 
80 «Verildi» Zonguldak Devlet Hastanesi 

verem paviyonu 
15 «Verildi» 130 yataklı istanbul Balta Li

manı Kemik ve Mafsal Veremi Hastane
sine ilâve 

150 Ankara Numune Hastanesi verem pavi
yonuna 

; 75 Çorum Verem Hastanesi 
25 Bolu Devlet Hastanesi verem paviyonu 
40 Giresun Hastanesi verem servisi (üst kat

ta yapılan verem kısmına) 
i 35 Antalya verem paviyonu 
İ00 Afyon Devlet Hastanesi verem servisi 

(üst katta yapılan verem kısmına) 
50 Nazilli Verem Hastanesi 

— »8 — 



Yatak 
sayısı 
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Kurumun adı 

1951 O : 1 

50 Kütahya Hastanesi verem paviyonu 
50 Diyarbakır Numune Hastanesi verem pa

viyonu 
100 İzmir Hastanesi verem paviyonu 
75 Mersin Hastanesi verem paviyonu 

100 Yedikule Verem Hastanesi altıncı pavi
yonu 

100 Eğridir Kemik ve Mafsal Veremi Hasta
nesi 

40 Kayseri Devlet Hastanesi verem paviyo
nu 

100 Balıkesir Verem Hastanesi 
50 Konya Verem Hastanesi (halen ilde mev

cut 30 ve Karaman Devlet Hastanesi ve
rem servisinde mevcut 20 yatak da ilâve 
edilmek suretiyle 100 yatak olacaktır) 

100 İstanbul Validebağ Çocuk Verem Sana
toryum ve Prevantor. 

25 Akhisar Verem Hastanesi 
50 Keskin Verem Hastanesi 

500 Tekirdağ Verem Hastaneyi (Askerî kış
laların verem hastanesi haline kalbi tet
kik halindedir) 

40 Uluborlu Verem Hastanesi (Hükümet ko
nağının verem hastanesi haline kalbi tet
kik halindedir) 

2000 

2. — Çorum MUletveküi Baha Koldaş'tn, 
jandarma kuvvetlerinin İslahına, bâzı subay ve 
karakol komutanlarına motosiklet parası veril
mesine, Polis Enstitüsü meslekî kursuna tâbi tu
tulup terfileri yapilamıyan polislerin durumla
rına ve muamelât memurlarının ilgası hakkında
ki kanun tasarısının ne vahit Meclise gönderile
ceğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Halil ö.zyö-
rük'ün yazılı cevabı (6/342) 

T. C. 5 . VII . 1951 
İçişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1/480 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . VI . 1951 gün ve 202^/4275 sayılı yazı
larına karşılıktır. 

Jandarma kuvvetlerinin İslahına, bazı subay 

ve karakol komutanlarına motosiklet parası ve
rilmesine, Polis Enstitüsündeki meslek kursuna 
tâbi tutulup terfileri yapilamıyan polislerin du
rumlarına ve Muamelât memurluklarının ilgası 
hakkındaki kanun tasarısına dair çorum Mil
letvekili Sayın m Baha Koldaş tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin cevabını ilişik ola
rak sunduğumu saygılarımla arzederim.. 

İçişleri Bakanı 
Halil özyörük 

Çorum Milletvekili Sayın Baha Koldaş'm 
yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

1. Marşal yardımından şimdiye kadar Jan
darma teşkilâtına teknik vasıta verilmemiştir. 
Jandarma subay ve karakol komutanlarına mo
torlu vasıta verilmesini derpiş eden kanun ta
sardı hazırlanmış bulunmaktadır. 

2. Polis Enstitüsünün orta tahsil kısmını bi
tirip de komiser muavinliğine terfileri lâzım-
geldiği halde kadrosuzluk yüzünden terfi e,de-
miyen memurların vaziyetlerinin ıslahı için 289 
komiser muavinliği kadrosu alınması hakkında 
hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Meclise su
nulmak üzere Başbakanlığa tevdi olunmuştur. 

3. Muamelât memurluğu sınıfının ilgası hük
münü de 'ihtiva eden Emniyet Teşkilât Kanunu
nu tadil tasarısı hazırlanmıştır. 

4. Selanik ve civarındaki tensikat faaliyeti 
1325 yılından sonra bütün yurda teşmil edil
mek suretiyle Zaptiyelik devrine son verilmiş 
ve modern, bir teşkilâta doğru gidilmiştir. An
cak son harblerden alman dersler ve denemeler 
ve diğişen zihniyetler, Selanik tensikatını da ge
ride bırakacak yeniliklerle bizi karşılaştırmış, 
silâh ve malzemenin ıslahını, jandarmanın mo
torize edilmesi lüzumunu ortaya atmış ve bu 
yönden meslekî kalkınma için alınması icabeden 
tedbirler ve mevzuatta yapılması gerekli deği
şiklikler tetkik edilmekte bulunmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
İçişleri Bakanı 
Halil özyörük 

B. M. M. Yüksıek Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisinin 2 . n . 1951 günkü 

toplantısında Sayın İçişleri Bakanımızdan yap
tığım soru üzerine : 

1. Amerikan Askerî Yardımından Zabı
tamıza teknik vasıtaların verilmesi hakkında 

— 119 — 
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ne yapıldığının ve neticesinin bildirilmesi hu-
susatı ile Hükümetçe lüzum görülecek ve yol
ları müsait karakol ve birlik merkezlerinde va
zife gören subay ve gediklilerle Karakol Komu
tanlığı yapanlara 1706 sayılı Kanun hükmü 
tevsi edilerek at yerine motosiklet parası veril
mesi ve> : 

2. Polis Okulunda okutturulan ve Polis 
Enstitüsü meslekî kursuna tâbi tutulup Komi
ser muavinliklerine terfileri takarrür eden ve 
yıllardan beri bu haklarına sahip olamadıkla
rından hakikaten mağdur ve meyus durumda 
bulunan 300 e yakın polis ile, 

3. Hizmetlerinden istifade olunamıyan ve 
ekseriyetle vazifeleri mevzuata aykırı olarak 
resmî polisler tarafından görülmekte olan mu
amelât memurluklarının ilgası ile tahsisatları
nın yukarıda sözü geçen muavinliklere ve bun
lardan polise nakli caiz olabileceklere tahsisi 
hakkında içişleri Bakanı tarafından yakında 
Meclise sunulacağı vait buyurulduğu halde bu 
teminatın hâlâ yerine getirilmemesi sebepleri 
etrafında her hangi bir bilgiye sahip değiliz. 

1951 
Ayrıqa 

ğim 
den 
zihniyet 
geçilmesi 
henüz 
darmanıh 

O : 1 
: Soru vesilesiyle bahse mevzu etti-

Selânik Jandarma tensikatı esası üzerin-
Jandarmada ve karakollarımızda prensip, 

ve mesai yönünden esaslı teşebbüslere 
hakkındaki temennileri üzerine de 
ir tedbire başvurulmadığım ve jan-
hâlâ ordunun bir uzvu telâkki ve 

eğitim inden kurtarılamadığını 13 ildeki tetkik 
ezilerintizde müşahede olunmuştur. 

hfçbi 

Bu 
sebep v€ 
« Tevhidli 
Janda 

tasarı ılarm henüz Meclise verilmemesi 
saikleri ile 120 milyon liraya bakan 
Zabıta» nazariyesi yanında Selanik 

rn}asmın ıslahmdaki namütenahi ve çok 
muvaffakiyet âmilleriyle bu esas üze-

dıirulabilmesi için nelere ihtiyaç olduğu 
o zamanki rapor ve dosyalar üzerinde 
inceleme yapılmaması sebepleri etra-

yazüı olarak içişleri Bakanımızın iza-
verıjnesine müsaadelerini saygılarımla rica 

müspet 
rinde 
hakkında 
durularak 
fında dq 
hat 
ederim 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 224 S. Sayılı bas^ıayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla
caktır : 

Yanlış Sayfa Sütun Satır 

7 
7 
8 
8 
8 

2 
2 
2 
2 
2 

29 
41 

3 
9 

10 

o zaman 
miktarlarına ait 
sisteme 
fıkrasında 
fıkraya 

Çorum Milletvekili 
Baha Koldaş 

Doğru 

*>m<i 

uzman 
miktarlarını 
sistemde 
fıkrasının 
kanuna 

T. B. U. M. Batmev* 



S. Sayısı: 224 
Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin (B) fıkrası ile bu ka
nuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mevcut hükümle
rin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Ko

misyon ve Bütçe Komisyonu raporları (3 /169) 

T.c. * ' " • • ' - . ; • . ; ; • • ; - : 

Başbakanlık 21 . IV . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü '•' ~, • V~ ' : " " • 
Sayı: 72 - 160, 6 - 1372 .-. . v - . - • . . ; . r .- * „ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun 91 nei maddesinin «B» fıkrasında; ücretlerden ve ücret sayılan öde
melerden alınacak verginin; kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetvellerde yazılı ücret kademeleri ile 
bunların hizalarında yazılı ortalama meblâğlar esas tutulmak suretiyle hesaplanacağı tasrih edil
miştir. Sözü geçen cetvellerde ortalama meblâğlara göre ve mükelleflerin medeni hali gözetilerek 
ödenecek olan vergi miktarları gösterilmemiştir. Bu miktarlar; Hükümetçe hazırlanan tasarıya bağlı 
cetvellere derç ve komisyonlarca da aynen ipka edilmiş iken, tasarının Kamutayda müzakeresi sıra
sında, nispetlerin tâdili halinde yeniden bir cetvel hazırlamak lâzımgeleceği ve belkide hesap ame
liyelerinde yanlışlık yapılmış olabileceği mülâhazasiyle vergi hesabına ait cetvellerin kanun metnin
den çıkarılmasına karar verilmiş ve neticede bahis mevzu cetveller, yalnız gelir kademeleri ve orta
lama meblâğları ihtiva etmek üzere tâdil olunarak o suretle kanuniyet iktisap eylemiştir. 

Mükellef ve vergi dairelerine kolaylık sağlamak maksadiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanan (5) 
sayılı broşürde; vergi miktarlarını da gösterir yeni cetveller düzenlenmiş ve halen tatbikatta bu cet
vellerden istifade edilmekte bulunmuştur. 

Cetvellerdeki vergi miktarları Hükümetçe hazırlanan ve Büyük Millet Meclisi komisyonların
da müzakere ve aynen kabul edilmiş olan cetvel erdeki esaslara göre gündelik, haftalık ve aylık 
ücretler yıla iblâğ olunmuş, yıllık miktara tekabül eden vergi, gündeliklerde 360, haftalıklarda 52 
ve aylıklarda 1.2 ye bölünmek suretiyle günlük, haftalık ve aylık vereler elde edilmiştir. Bu tarz he
sabın tatbikatta birtakım tereddüt v<e itirazları mucip olduğu vâki müracaatlardan anlaşılmakta
dır. Bu cümleden olarak «Verginin bu tarzda hesap edileceğine dair kanunda sarih bir hüküm 
olmadığı, bilâkis, kanun vergi ödemelerini, gün, hafta ve ay olarak tâyin etmiş bulunduğu, (Mad
de 91) ve ücretler için toplama yapılmıyacağından 71 nci maddede açıklandığı ileri sürülerek; 
vergilerin; istihkakların bir yıllık baliği nazara alınmıyarak doğrudan doğruya günlük, haftalık 
veya aylık miktarları üzerinden hesaplanması lâzımgeleceği iddia edilmekte ise de bu düşünceye 
karşı: 

1. , 5421 sayılı Kanunun birinci maddesinde, aynen, «Gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisine 
tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı ic"nde elde ettiği kazanç ve iratların safi tuta
rıdır.» Denilmektedir. Kanunda hilâfına bir sarahat olmadıkça, vergi uygulanmasında kazanç ve 
iratların toplammın nazarı itibara alınması zaruridir. Filhakika; kanunda ücretlerin vergilendi
rilmesinde yıllık tutarlarının nazara alınmıyacağma dair bir hüküm mevcut değildir. Kanunun 72 
nci maddesinde, tüccarlarla iş yeri olan serbest meslek erbabı dışında kalnlardan ücretler hariç' 
yıllık gelirleri 5 000 lirayı geçmiyenler, bu gelirlerden vergisi tevkif suretiyle alınmış bulunan
larını, yıllık beyannameye ithal edip etmemekte muhar bırakılmışlardır. Buna nazaran; bilfarz 
bir kimse bankadaki mevduatından bir yılda 5 000 lira faiz temin eylese ve başkaca bir geliri de 
mevcut olmasa, yalnız mevduatından tevkif suretiyle % 15 nispetinde vergi ödemekle iktifa ede-
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cek ve istihkakına ayrıca müterakki nispet tarifesi tatbik olunmayacaktır. 

Ücretlerin vergisi de genel olarak tevkif suretiyle alınmakta ise de; kanunda bu gelirle? 
için, menkul sermaye iratları dolayısiyle kabul edilen mâruz hükme müşabih bir hüküm konul
madığından, ücretlerin vergileri tevkif suretiyle almnltakla beraber, nispet bakımından tek 
tarife tatbik edilmiyecek ve bir yıl içinde alınan ücretler miktarları ne olursa olsun toplanacaktır. 
Kaldı ki ücretler için yıllık baliğleri gözetilerek müterakki nispet tatbik olunacağı, gerek kanun 
tasarısı gerekçesinde, gerek tasarının Büyük Millet Meclisi Komisyonlarındaki müzakeresi 
sırasında tebarüz ettirilmiştir. Gelir Vergisi kanun tjasarısı gerekçesinin konu ile ilgili kıs-
mmda (Vergi tevkif atında ikinci mühim hâdise şudur: Gelirini toplamak mecburiyetinde olma
yan mükelleflerin ücretlerinden yapılan tevkif at bunların Gelir Vergisini teşkil ettiği halde. 
diğer istihkaklardan tevkif at ; istihkak sahiplerinin Gelir Vergisne mahsup edilmek üzere; peşin 
tahsil edilen kısımlarını gösterir. Bu sebepledir ki, 'ilerde vergi tarifesinden bahsedilirken izah 
olunacağı veçhile; ücretlerden ve bu mahiyette olan ödemelerden umumi tarifeye dayanan nis
petlerde vergi tevkif atı yapılacağı halde, diğer istihkaklar bir tek nispet tatbik olunacaktır.).... 
«Şu kadar ki, gerek tevkif ve gerekse peşin tahsilat usullerinde ücretlere tatbik edilen nispetler 
hariç, umumi tarife nispetleri tatbik edilmiyecek (ir. Bunlun sebebi mükelleften kanunun istemediği 
derecede vergi almamaktır.:» Denilmektedir. 

Bu ibarelerden, ücretlerde - yıllık beyanname verilmesi ve dolayısiyle kesilen vergilerin mah
subu mevzuubahis olmadığı için tevkif at sıracında miterakki nispet tatbiki hususunun teminat 
altına alındığı tezahür eder. 

Kanun tasarısının, Gelir Vergisi Geçici Komisyonunda müzakeresi sırasında, muhtasar beyanname 
hakkında; izahat veren Hükümet sözcüsü (Yalnız şunu müsaadenizle azedeyim ki, gerçi tevkif sure
tiyle yapılan vergi alımlarında; ücretlerin totalizasyonu yapılmıyor, birleştirilmiyor, sene sonunda bun
lar hakkında beyanname verilmiyor ama, «tevkif suretiyle alman vergiler, netice itibariyle bu ücret
ler sene sonunda toplanmış olsa idi bu ücret üzerinden verilecek olan ayni miktara tekabül edecek 
idi» şeklindeki beyanı ile bu ciheti daha açık ifade eylemiş olduğu gibi; komisyon sözcüsü milletvekil
leri maaşlarının ücret addolunmaları dolayısiyle % 15 stopaja değil, müterakki nispetler üzerinden 
vergiye tâbi olacağını) belirtmekle, Hükümet sözcüsünün ınütalâalarını teyit eylemiştir. Zira, millet
vekillerinin aylık ödenekleri 2 500 lirayı aşmadığ.ndan, bunlara müterakki nispet tatbiki ancak yıllık 
baliğlerinin almmasiyle mümkündür. 

2. Ücretlerde yıllık baliğ esasına gidilmiyerek, gündelik, haftalık ve aylık miktarlar üzerinden 
vergi alınması halinde, bir takvim yılında ayni miktar kazancı olan tüccar ile ücretlinin ödiyeceği 
vergi miktarları arasında ücretli lehine bariz bir fark doğacaktır. Bilfarz ayda 1 000 lira ücretli olan 
bekâr bir hizmetlinin bir takvim yılı ün ödiyeceği vergi 1 
tarda yani 1 000 lira geliri olan bekâr bir tüccardan, bir 

800 lira olmasına mukabil ayda ayni miıc-
yıl için 2 500 lira Gelir Vergisi alınacaktır. 

Birinci halde vergi nispeti % 15 iken ikinci halde ortalama nispeti % 20 ye çıkmaktadır. Ayni yıllık 
maddesi hükmüne muhalif olduğu kadar 

sebeple kanunun 71 nci maddesinde ücret-
hesaplanırken yıllık ba-

gelirler için çeşitli nispetler uygulanması kanunun 89 ncıı 
vergide adalet ve eşitlik pensiplerine de mugayirdir. Bu 
ler için yıllık beyanname verilmiyecektir, hükmünü ücretlerin vergisi 
liglerinin nazara alınmıyacağı şeklinde imal etmek doğru olmaz. 

3. Gelir Vergisi Kanununun 91. nci maddecine bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetvellerde; ücret 
kademeleri ve ortalama meblâğlar muayyen bir miktaılı kadar gösterildikten sonra, cetvellerin 
sonuna birtakım notlar konulmuştur. Bunların kanunun metninden madut olduğu bedihidir. 

Mezkûr notlarda : 
A) 2 numaralı cetvelin sonunda, - 2525 lira -ı asan 

misli alınıp bulunan miktarın 1 numaralı cetvelde tekabül ettiği ortalama meblâğ tesbit edü-
dikten sonra bu ortalama meblâğ üzerinden hesaplanacak verginin 1/12 sinin, 

B) 3 numaralı cetvelin sonunda, - 302,50 lirayı asan 
52 mislinin bir numaralı 
nin 1/52 sînin, 
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aylık ücretlerin vergisinin, ücretin 12 

haftalıkların vergisinin, bu haftalıkların 
cetvelde tekabül ettiği ortalama meblâğ üzerinden bulunacak verigi-



C) 4 numaralı cetvelin sonunda, - 50,50 lirayı aşan gündeliğin vergisinin, gündeliğin 860 
milsilinin bir numaralı cetvelde tekabül ettiği oıtalama meblâğ üzerinden bulunacak verginin 
1/360 nın, 

Alınması suretiyle hesaplanacağı zikir ve tasrih edilmiştir. Bu not hükümlerine göre, ka
nun vâzıı, yalnız vergi matrahını tâyin etmekle kalmıyarak, bu matrahlar üzerinden ne suretle 
vergi hesaplanacağını da göstermekte, yani, gündelik, haftalık ve aylık ücretlerin vergilerinin) 
bu istihkakların yıllık baliği üzerinden hesaplanması lâzımgeldiğini ifade eylemektedir. 

Not hükümlerinin, not metninde yazılı meblâğları aşan ücretler için, muteber olduğu hatıra ge-
lebilirsede bu tarz mülâhazayı lüzumlu kılan bir sepep mevcut olmadığı gibi bu usulün tatbiki halinde 
mükellefler arasında adaletsizliklere yol açılacaktır; bu durumda bilfarz; 2500 lira aylık istihkakı olan 
- indirimsiz ve bekârlık zammına tâbi olmıyan - bir kimesenin ayda\375 lira vergi ödemesine mukabil; 
istihkakı 25 lira fazlasiyle 2525 lira olan benzeri bir mükellef - ihtar notu gereğince, yıllık esasın 
tatbiki neticesi olarak - 648 lira ödiyecektir ki -. arada bir misle yakın bir vergi farkı bulunmakta
dır. Kanun vâzımın böyle bir adaletsizliği tecviz eylemiş olduğu düşünülemez. Bu bakımdan anı
lan ihtar notu ile vaz'edilen hükmün yalnız notlarda yer alan istihkak veya bu istihkakları aşan 
miktarlara değil, bu miktarların dûnunda kalan istihkaklar için de mer'i yani cetvellerde mevcut 
gelir kademelerinin tamamına taallûk eylediğinin kabulü lâzımgelir. 

Gerek Gelir Vergisi Kanununa bağlı cetveller smunda mevcut hüküm ve gerekse kanunun Meclis 
komisyonlarında müzakeresi sırasında serdedilen mütalâalar muvacehesinde; gündelik, haftalık ve 
aylık ücretlerin vergisinin, bu ücretlerin yıllık baliğleri göz önünde tutularak hesaplanması doğru gö
rülmekte bulunduğundan, 5421 sayılı kanunun 9İnci maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 
3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin yorumlanmasına müsaade buyurulmasını say
gılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Cteçici Komisyon Ul . V . 1951 
Esas No. 3/169 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

5421. «ayılı Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 
3 ve 4 numaralı cetveller sonunda mevcut hü
kümlerin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi komisyonumuza havale edilmekle, Ma
liye Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde 
17 . V .1951 tarihinde incelendi: 

A) Yorumlanması istenen hükümlerin tah
lili: 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu 
maddesi; gerçek kişilerin bir takvim yılı içe
risinde elde ettikleri gelirlere tatbik edilecek 
nispetleri göstermiş ve bu nispetleri muhtelif 
gelir kademelerine göre müterakki hadler dâhi

linde tesbit etmiştir. Diğer taraftan aynı kanu
nun 91 nci maddesi Gelir Vergisinin hesaplan
masında kullanılmak üzere kanuna 1, 2, 3, ve 
4 numaralı cetveller bağlanmıştır. Bu cetveller
den (1) numaralısı yıllık ve münferit beyanna
meler ile bildirilen gelirlerde, (2) numaralısı 
aylık ücretlerde, (3) numaralısı haftalık ücret
lerde, (4) numaralısı da gündelik ücretlerde 
muhtelif gelir kademelerini ve bu kademelerin 
ortalama meblâğlarını göstermiştir. 

91 nci maddenin ücretlerden ve ücret sayılan 
ödemelerden alınacak vergilerin hesaplanması 
şeklini izah eden (B) fıkrası da aylıklar için 
(2) numaralı, haftalıklar için (3) numaralı 
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gündelikler için (4) numaralı cetvelin esas tu
tulacağını beyan etmiştir. 

Bu cetvellerden (2) numaralısından bir li
radan başlıyarak 2525 liraya kadar olan aylık 
ücretler 152 kademeye, (3) numaralısında 0,21 
liradan başlıyarak 302,50 liraya kadar olan 
haftalık ücretler, 120 kademeye, (4) numa
ralısında 0,04 liradan başlıyarak 50,50 liraya 
kadar olan gündelik ücretler 105 kademeye ay
rılmış ve her kademe içerisindeki gelirler ver
gilerinin hesaplanmasında esas olarak alınması 
gereken ortalama meblâğlar ayrı bir sütunda 
gösterilmiştir. 

Ayrıca her cetvelin altına (ihtar) adı ile ko
nulmuş notlarda da; cetvellerdeki son kademe 
aylık, haftalık ve gündelik ücretler dışında ka
lacak aylık, haftalık ve gündelik ücretler ver
gilerinin hesaplanmasında yapılacak muamele 
izah olunmuştur. 

Bu izahata göre 2525 liradan yüksek aylık
ların 12 misli, 302,50 liradan yüksek haftalık
ların 52 misli, 50,50 liradan yüksek gündelik
lerin 360 misli 'alınacak, çıkan miktarlar yıllık 
gelirler için tanzim edilmiş bulunan (1) nu
maralı cetvele tatbik olunacaktır. 

Bu cetvel ianesiyle tesbit olunan yıllık or
talama gelirin vergisi, 89 ncu maddedeki mü
terakki nispetler üzerinden hesaplanacak ve 
hesaplanan bu rakamların 1/12, 1/52, 1/360 ı 
aylık, haftalık veya gündelik ücretin vergisi 
olacaktır. 

Gelir Vergisinin 1951 yılı Mart ayı iptidasın
dan itibaren ücret, ve ücret mahiyetindeki diğer 
ödemelere de tatbiki gerektiğinde; Maliye Ba
kanlığı kanuna bağlı cetvelleri, yukarıki esas
lara uygun şekilde hesaplanmış vergi miktarla
rını da ilâve etmek suretiyle, teşkilâtına tamim 
etmiş ve bugüne kadar tatbikatı bu cetveller 
ianesiyle yürütegelmiştir. 

Ücretlere ait vergilerin bu hesaplama şekli; 
5421 sayılı Kanunun 91 nci maddesinin B fıkra
sı ve 71 nci maddenin ücretlerin toplama tâbi 
tutulmıyacağı hükmü ileriye sürülerek alâkalı
ların itirazlarını mucip olmuş ve 2, 3, 4, numa
ralı cetvellerdeki ücretlere ait vergilerin; üc
retlerin yıllık baliğleri nazarı itibara alınarak 
değil, yalnız cetvellerdeki ortalama meblâğlara 
89 ncu maddedeki nispetlerin tatbik edilmesi 
suretiyle hesaplanmaları lâzımgeldiği, vâzıı ka

nunun bu suretle emek gelirine ait vergi ile ser
maye gelirine ait vergi arasında (diskriminas-
yon) ayırma prensibni tahakkuk ettirme gaye
sini jjüttüğü ileri sürülmüştür. 

5421 sayılı Kanunun-91 nci maddesinin B 
fıkrasının ve bu maddeye bağlı 2, 3, 4, numaralı 
cetvellerin, bu iki taraflı anlayış şeklinin ka
nun metnindeki sarih bir hükümle halli imkânı
nı bulamadığı kanaatine varan Hükümet, mese
leyi yorum mevzuu telâkki ederek Yüksek Mec
lise müracaat etmiştir. 

B) Komisyonumuzca yapılan incelemeler 
ve varılan sonuçlar 5421 sayılı Kanunun umumi 
hükümlerini, gerekçesini, Geçici Komisyonda 
ve Umumi Heyette de müzakeresi safhalarını 
teferruatiyle tetkik eden Komisyonumuz aşa
ğıda mucip sebeplerle izah edilen neticelere 
varır.ıştır. 

1, Gelir Vergisi Kanununun 1 nci. maddesi 
(Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde 
elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır) 
hükmünü ihtiva ettiğine ve aynı kanunun 89 
ncu maddesi «Gelir Vergisi aşağıdaki nispet
lere!^ alınır» dedikten sonra «Gelir dilimleri* 
adı altında muhtelif gelir kademelerini göster
diğine göre, kanunda hilâfına başka bir hükiim 
mevcut olmadıkça, bu hükümlerde adı geçen 
«Gelir» tâbirinin ödeme yıllık, aylık, haftalık 
veya gündelik olsun, yıllık baliğe muzaf 
olmak icabedeceği bir hakikattir. Burada; ma
demki vergi yıllık baliğ üzerinden hesaplana
caktır, o halde kanun vâzıınm aylık, haftalık 
ve gündelik ücretlere mahsus cetveller yapma
sından ve bu cetvellerde ortalama meblâğlar 
göstermesinden maksadı ne olabilir? Şeklinde 
bir sual pekâlâ varidi hatır olabilir. 

Bu nokta hakkında; kanunun Hükümet ta
rafından ilk teklif şeklini ve gerek Geçici Ko
misyon, gerekse Umumi Heyet müzakerelerini 
inceliyen Komisyonumuz şu cihetleri tesbit 
etmiiftir. 

Kanunun ilk defa Meclise sunuluşunda, ta
sarıya adı geçen cetveller aynen eklenmiş, fa
kat hxx cetvellere, ayrıca, bugünkü tatbikata uy
gun Dİr şekilde hesaplanmış vergi tevkif at mik
tarı da geçirilmiştir. Tasarı gerekçesinde de bu 
cetvellerin konulmaları maksadı; aylık, hafta
lık, günlük tediyelerde tatbikatçıların; tevkif 
edilecek vergileri kolayca tesbit edebilmeleri, 
hesai> hatalarının önlenmesi, bu işlerin kısa za-
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manda ve az memurla yapılabilmesi olarak izah 
edilmiştir. 

Gelir Vergisi bakımından bu cetvellerin ted
vini ile sermaye ve sây gelirlerinin ayrı ayrı 
nispetlerde vergiye tâbi tutulmak maksadının 
istihdaf edilmediği; böyle mühim bir noktaya 
gerekçede hiç temas edilmemiş olmasından ve 
cetvellerin altına konulmuş bulunan notlardan 
kolayca istihraç olunmaktadır. Filvaki cetvelle
rin altına konulan notlarda; cetvellerde göste-
rilmiyen gelirler hakkında yapılacak muamele 
izah edilirken, bu cetvellerde gösterilmemiş ge
lirlerin aylıklarda 12, haftalıklarda 52 ve gün
deliklerde 360 mislinin alınacağı ve çıkan ra
kamlara 89 ncu maddedeki nispetlerin tatbikiy

d i bulunacak verginin 1/12, 1/52, 1/360 nm ay
lık, haftalık ve gündelik vergi miktarını göste
receği bildirilmiştir. Esasen cetvellerin ilk şek
linde mevcut vergi miktarlarının bugünkü tat
bikata uygun bir şekilde hesaplanmış olmaları 
da, kanunu teklif eden hükümetin böyle bir 
maksat gütmediğini kolayca ispat eder. 

Tasarının geçici komisyondaki müzakeresin
de cetveller aynen kabul edilmiş, fakat umumi 
heyet müzakerelerinde o zamanın Niğde millet
vekillerinden Vehbi Srıdal'ın (Arkadaşlar bu
rada bahsolunan 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetveller 
şüphesiz bir taraftan mükellefler için, bir taraf
tan da Maliye şubeleri için kolaylığı sağ
lamak maksadiyle hazırlanmış olsa gerektir. An
cak komisyondan sormak istiyorum. 

Bu cetveller kanun mahiyetinde telâkki -edi
lecek olursa ki, maddeye eklendiğine göre ka
nunun bir mütemmimidir, bunların değiştirilme
si yine kanuni hükümlerle mümkün olabilecek
tir. Fakat pek mümkündür, beşerî hata yapıla
bilir, bu cetvellerin gerek o zaman arkadaşları
mız tarafından hesabında yanlışlık olabileceği 
gibi, hesaplar doğru olsa tertip ve matbaa yan
lışlıkları da olabilir.. ) 

Demesi üzerine ve sırf bu sebepten dolayı 
cetvellerdeki vergi rakamlarını gösteren sütun
lar kanun metninden çıkarılmıştır. Bu halde 
gösteriyor ki ; kanun vâzıı esas itibariyle cet
velleri Yüksek Meclise sunulduğu şekilde kabul 
etmiş ve fakat rakamlarda hata olmak ihtima
lini nazarı itibara alarak, bu işi kanun meka
nizmasını harekete getirmeden düzeltebilecek 
olan icra organına bırakmıştır. 

2* Bugün vergi cetvellerinin, yıllık baliğ na

zarı itibara alınmadan tatbikini istiyen ücretli
lerin bilhassa iddia ettikleri bir cihet de vâzıı 
kanunun Gelir Vergisindeki (Diskriminas-
yon) ayırma prensibini bu yolla temin etmek 
istemiş bulunduğu şeklindedir. Tasarının Umu
mi Heyette müzakeresi safhaları bu hususun da 
varit olmadığını açıkça göstermektedir. Nite
kim nispetlere taallûk eden 89 ncu maddenin 
Umumi Heyette müzakeresi sırasında o zaman 
İstanbul Milletvekili olan Sayın Adnan Adı-
var, aynen aşağıki önergeyi Meclis Başkan
lığına vermiş fakat bu önerge Meclisçe dikkate 
alınmamıştır. 

« Yüksek Başkanlığa » 
89 ncu maddenin nispetlerinin daha lâyık 

bir hadde çıkarılmasını ve emek mukabilinde 
kazanılmış gelir ile, emeksiz kazanılan Gelir 
Vergileri arasında bir fark yapılması için mad
denin Komisyona iadesini teklif ederim.* 

Bu teklif vesilesiyle o zamanın geçici Ko
misyon Başkanı Münir Birsel'in : Umumi he
yetçe tasvip olunduğu anlaşılan izahatı da dik
kate şayandır. 

Münir Birsel o zaman aynen şu »özleri söy
lemekte, ve muhtelif misaller arasında şu mi
sali de vermektedir. 

« Efendim, bu toplam sistemi (global sis
tem) denilen sistemde bütün mükellefler için 
nispeti aynen tatbik etmek zarureti vardır. 
Burada nispetler üzerinde bir (diskiriminas-
yon) yapmaya imkân yoktur. Vergi nispetle
rinde bir tefrik (sedüler) sistemde yapılır...) 

Yine Münir Birsel bu sözlerinin arasında 
şu misali de vermektedir. 

«Ayda 500 lira alan bir kimse eskiden 
% 30,73 nispetinde bir vergi öderken, bugün 
asgari geçim indirimi dolayısiyle aldığı yıllık 
6000 liralık ücret üzerinden ancak % 16 nispetin
de vergi ödiyecektir ». 

Bu misal ve izahat da açıkça göstermiştir ki, 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununu meydana 
getiren kanun vâzıı bu cetveller marifetiyle ayır
ma prensibini tatbik etmeyi hiçbir zaman düşün
memiş ve bu cetvelleri tediyeyi yapanlara bir ko
laylık olmak üzere tertip etmiştir. 

Kaldı ki, cetvellerin tanzimini ayırma prensi
binin tahakkuku ve vergi adaletinin mutlak suret
te tesisi maksadına yorduğumuz takdirde, bu şe
kildeki tatbikattan doğacak aşağıdaki adaletsiz
likleri izah imkânını bulamayız. 

( S. Sayısı : 224 ) 



a) 2 numaralı cetvelin 152 sıra numarasını 
işgal eden son gelir kademesi 2476 - 2525 liraya 
kadar olan aylık gelirleri ihtiva etmekte ve bu 
kademenin ortalama meblâğı 2500 lira olarak 
kabul edilmektedir. 

Yukariki anlayışın aksini kabul edecek olur
sak; 2525 lira aylık ücreti olan bir kimseden % 15 
nispeti üzerinden ayda 375 lira vergi tevkif eder
ken, 1 lira fazl asiyle aylık ücreti 2526 lira olan 
bir kimseden yine ayda 272 lira fâzlasiyle 647 
lira vergi tevkif etmemiz icabeder. 

b) Yine yukariki anlayışın aksini kabul ede
cek olursak aylık 2 525 yıllık 30 300, haftalık 
302,50 yıllık 15 730, gündelik 50, 50 yıllık 18.180 
liralık ücretlerin % 15 nispet üzerinden, bu ra
kamları geçen miktarların müterakki nispetler 
üzerinden, vergilendirilmesi icabedecektir. 

Bu halin; ayırma prensibini tersine işi iyen 
bir mekanizma haline sokacağı, ücretlerini aylık 
olarak alanları geniş bir istisnadan istifade etti
rip, -ücretlerini haftalık ve gündelik olarak alan
ları yani esas emek gelirlerini nispeten dar bir 
istisnadan istifade ettireceği izahtan vareste bir 
hakikattir 

Şimdiye kadar verdiğimiz izahat kanun vâzı-
mm böyle bir sistemi asla terviç, etmediğini gös
termiştir. 

3. Kanun vâzıı 2, 3, 4, numaralı cetvellere 
göre tevkifi gereken vergilerin, hesaplanma şek
lini, bu cetvellerin altına koyduğu hüküm mahi

yetteki notlarla açıklanmıştır. 
«İhtar» adını taşıyan bu hükümler Hükümet 

teklifinde ayrı, Geçici Komisyon teklifinde ayrı, 
Umumi Heyetten çıkan metinde ayrı kelime ve 
ibareleri ihtiva etmektedirler. 

Bu uretle de, vâzıı kanun, tatbikatçılara di
rektif vermiş ve «Ben vergileri hesaplamıyorum. 
fakat siz şu esaslar dâhilinde bu hesapları yapa
caksınız» demiştir. 

: Bütün bu mucip sebepler muvacehesinde 5421 
sarılı Kanunun 91 nci maddesinin (B) fıkrasında 
ve bu kanuna bağlı 2, 3, ve 4 numaralı cetveller 
sonunda mevcut hükümlerin yorumlanmaya ih
tiyaç göstermivecek şekilde vazıh bulunduğuna, 
mevcudun ittifakı ile karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Kastamonu 
Rıfat Taşkın 

Kâtip 
Konya 

Himmet Ölçmen 
Çanakkale 

Ömer Mart 
Giresun 

D. Kaymen 
Samsun 

Hadi Uzur 

Sözcü 
Kocaeli 

Ekrem A Ucan 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Gazianteb 
Galip Kınoğlu 

Katamonu Mardin 
H. Tosunoğlu C. öztiirk 

• Sivas 
Şevki Ecevit 

('S. Sayısı : 224) 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 26 .VI. I9r>1 
Esas No. 3/169 
Karar No. 118 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin 
(B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numa
ralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin yo
rumlanması hakkında Başbakanlığın 21 . IV . 
1951 tarihli ve 6/1372 sayılı teskeresi, Geçici 
Komisyon, raporu ile birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü : 

5421 numaralı Gelir Vergisi Kanununun 89 
ncu maddesi, verginin, muhtelif gelir kademe
lerine göre umumi tarifesini tesbit etmiştir. Di
ğer taraftan, verginin hesaplanmasında kolay
lık temini maksadiyle aynı kanunun 91 nci mad
desine 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetveller bağlanmış
tır. Bu cetvellerden 1 numaralısı yıllık gelirler
de, 2 numaralısı aylık, 3 numaralısı haftalık 
ve 4 numaralısı gündelik ücretlerde muhtelif ge
lir kademelerini ve bu kademelerin ortalama 
•meblâğlarını göstermiş ve sözü geçen maddede 
de vergilerin bu cetvellere göre hesaplanacağı, 
hükme bağlanmıştır. 

Bu kanuni sarahate istinat eden Maliye Ba
kanlığı» cetvellerde mevcut ortalama meblâğ
lara ait vergi miktarlarını da ilâve etmek su
retiyle bu cetvelleri teşkilâtına tamim etmiş ve 
tatbikatı bu cetvellere göre yürütegelmiştir. 
Bu arada bâzı mükellefler tarafından aylık, 
haftalık ve gündelik ücretlere ait 2, 3 ve 4 nu
maralı cetvellerdeki vergilerin hesaplanma şek
line itiraz edilerek ücretlerin toplama tâbi tu-
tulmıyaeağı hakkında 71 nci maddede mevcut 
hüküm ileri sürülmekte ve ücretlerin yıllık ba
liğlerinin değil, tediye miktarlarının nazarı 
itibara alınacağı iddia edilmektedir. Bu iddi
aya emek gelirleriyle sermaye gelirleri ara
sında ayırma (Pişerimination) prensibini tahak
kuk ettirmek istediği şeklinde, vâzn kanuna 
bir maksat izafesi mesnet teşkil etmektedir-. 

Mesele. 5421 numaralı Gelir Vergisi Kanu
nunun gerekçesi. Komisyon raporları ve mHza-
kere zabıtları üzerinden tetkik edilerek su ne
ticelere varılmıştır. 

1. Kanunun ilk Meclise sunuluşunda, tasa
rıya sözü gecen cetveller aynen eklenmiş ve 
bu cetveller bugünkü tatbikata uygun bir şe
kilde hesaplanmış vergi tevkifat miktarlarını 
da ihtiva etmekte bulunmuştur. 

Gerekçede, kanuna bu cetvellerin eklenme
sinden maksadın; aylık, haftalık ve günlük 
tediyelerde tatbikatçıların ve alâkadarların, 
tevkif edilecek vergileri kolayca tesbit edebil
meleri. hesap hatalarının önlenmesi, bu işlerin 
kısa zamanda ve az memurla yapılması olduğu 
izah edilmiştir. 

2. Tasarının Geçici Komisyonda müzakere
sinde cetveller aynen kabul edilmiş, fakat Umu
mi Heyet müzakeresinde Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 'm (Arkadaşlar^ burada bahsohı-
nan 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetveller şüphesiz 
bir taraftan mükellefler için, bir taraftan da 
Maliye şubeleri için kolaylık maksadiyle hazırlan
mış olsa gerektir. Ancak Komisyondan sormek is
tiyorum bu cetveller kanun mahiyetinde telâk
ki edilecek olursa, maddeye eklendiğine göre 
kanunun bir mütemmimidir. Bunların değişti
rilmesi yine kanuni hükümlerle mümkün ola
bilecektir. Fakat pek mümkündür, beşerî hata 
yapılabilir bu cetvellerde gerek o zaman arka
daşlarımız tarafından hesabında yanlışlık ola
bileceği gibi, hesaplar doğru olsa da tertip ve 
matbaa yanlışlıkları olabilir...) demesi üzerine, 
cetvellerdeki vergi miktarları kanunun metnin
den hariç bırakılmıştır. Görülüyor ki, kanun 
vâzn ; tediye şekli ne olursa olsun, ücretlere 
ait vergilerin de senelik baliği üzerinden 
tevkif edileceğini kabul etmiş, yalnız mik
tarlarda yanlışlık olmaması ve 89 ncu madde
deki nispetler ilerde değiştiği takdirde bu cet
velleri de yeniden değiştirmeye mahal kalma
ması için, vergi miktarlarına ait cetvel metnin
den çıkarmıştır. 

Piğer taraftan vergi miktarları; bu cetvelle
rin metninden çıkarılmış olmakla beraber, ha-
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len, bu cetvellerin altında (ihtar) namiyle bir 
takım hükümler mevcuttur. 

Meselâ 2525 liraya kadar olan aylık ücretle
re ait ortalama meblâğları ihtiva eden 2 numa
ralı cetvelin altındaki ihtar notu aynen şöyle
dir : 

2525 lirayı aşan ücretler; 
1. Ücretin 12 misli alınır; 
2. Bulunan miktarın 1 numaralı cetvelde 

tekabül ettiği ortalama meblâğ tesbit olunur. 
3. Bu ortalama meblâğ üzerinden hesapla

nacak verginin 1/12 si ücretin aylık vergisidir. 
Cetvelin sonuna bu ihtar notunun konulması 

sebebi aşikârdır. Cetvel ilânihaye devam edemi-
yeceği için, 2525 liraya kadar olan aylık ücret
lerden kesilecek vergi hesap edilerek cetvele 
konulmuş; bu miktardan fazla olanlar için de 
cetveldeki vergi miktarları ne şekilde hesap 
edilmiş ise o şekilde hesap edileceğine dair ihtar 
notu konulmuştur. 

Durum, 3 ve 4 numaralı cetvellerde de aynı
dır ve vergi miktarlarını irae etmediği halde, 
cetveller ilk şekilleriyle (Aylık ücretlerden ya
pılacak tevkif ata mahsus) veya (Gündelik üc
retlerden yapılacak tevkif ata mahsus isimleriy
le kanuniyet kesbetmiştir. 

3. Kanun vâzıma atfolunan diskriminas-
yon iddiasına gelince; böyle bir şey bahis mev
zuu değildir. Kanunun gerekçesinde 91 nci mad
deye bu cetvellerin sırf tatbikat kolaylığı bakı
mından eklenmiş olduğu sarahaten beyan edil
mektedir. Kaldı ki, tasarının umumi heyette 
müzakeresi sırasında komisyon sözcüsü; verilen 

bir jimerge münasebetiyle şunları söylemiştir: 
(Efimdim, bu toplam sistemi (Sistem glodal) 
denilen sisteme, bütün mükellefler için nispeti 
aynim tatbik etmek zarureti vardm, Burada nis
petler üzerinde bir Diskflâminas^onsyapmaya im
kân: yoktur. Vergi nispelerinde bir tefrik, (Se-
dülir) sistemde yapılır...) 

] 3u sebepler muvacehesinde 5421 sayılı Kanu
nun 91 nci maddesinin (B) fıkrasında ve bu 
fıkraya bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonun
daki hükümlerin yorumlanmıya ihtiyaç göster-
miyieeek şekilde vazıh bulunduğuna ve senelik 
miktarın vergiye matrah teşkil etmesi lâzımgele-
eeğjne komisyonumuzca karar verilmiştir. 

jKamutaym onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E .j Adakan 
Ijitip 
İlursa 

ff\ Şaman 
l])iyarbakır 
# . Ekinci 

fstanbul 
<f. Türkgeldi 
Konya 

İti Birand 
Ordu 

J|?. Aksoy 
Trabzon 

8. F. Kalayctoğlu 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Aydın 
E. Menderes 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

izmir . 
B. Bilgin 

Konya 
M. A. Ülgen 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Sözcü 
Çanakkale 
E, Kalafat 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
R. Erten 

Tokad 
8. Âtanç 
Van 

F. Melen 
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S. Sayısı :İ2fi 
Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair olan 5585 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile geçici, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Sivas Millet
vekili İlhan Dizdar'm, aynı kanunun geçici 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyon

ları raporları ( 2 / 2 3 , 2 / 7 0 , 2 / 7 3 ) 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'üa, Maaş .Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair olan 5585 

sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/23) 

T. ,B. M. Meçlisi,Başkanlığına 

5585 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin değştiriJmesine dair olan kanun teklifimi ve gerek
çesini ilişik olarak takdim ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile arzederim. 
29 . VI . 1950 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

.GEREKÇE 

5585 sayılı Kanunun gerekçesinde de yazılı olduğu üzere 4379 sayılı Kanunun muvakkat mad
desinin başında (Bir memuriyete girmeden ve 1 Eylül 1939 tarihinden .sonra) cümlesi yazılı olduğu 
içindir ki, askerliğinden evvel memur olanlar askerliklerinden sonra yargıçlık veya savcılık* sınıf
larına intisap ettikleri takdirde askerlikte geçen hizmetleri terfi sürelerine eklenmiyordu. Bu sebep
le de aynı yılda Hukuk Fakültesinden mezun olmuş iki kişiden askerliğinden evvel boşta gezmiş olan 
diğerinden bir üst derece maaşı alıyordu. Adalet tevziini meslek edinenler arasındaki bu adaletsizli
ği gidermek için çıkan 5585 sayılı Kanuna geçici 7 nci madde konmuştur. Bu maddeye göre asker
liğinden evvel memur olan yargıçların da askerlikte geçen müddetleri terfi sürelerine eklenecektir. 
Fakt bu maddenin sonundaki (hâlen almakta oldukları aylık derecesindeki terfi sürelerine eklenir) 
cümlesi ikinci defa adaletsizlik doğurmuştur. Şöyleki, bir yargıç farzedin. 5585 sayılı Kanunun me
riyete girdiği 13 Mart 1950 tarihinde almakta olduğu aylık derecesindeki terfi süresini doldurma
sına bir ay kalmıştır. Askerlikte ise 29 ayı geçmiştir. .Şimdi bu yargıç 29 ayın bir ayından istifa
de edecek 28 ayından istifade edemiyecek diğer biryargıç farzedin. 

5585 sayılı Kanunun meriyete, girdiği 13 Mart 1950 tarihinde almakta olduğu aylık derecesinde
ki terfi süresini doldurmasına 23 ay kalmıştır. Askerlikte ise 29 ayı geçmiştir. Şimdi bu yargıç ise 
29 ayın 23 ayından istifade edecektir. 

Yani kanundan istifade etmek meselesi talih ve kaderin cilvesine bırakılmıştır. Kanun bir müd
det evvel veya sonra çıksaydı tamamen aksi olacaktı. Sonra birisinin askerlikte geçmiş müddetinin 
bir ayının, diğerinin ise 23 ayının terfihle şayılm sı hangi akıl ve mantığa sığar. 
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Komisyonlarda ve Mecliste vereceğim izahlardan anlaşılacağı veçhile 4379 sayılı Kanunun başta 

gelen mağdurlarından birisi de ben olmuştum. Değiştirilmedi için tam dört sene çalıştım. Fakat çı
kan 5585 sayılı Kanununda başta; gelen mağdurlarından birisi yine ben olmuştum. 

Mağduriyetleri hâlen devam eden sayın meslektaşlarınım çekilmez dertlerini düşünerek ilişikte 
bulunan kanun tasarısını hazırladım. 

Yapılmasını istediğim değişiklik 5585 sayılı Kanunun geçici yedinci maddesinin sonundaki (Ha
len almakta oldukları aylık derecesindeki terfi sürelerine eklenir) cümlesinin kaldırılarak yerine 
(terfi müddetlerine sayılır Bu müddetten arta kalanı olursa üst derecelerdeki terfilerinde nazara 
alınır) cümlesinin konmasından ibarettir. 

Bu suretle adalet tevziini meslek edinenlere tatbik edilen adaletsizliğin kalkacağına eminim. 
29 . VI . 1950 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ FEHMİ 
AÇIKSÖZ'ÜN TEKLİFİ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 

5585 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5585 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir : 

Kısa hizmete tâbi olup da 1 Eylül 1939 tari
hinden sonra muvazzaf askerlik hizmetini yap
mak üzere silâh altına alınanlardan terhislerin
den itibaren üç sene zarfında müracaat ederek 
muhtelif Barem ve Teadül kanunlarına tâbi da
ire ve müesseselere intisap edenlerle böyle daire 
ve müesseselerde müstahdem iken muvazzaf as
kerliklerini yapanlardan bilâhara 2556 sayılı 

Yargıçlar Kanununun geçici maddesinin 3 ncü 
fıkrasına dayanılarak yargıç veya savcı yardım
cılıklarına tâyin edilmiş olanların Yedeksubay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müddet ter
fi müddetlerine sayılır. Bu müddetten arta ka
lanı olursa üst derecelerdeki terfilerinde nazara 
alınır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair olan 5585 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nıei maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun teklifi (2/70) 

30 .XI . 1950 

Türkiye Büyük Millet Mec'isi Yüksek Başkanlığına 

5585 sayılı Kanunun 1 nci ve geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve $ nei maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan Kanun teklifimi ve gerekçesini ilişik olarak takdim ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim. 
Zonguldak Miretvekili 

Fehmi Açıksöz 

( S. Sayısı : 226 ) 
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GEREKÇE 

Gerek 4379 sayılı Kanun gerekse bunu tadil eden 5585 sayılı Kanunuri maksadı lıoEylûl 1939 
tarihinden sonra muvazzaf askerlikte geçen müddetlerin sivil memuriyetteki terfi sürelerine sa
yılması olduğu-.halde 4379 sayılı tatbikatında bâzı-arının askerlikte geçen hizmetlerinin tamamı 
bâzılarının da mühim bir kısmı sivil memuriyetlerindeki terfi sürelerine sayılmadığından ötürü
dür ki 5585 sayılı Kanun çıkmış bulunmaktadır. Bu kanunun Geçici Komisyon tarafından hazır-
lanmın şeklinde askerlikte geçen müddetin terfie sayılmasından sonra arta kalan olursa üst dere
cedeki terfilerin de nazara alınır cümlesi maksadı temine kâfi olduğu halde bâzı malî sebep ve dü
şüncelerle Bütçe Komisyonu tarafından arta kalan olursa üst derecelerdeki terfi sürelerinde nazara 
alınır cümlesinin çıkarılması yeniden adaletsizliğe sebep olmuştur. Çünki bâzısı bir ay bâzısı da 
bir kaç ay veya 31 ay istifade etmiştir. Kanunların yapılması düşünülürken sadece adalet ve hak
kaniyet kaideleriyle hareket etmek icabettiğinden malî imkânlar mevcut değilse memurların terfi-
lerine de fiilen imkân kalmıyacağmdan kanunla bir hakkın tanınması Hazineyi izrar edemez. Bu 
bakımlardan 5585 sayılı Kanunun birinci ve geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin icabeden yer
lerine (Bu süreden arta kalan* olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine ilâve edilir) şeklinde cüm
lenin konmasiyle yapmış bulunduğum değişiklik teklifini ilişik olarak takdim ediyorum. 

Aynı mahiyette olup aynı kanunun sadece 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair bulu
nan 29 . VI . 1950 tarihli teklifim Maliye Komisyonunda görüşülmekte bulunduğundan bununla 
bu seferki teklifimin birleştirilmesini saygı ile arzederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ FEHMİ AÇIK
SÖZ'ÜN TEKLM 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve hu kanu
na bâz\i geçici maddeler eklenmesine dair olan 
5585 sayılı Kanunun 1 nci ve geçici 3, 4, 5, 6,7 
ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanuH 

teklifi 

MADDE 1. — 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 5585 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Asli bir vazifeye tâyin edildkten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına 
alınanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. 
Bunlardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memuriyet talebinde bulunanlar eski%ımf ve 
derecelerine muadil memuriyetlere tercih an tâ-. 
yin olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuriye
te tâyininden evvel veya sonra muvazzaf asker
liğini yapan ve yedek subay olarak terhis edilen
lerin terhislerinden itibaren üç yıl içinde me
murluk için müracaat etmeleri şartiyle yedek 
subay okulunda ve subaylıkta geçirdikleri sü
re, terfi sürelerine ilâve edilir. Bu süreden arta 

kalan olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına gö
re namzetlik ve staj sürelerinden sonra başlı-
yan memuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, ter
hislerinden itibaren bir yıl içinde yüksek bir 
okula kaydolunan veya askerlikten evvel kayıt
lı olup da terhislerinden sonra en çok bir yıl 
içinde tekrar tahsillerine devama başlıyanlar, 
mezuniyetleri tarihinden itibaren bir yıl için
de memuriyet için müracaatta bulunmak şartiy
le yukardaki hükümlerden faydalanırlar. 

MADDE 2 — Geçici üçüncü madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
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Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanuna tâbi 
memurlarından bu kanunun yayımı tarihinde 
muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üze
re silâh altında bulunanlar hakkında eski hü
kümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Bunlardan yedek subay olarak terhis edi
lecek olanlarla 1 Eylül 1939 tarihinden sonra 
muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınmış bulunanlardan bu 
kanunun .yürürlüğünden evvel yedek subay 
olarak terhis edilerek idaredeki görevine baş
lamış bulunanların Yedek Subay Okulunda 1/3 
nispeti üzerinden ücret almak suretiyle geçmiş 
ve geçecek olan süreleri, 

• A) Halen Yedek Subay Okulunda olanla
rın subay tâyinleri tarihinde müktesep hak ola
rak alacakları ücret derecesindeki, 

B) Halen subay tâyin olunmuş veya idare
deki görevine başlamış bulunanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak 
olarak almakta bulundukları ücret derecesin
deki, 

Terfi sürelerine eklenir. Bu süreden arta 
kalan olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

Bu madde ile geçici ikinci madde hüküm
lerinden diğer bir dairede daha evvel hakla
rında 4379 sayılı Kanun uygulanmamış olanlar 
faydalanırlar. 

MADDE 3 — Geçici dördüncü madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir memuriyete girmeden* veya memurlukla 
alâkası kesilmek suretiyle ve 1 Eylül 1939 ta
rihinden sonra muvazzaflık hizmetini kısa yap
mak üzere silâh altına alman ve yedek subay 
olarak terhis edilenlerden 3656 ye 3659 sayılı 
Kanunlara tâbi daire ve müesseselerde görev 
almadan, terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
Devlet Denizyolları ve Limanları ve Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüklerinde bir göreve tâyin olunup da tâbi ' 
bulundukları hükümler dairesinde terfileri 
yapılmış bulunanların Yedek Subay Okulunda 
ve subaylıkta geçen hizmet süreleri bu kanu
nun yayımı tarihinden müktesep hak olarak al
makta bulundukları .aylık. derecesindeki .sürele
rine eklenir. Bu süreden, arta kalan olursa üst 
derecelerdeki terfi sürelerine ilâve edilir. 

MADDE 4. — Geçici 5 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel 1 Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanuna tâbi me
murlarından veya Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü gayrimüseecel 
memurlarından iken 1 Eylül 1939 tarihinden 
sonra yedek subay olarak fiilî hizmete alınan
lardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde ye 
bu kanunun yayımından evvel bu idarelere inti
sap ile, 

A) Genel hükümler dairesinde terfi ettik
ten ifonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunanlar
dan, 

Bİ) Genel Hükümler dairesinde terfi için 
gereken süreyi doldurmadan ve terhisi tarihin
den iiç yıl geçtikten sonra 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi daire ve müesseselerde görev al
mış vie buralarda genel hükümler dairesinde ter
fi etıpiş bulunanlardan, Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü gayrimüsee
cel memurlarının Yedek Subay Okulunda ve su
baylıkta, Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdüriüğünün 3656 sayılı Kanuna 
tâbi nıemurlarmm Yedek Subay Okulunda 1/3 
nispeti üzerinden ücret almak suretiyle, geçen 
hizmet süreleri bu kanunun yayımı tarihinde 
müktesep hak olarak aldıkları aylık derecelerin
deki terfilerinde nazara alınır. Bu süreden arta 
kalan] olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

MADDE 5. — Geçiei 6 ncı madde aşağıdaki 
şekild^ değiştirilmiştir : 

40&9 sayılı Kanun gereğince stajlarını yap
tıklar! sırada 4379 sayılı Kanunun birinci mad-
desiniiı ikinci fkrası hükmünden faydalanmış bu
lunanların Yedek Subay Okulunda ve subaylık
ta geç; irdikleri hizmet süreleri halen almakta ol
dukları aylık derecesindeki terfi sürelerine ekle
nir. Bu süreden arta kalan olursa üst dereceler
deki terfi sürelerine ilâve edilir. 

Ansak, bunlardan stajda iken 4379 sayılı 
Kanundan faydalanmak suretiyle terfi etmiş 
olanların aldıkları aylık farkları, birinci fık
ra hükmüne göre terfi süresine eklenecek sü
re ne 'kadar ise o sürece alacakları aylıklar
dan kesilir. 
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MADDE 6. — Geçici 7 nci madde aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 
KısK hizmete tâbi olup da 1 Eylûi 1939 ta

rihinden sonra muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmak üzere silâh altına alınanlardan terhis
lerinden itibaren üç yıl içinde müracaat ede
rek muhtelif barem ve teadül kanunlarına tâ
bi daire ve müesseselere intisap edenlerle böy
le daire ve müesseselerde hizmetli iken muvaz
zaf askerliklerini yapanlardan bilâhara 2556 sa
yılı Yargıçlar Kanununun geçici maddesinin 3 
ricü fıkjasma dayanılarak yargıç veya savcı 
yardımcılıklarına tâyin edilmiş olanların ye-
deksubay okulunda ve subaylıkta geçirdikleri 
süre halen almakta oldukları aylık derecesin
deki terfi sürelerine eklenir. Bu süreden arta 
kalan olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine 

ilâve edilir. e; 
MADDE 7. — Geçici 8 nei madde aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 
Bir memuriyete girmeden ve 1 Eylül 1939 

tarihinden önce muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altına alınanlardan 
1 Eylül 1939 tarihinden sonra terhis edilenle
rin bu tarihten sonra yedeksubay okulunda ve 
subaylıkta ge^en süreleri halen bulundukları 
derecedeki terfi sürelerine eklenir. Bu süre
den arta kalan olursa üst derecelerdeki terfi 
sürelerine ilâve edilir. 

MADDE 8. — B u Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Sivas Milletvekili îlhan Dizdar'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayılı 

Kanunun geçici 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/73) 

5 .XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5585 sayılı Kanunun geçici (8) nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi ilişik 
olarak sunuyorum.- Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
îlhan Dizdar 

GEBEKÇE 

20 . VI . 1927 tarihli ve 1108 sayılı Maaş Kanununun yürürlüğe girdiği 2 . VII . 1927 tarihinden 
bugüne kadar geçmiş zaman içinde Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçen müddetlerin, 
memurların terfi müddetlerine ilâve edilip edilmemesi keyfiyeti değişik hükümlere tâbi tutulmuş ve 
bu vaziyet memurlar arasında ve memur hakları üzerinde adaletsizlikler yaratmıştır. Şöyle ki : 

1. Maaş Kanununun yürürlüğe girdiği 2 , V I I . 1927 tarihinden muvazzaf askerliklerini yapma
dan bir memuriyete alman ve yedek subaylık hakkını haiz olnalarm, memuriyetlerinin devamı sı
rasında celbedildikleri Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçen müddetler zarfında bir 
taraftan memur bulundukları için okulda 1/3 nispetinde maaş almışlar ve okuldan neşetlerini mü-
ftaakıp kıtadaki subaylık hizmetleri sırasında da memuriyet maaşlarını tamam almakta devam et
mişlerdir. Bunların gerek Okulda ve gerek yedek subaylıkta geçirdikleri müddetler de bulunduk
ları memuriyet derecelerindeki terfi müddetlerine ilâve olunmuştur. Bu birinci devre muvazzaf 
askerliklerini yapmıyanlarm memuriyete alınmaması esasını kabul ve vaz'eden 27 .VI . 1935 tarihli 
ve 2907 sayılı Bakanlar Kurulu kararının meriyeti tarihine kadar devam etmiştir. 

2. Muvazzaf askerliklerini yapmıyanlarm memuriyete alınmaması prensibini vaz'eden bu karar
namenin 20 , I X , 1935 tarihinde meriyet mevkiine girmesinden Yedek Subay Okulunda ve yedek su-

( S. Sayısı : 226 ) 



— 6 — 
baylıkta geçen müddetlerin memuriyette ilk terfi müddetlerine eklenmesini kabul eden 5585 numa
ralı Kanunun yürürlüğe girdiği 7 . I I I . 1950 tarihine kadar olan devre ki, bu devre 27. V I . 1935 
tarihinden 1 Eylül 1939 tarihine kadar devam etmijftir. Bu dört küsur senelik devre içinde muvaz
zaf askerlik hizmeti yapılmadan bir memuriyete girmek mümkün olmadığından bu kabîl kimselerin 
bu müddet içinde muvazzaf askerliklerini yaptıklar^ Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta 
geçen müddetleri, memuriyete intisapta bulunduklara derecedeki terfi müddetlerine ilâve edilme
miştir. 

3. Bir memuriyete girmeden ve 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvazzaf hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınanlardan 1 Eylül 19$9 tarihinden sonra terhis edilenlerin bu tarih
ten sonra Yedeksubay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müddetlerin bulundukları memuriyet 
derecesindeki terfi müddetlerine sayılmasın^ kabul etlen 5585 sayılı Kanunun muvakkat 8 nci mad
desinin açtığı devre ki, bu kabîl kimse'erin 1 Eylül 1939 tarihinden sonra Yedek Subay Okulunda 
ve yedek subaylıkta geçen müddetleri terfi müddetlerine eklenmiştir. Bugün de bu müddetler ter
fi müddetlerine sayılmakta devam etmektedir. Bu cihet 5585 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
gösteri1 mistir. 

Görülüyor ki, muvazzaf askerlik hizmetlerini kışa olarak yapmış olanların Yedek Subay Oku
lunda ve yedek subaylıkta geçirdikleri müddetlenin terfi müddetlerine sayılıp sayılmaması mev
zuunda adaletsizliğe mâruz ka]mış olanlar 20 . I X . 1935 tarihi ile 1 Eylül 1939 tarihi arasında 
bulunanlardır. Zira 27 . VI . 1935 tarihinden öncemüvazzafhk hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
Yedek Subay Okuluna giren ve subay ç'karak müddetini ikmalden sonra terhis 'edilen yedek su-

maaş almakta devam ettiklerinden ve bunların 
bunlar için böyle bir vaziyet mevzuubahis ol-

baylar hem. Yedek Subay Okulunda hem subaylıkta 
sivil memuriyetleriyle alâkaları kesilmediğinden 
mamıştır. 

Halbuki 27 . VI . 1935 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kararnameden sonra muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yapmıyanlarm - mecburi hizmetleri olanlar da dâhil - memuriyete alınmaması 
esası kabul edildiğinden bunlar Yedek Subay Okulunda 1/3 nispetinde memuriyet maaşı alama
dık1 arı gibi yedek subaylık devrelerinde memur bulunmadıklarından memuriyet maaşı alamamış
lardır. Bunlara yedek subaylık rütbe maaşı verilmiştir. 

İşte bu gibilerin gerek Yedek Subay Okulunda ve gerek yedek subaylıkta geçen müddetleri, 
kendileri memuriyette bulunmadıklarından, bilâhara tâyin kılındıkları memuriyette terfi müddet
lerine ilâve edilmemiştir. 

Halbuki bir memuriyete girmeden ve 1 Eylül lfe)39 tarihinden önce muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere si1 âh altına alınanlardan 1 Bylûl 1939 tarihinden sonra terhis edilenlerin 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçeni küreleri 5585 sayılı Kanunun geçici 8 nci mad
desi gereğince bilâhara memuriyete intisaplarında terfi müddet1 erine e lenmiş ve mezkûr kanu
nun meriyetinden sonra da; 1 nci maddesinin sarahati veçhile, etlenmekte devam etmekte bulun
muştur. 

Binaenaleyh 27. V I . 1935 ile 1 Eylül 1939 tarihleri arasındaki devre zarfında bir memuriyete 
girmeden muvazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak tjizere silâh altına alınanların Yedek Subay Oku
lunda ve Yedek Subaylıkta geçen sürelerinin halen/|ulundukları derecedeki terfi sürelerine eklenme
si, diğer bir ifade ile 5585 numaralı Kanunun geçici i\ nci maddesi hükmünün 27 . V I . 1935 tarihine 
kadar teşmil edilmesi adalet ve hakkaniyet iktiza sıkıdandır. 

Bu durumda olup halen memur bulunanlara taninaeak hak; bugün bulundukları maaş derecesinde
ki terfi sürelerine, Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylık' a geçirdikleri müddetlerin eklenmesinden 
ibarettir. Memurun bir maaş dereces'nde terfi müddetlini ikmal etmiş olması, terfie hak veremiyeeeğine, 
kadro temini, terfide ehliyet ve liyakatin tesbiti, mucip alınması gibi diğer unsurlar da mevcut olmadık
ça terfi ettirilemiyeceğine ve 1935 -1939 tarihleri avasındaki muvazzaflık hizme'.i.de altı ay Yedek Subay 
Okulu ve altı ay yedek subaylık hizmeti ki, ceman bir yıldan fazla tutmadığına göre bu bir yıl müd
detin terfi müddetine eklenmesi Hazineye bir malîkülfet de tahmil etmiyecektir, 
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Emekliliğe tesir edip etmemesi meselesine gelince i 
Esasen mülga 1683 numaralı Tekaüt Kanunu bu kabil kimselerin Yedek Subay Okuluna girdik

leri tarihten subay çıkıp da terhis edildikleri tarihe kadar geçen hizmet müddetlerini tekaüde saymış 
ve 5434 sayılı yeni Emeklilik Kanunu hükümlerine göre bu müddetlere ait emeklilik kesenekleri Ha
zinece Emekli Sandığına tediye edilmiş olduğundan bu mevzuda da Hazineye malî bir külfet tahmili 
mevzuubahs değildir. 

Hazineye hiçbir veçhile malî bir külfet yüklemiyen ve fakat memurlar arasında vücût bulan ada
letsizliği izâleye matuf olan ve eski iktidar zamanında İslahı cihe'.ine gidilemiyen şu açık haksızlığı âdil 
bir hale ifrağ etmek ve içtimai adaleti tesis eylemek maksadiyle bugün yürürlükte bulunan 5585 numa
ralı Kanunun geçici 8 nci maddesini tadil ve ilişik tasarı tanzim ve takdim edilmiştir. 

Kararname No. : 2908 Resmî Ga. : 20 . 9 . 1935 
3111 

Adliye Vekilliğ ;nden yazılan 6 . 6 . 1935 tarih ve 203/76 sayılı tezkerede; Memurin Kanununua 
4 ncü maddesindeki şartlar arasında bulunan askerlik tecilinden istifade edilerek askerliğini 
yapmamış birçok taliplerin Devlet hizmetine alındığı ve sonra askere gitmeleri üzerine Devlet 
Hazinesinden uzun müddet tediyat yapıldığı anlaşıldığından 2556 sayılı Hâkimler Kanununda 
hâkim namzetliğine kabul için askerlik fiilî hizmetini yapmış veya askerliğe elverişli olma
dığının anlaşılmış olması lâzımgeldiğinden bu sebeple adliyeye intisap edemiyenlerin diğer vekâ
letlere müracaatla vaz'fe aldıkları ve netice iUbariyle adliye kadrosunun müteessir olduğa 
cihetle bu muamelenin bütün vekaletlerce muttarit bir şekilde tatbiki için bir karar verilmesi 
istenilmiştir. 

Bu iş îcra Vekilleri Heyetinin 27 . 6 . 1935 tarihli toplantısında görüşülerek yüksek mektep
ten çıkanlardan askerlik hizmeti gelmiş olanların müeccelen hizmet aramasına yer bırakılmaması 
için derhal hizmete çağırılması ve bu işin Millî Müdafaa Vekilliğince tanzim ve askerlik hizme
tini yapmamış olanların memuriyete alınmaması onanmıştır. 27 . 6 . 1935 

Reisicumhur 
K. Atatürk 

. Vekiller neyet i 

SÎVAS MİLLETVEKİLİ İHSAN DİZDAR'İN 
TEKLİFİ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve hu ka
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair '5585 
sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5585 numaralı Kanunun gs-
çici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kısa hizmete tâbi 
olup da bir memuriyete girmeden 27 . 6 . 1935 
tarihinden sonra muvazzaflık hizmetini yap
mak üzere silâh altına alınacaklardan subay 
olarak terhis edilip bir memuriyete tâyin olu
nanların Yedek Subay Okulunda ve Yedek Su

baylıkta geçirdikleri süreler halen bulunduk
ları memuriyetlerin maaş derecesindeki terfi 
sürelerine eklenir ve terfiden artan müddetler 
yeni derecedeki terfi süresine ilâve edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Maliye Komisyonu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/23, 2/70, 2/73 
Karar No. 58 

Yüksek Başkanlığa 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında Zonguldak 
Milletvekili Fehmi Açıkgöz v e Sivas Milletvekili 
İlhan Dizdar taraflarından yapılan üç kanun 
teklifi, teklif sahipleri, Maliye Bakanlığı tem
silcisi, Adalet, İçişleri, Ulaştırma bakanlıklariy-
le Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü özlük 
işleri müdürleri hazır bulundukları halde tev-
hiden tetkik edildi. 

Tekliflerin tümü üzerinde açılan müzakere 
sırasında: 

Maliye Bakanlığı temsilcisi: Bir derecede 
her hangi bir sebeple geçirilmiş fazla müddet
lerin mütaakip dereceler için muteber addedil
mesine 3656 sayılı Kanunun 7 nei maddesi sara
hati karşısında imkân bulunmadığını, askerlik
te geçen müddetler için bu esas kabul edildiği 
takdirde, itibari hizmetin fiilî hizmetten daha 
üstün tutulması gibi bir netice hâsıl olacağını; 

Muvazzaf askerlik hizmeti müddetinin me
muriyette geçmiş farzedilmesi hükmünün, as
kerlik vazifelerini 1935 - 1939 yılları arasında 
yapmış olanlara teşmili için bir sebep bulunma
dığını, zira Memurin Kanunu gereğince memu
riyete intisapta asıl olan askerlik hizmetinin ifa 
edilmiş bulunması olduğundan bu hükmü tat
bik mevkiine koyan bir kararnameden doğan 
durumun muteber bir mucip sebep teşkil edemi-
yeeeğini; 

Tekliflerin mucip olacağı malî külfetin sa
rahatle tâyinine imkân bulunmadığını beyan 
ederek, ret talebinde bulundu. 

Hazır bulunan özlük dişleri müdürleri, yıl
lardan beri devam eden müracaat ve şikâyet
lere nihayet' vermek ve adaletsizlikleri izale 
etmek bakımlarından teklifin yerinde olduğu
nu, beyan ve ifade eylediler. 

Teklif gerekçelerinde gösterilen mucip se
beplerle teklif sahiplerinin izahları da dinlen
dikten sonra: 

Muvazzaf askerlik hizmetlerini ifadan önce 
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Raporu1 
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memuriyete intisap etmiş veya bu hizmetten 
muaf tutulmuş olanlarla, memuriyete intisap
tan^ önce askerlik hizmetine alınmış veya me
muriyetle ilgileri kesilmek suretiyle bu hizme
ti i |a etmiş bulunanlar arasında, kıdem ve ter
fi noktasından ikinci grup aleyhine en az fiilî 
askerlik süresi kadar bir fark hâsıl olmakta 
idi. İkinci Dünya Harbi sırasında büsbütün 
mü|ebariz bir hal alan bu gayriâdil durumu 

maksadiyle 4379 sayılı Kanun kabul edil-
Bu kanunun tatbikatı, askerlik hizmet-

lerihi vaktinde ifa etmeleri yüzünden mağdur 
dur ima düşen memurların ancak bir kısmına 

| ısmen fayda sağladığı görülerek, 5585 sa-
Kanun sevkedilmiş, fakat bu kanunla da 

maksat tamamen sağlanamamıştır. Zira her 
kanun : 

JA.) Kısa hizmete tâbi olup da yedek sıı-
olarak terhis edilenlerin Yedek Subay 0-

kultmda ve kıtada geçen müddetlerinin memu
riyette fiilen almakta bulundukları dereceler-

jıayılması; 
3 ) Bu eklenmenin muvazzaf askerlik hiz

metinden 1 Eylül 1939 tarihinden sonra terhis 
edilenler haklarında uygulanması esasları üze
rine . kurulmuştur. 

Bu durumdan hâsıl olan neticeler ise: 
Her memur askerlik süresinin mahsubu 

sıralsmda almakta bulunduğu maaştan bir üst 
derlîceye terfi için ihtiyacı bulunan müddet 
kadar faydalanmış ve binaenaleyh, kanunun 
ruhunda mevcut seyyanen istifade imkânı sağ
lanamamıştır. 

1 Eylül 1939 tarihinden önce askerlikten 
terMs edilmiş ve askerlik müddetleri memuri
yet hizmetine sayılmamış bulunanlar, kanun 
vâznımn koyduğu itibari memuriyet hizmeti 
preiısibinden faydalanamamışlardır. 

İKalbuki 27-.VI.1935 tarihli Vekiller Heye
ti kararı, memuriyete intisabı muvazzaf as
kerdik hizmetinin ifası şartına bağlamış bulun
makta idi. Bu sebeple, mezkûr tarihten sonra 
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memuriyete intisap edenler askerlik hizmetin
den muaf veya bu hizmete elverişli olmıyanlar 
lehine izahı ve kabulü müşkül bir durum hâ
sıl olmuştur. 

Vatani hizmetlerini yapmış olanların silâh 
altında geçirdikleri müddeti memuriyette geç
miş farz ve telâkki eden kanun vâzımın, bir 
Hükümet tasarrfu ile emsalinden dûn mevkie 
düşmüş bulunan bu katagori mensupları hakla
rının iadesi hususunu da düşünmesi iktiza eder
di, neticesine varaıi komisyonumuz, itibari 
hizmet müddetinin fiilî hizmetten üstünlüğü 
bahis mevzuu olamıyacağı, ancak . askerlikte 
geçeri müddete bir hususiyet tanınmış bulun
duğu ve binaenaleyh 3656 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinde mevcut hükmün sırf terfide asker
lik müddetinin tamamından faydalanma sebe-^ 
biyle ortadan, kalkmış telâkki edilemiyeceği 
mütalâa ve Mülâhazalarını yerinde görerek, 
malî külfeti muhtelif yıllara taksim olunan tek
lifi ekseriyetle kabul etmiştir. 

Birinci maddede yapılan değişiklik, terhisi 
mütaakıp tahsile devam edenler için « lisans ve
ya doktora » ibaresinin, teklif sahibi Fehmi Açık-
söz'ün 2/70 esas numaralı kanun teklifindeki 

birinci madesine ilâvesinden ibarettir. 
İkinci madde ile yapılan değişiklik ise 4379 

sayılı Kanun, haklarında kısmen uygulanmış olan
ların tam istifadelerini sağlamayı istihdaf etmek
tedir. 

Fehmi Açıksöz'ün 2/70 numaralı kanun tekli
findeki 3 ve 4 ncü madeler aynen kabul edilmiş-. 
tir. 

Beşinci madedeki tadilât, 4379 sayılı kanun
dan staj devresinde herhangi bir sebeple fayda
lanmamış bulunanların durumlarını tashih mak
sadını ihtiva etamektedir. 

Fehmi Açıksöz'ün 2/70 numaralı kanun tek

lifindeki 6 ncı madde aynen kaul edilmiştir. 
Teklifin yeniden tesise mütedair 7 nci madde

sinde yapılan tadilâta gelince : Yedek Subay 
Okulunda ve Subaylıkta geçen süreden istifade 
imkânını, 27 . VI . 1935 tarihinden sonra mu
vazzaf askerlik hizmetlerini ifa edenlere de bah
şetmekte ve bu müddetten staj devresinde fay
dalanmış olan kaymakam ve yargıçlar için 5585 
sayılı Kanunun geçici altıncı maddesine mütena
zır bir hüküm vaz 'etmektedir. Teklifin gayesine 
ve umumi esaslarına uygun görülen, bu fıkra 
hükmünden faydalanacak kaymakam ve yargıç
lar sayısının mahdut olduğu alâkalılar tarafın
dan beyan edilmektedir. 

Nihayet 8 nci madde ile meriyetten ayrılmış 
bulunanların avdetleri halinde bu haktan fayda
lanmaları şartını ihtiva eden geçici bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Fehmi Açıksöz'ün 2/70 numralı kanun tekli
findeki 8 nci madde 9 ve dokuzuncu maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maddeler ve teklifin tümü ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Bşkanı Sözcü Kâtip 

Rize Giresun Zonguldak 
/ . Akçal H. Erkmen F. Açıksöz 

Diyarbakır Niğde 
M. R. Bucak Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Bilge 
Samsun Seyhan. 

Şükrü Uluçay Zeki Akçalı 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Siird Trabzon Yozgad 
M. D. Süalp T. Koral F. Nizamoğlv< 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

( S. Sayısı : 226 ) 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 5585 sayılı Kanunun birinci ve geçici 3, 
4, 5, 6, 7 ve 8 mci maddelerinin değiştirilmesine 
ve geçici 9 ncu '{madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1 — 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 5585 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına 
alınanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. 
Bunlardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memuriyet talebinde bulunanlar eski sınıf ve 
derecelerine muadil memuriyetlere tercihan 
tâyin olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuri
yete tâv :ninden evvel veya sonra muvazzaf as
kerliğini yapan ve yedek subay olarak terhis 
edilenlerin terhislerinden itibaren üç yıl için
de memurluk için müracaat etmeleri şartiyle 
Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdik
leri süre, terfi sürelerine ilâve edilir. Bu süre
den arta kalan olursa üst derecelerdeki terfi 
süresine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına 
göre namzetlik ve staj sürelerinden sonra baş-
lıyan memuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, 
terhislerinden itibaren bir yıl içinde lisans veya 
doktora yapmak üzere yüksek bir okula kay
dolunan veya askerlikten evvel kayıtlı olup da 
terhislerinden sonra en çok bir yıl içinde tek
rar tahsillerine devama başlıyanlar, mezuniyet
leri tarihinden itibaren bir yıl içinde memuri
yet için müracaatta bulunmak şartiyle yukarıki 
hükümlerden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Geçici 3 ncü madde aşağıdaki 
şekildo değiştirilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 3656.sayılı Kanuna tâbi me
murlarından bu kanunun yayımı tarihinde mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
silâh a'tında bulunanlar hakkında eski hüküm

lerin uygulanmasına devam olunur. 
Bunlardan yedek subay olarak terhis edile

cek olanlarla 1 Eylül 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
silâh altına alınmış bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğünden evvel yedek subay olarak terhis 
edilerek idaredeki görevine başlamış bulunanla
rın Yedek Subay Okulunda 1/3 nispeti üzerin
den ücret almak suretiyle geçmiş ve geçecek 
olan Süreleri, 

A) Halen Yedek Subay Okulunda olanların 
subayi tâyinleri tarihinde müktesep hak olarak 
alacakları ücret derecesindeki, 

B) Halen subay tâyin olunmuş veya idare
deki görevine başlamış bulunanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak ola
rak almakta bu'undukları ücret derecesindeki, 

Terfi sürelerine eklenir. Bu süreden arta ka
lan olursa üst derecedeki terfi sürelerine ilâve 
edilir. ı 

Bu madde ile geçici ikinci madde hükümle
rinden diğer bir dairede daha evvel haklarında 
4379 sayılı Kanun hiç uygulanmamış veya kıs
men uygulanmış olanlar faydalanır. 

M4DDE 3. — Geçici 4 ncü madde aşağıdaki 
şekilde; değiştirilmiştir: 

Bir; memuriyete girmeden veya memurlukla 
alâkası kesilmek suretiyle ve 1 Eylül 1939 tari
hinden sonra muvazzaflık hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alman ve yedek subay 
olarak terhis edilenlerden 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi daire ve müesseselerde görev al
madan,: terhislerinden itibaren üç yıl içinde D. 
Denizyolları ve Limanları ve D. Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüklerinde bir 
göreve tâyin olunup da tâbi bulundukları hü
kümler: dairesinde terfileri yapılmış bulunanla
rın Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçen 
hizmet sureleri bu kanunun yayımı tarihinde 
müktesep hak olarak almakta bulundukları aylık 

( S. Sayısı : 226 )! 
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derecesindeki sürelerine eklenir. Bu süreden arta 
kalan olursa üst derecelerdeki terfi sürelerine 
ilâve edilir. 

MADDE 4. — Geçici beşinci madde aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanuna tâbi me
murlarından veya D. Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü gayrimüseccel memur
larından iken 1 Eylül 1939 tarihinden sonra ye
dek subay olarak fiilî hizmete alınanlardan ter
hislerinden itibaren üç yıl içinde ve bu kanu
nun yayımından evvel bu idarelere intisap ile, 

A) Genel hükümler dairesinde terfi ettik
ten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunan
lardan, 

B) Genel hükümler dairesinde terfi için 
gereken süreyi doldurmadan ve terhisi tarihin
den itibaren üç yıl geçtikten sonra 3656 ve 3659 
sayılı kanunlara tâbi daire ve müesseselerde gö
rev almış ve buralarda genel hükümler daire
sinde terfi etmiş bulunanlardan Devlet Demir
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
gayrimüseccel memurlarının Yedek Subay Oku
lunda ve subaylıkta, Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 sa
yılı Kanuna tâbi memurlarının Yedek Subay 
Okulunda-1/3 nispeti üzerinden ücret almak 
suretiyle, geçen hizmet süreleri bu kanunun ya
yımı tarhinde müktesep hak olarak aldıkları ay
lık derecelerindeki terfilerinde nazara alınır, bu 
süreden artakalan, olursa üst derecelerdeki ter
fi sürelerine ilâve edilir. 

MADDE 5. — Geçici 6 ncı madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

4089 sayılı Kanun gereğince stajlarını yap
tıkları sırada 4379 sayılı Kanunun birinci mad
desinin ikinci 'fıkrası hükmünden faydalanmış 
bulunanların veya bunmamış olanların Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri hiz
met süreleri halen almakta oldukları aylık de
recesindeki terfi sürelerine eklenir, bu süreden 
artakalan olursa üst derecelerdeki terfi sürele
rine ilâve edilir. 

Ancak bunlardan stajda iken 4379 sayılı Ka
nundan faydalanmak suretiyle terfi etmiş olan
ların aldıkları aylık farkları, birinci fıkra hük
müne göre terfi süresine eklenecek süre ne ka

dar ise o sürece alacakları aylıklardan kesilir. 

MADDE 6. — Geçici 7 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Kısa hizmete tâbi olup da 1 Eylül 1939 tari
hinden sonra muvazzaf askerlik hizmetini yap
mak üzere silâh altına alınanlardan terhisle
rinden itibaren üç yıl içinde müracaat ederek 
muhtelif barem ve teadül kanunlarına tâbi da
ire ve müesseselere intisap edenlerle böyle daire 
ve müesseselerde hizmetli iken muvazzaf as
kerliklerini yapanlardan bilâhara 2556 sayılı 
Yargıçlar Kanununun geçici maddesinin 3 ncü 
fıkrasına dayanılarak yargıç veya savcı yar
dımcılıklarına tâyin edilmiş olanların Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri 
süre halen almakta oldukları aylık derecesin
deki terfi sürelerine eklenir, bu süreden ar
takalan olursa üst derecelerdeki terfi sürele
rine ilâve edilir. 

MADDE 7. — Geçici 8 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Bir memuriyete girmeden veya memuriyetle 
alâkaları kesilmek suretiyle 27 . VI . 1935 ta
rihinden sonra muvazzaflık hizmetlerini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altına alınanlardan 
veya mezkûr tarihte silâh altında bulunanlar
dan yedek subay olarak terhis edilerek birinci 
maddedeki üç yıllık müddete riayet edip de me
mur olanların Yedek Subay Okulunda ve su
baylıkta geçen süreleri halen bulundukları de
recedeki terfi sürelerine eklenir. Bu süreden 
arta kalan olursa üst derecelerdeki terfi süre
lerine ilâve edilir. 

Memurlukla alâkalan kesilmeden muvazzaf
lık hizmetlerini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altına alınanlardan yedek subay olarak terhisle
rini müteakip memuriyetine devam veya naklen 
tâyin suretiyle kaymakam veya yargıç stajyer
liği yapanların bu stajları sırasında Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri süreler ter-
filerine sayılmış olsa bile yargıç veya kaymakam 
sınıfına geçtikten sonra tekrar sayılır. Şu kadar 
ki stajda iken aldıklan aylık farklan terfi sü
relerine ekleneeek süre ne kadar ise o sürece 
alacaklan aylıklarından kesilir. 

MADDE 8. — 5585 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici 9 ncu madde eklenmiştir: 

4379 sayılı Kanunla bu kanundan istifade 
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etmesi icap edip de evvelce bulunduğu daire ve
ya müesseselerde iken hiç istifade etmemiş veya 
noksan istifade etmiş bulunanlardan memuri
yetten ayrıldıkları tarihten itibaren birinci mad
dedeki üç yıllık müddete riayet şartiyle tekrar 
memur olanlar veya olacaklar yukarıki madde-

12 — 
ler hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İIADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yjürütür. 

Bütçe Kominyonu j raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/23 
Karar No. 117 

26. Yi. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz ve Si
vas Milletvekili İlhan Dizdar'm 4379 sayılı Ka
nunda değişiklik yapan 5585 sayılı Kanunun bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifleri ile bu tekliflerin tevhidi ve bir kısım 
ilâveler yapılması suretiyle Maliye Komisyonun
ca yeniden hazırlanmış olan kanun tasarısı metni 
ve Maliye Komisyonu raporu Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır bulunduğu halde incelendi. 

Her iki milletvekilinin teklifi ile Maliye Ko
misyonunca hazırlanan tasarının istihdaf ettiği 
maksadın şu noktalara matuf olduğu anlaşılmış
tır 

1. Bu teklifler ile değiştirilmek istenilen ha
len cari 4379 ve 5585 sayılı Kanun hükümlerine 
göre muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 
askere alman memurların memuriyetleriyle ilgisi 
kesilmekte, bunlardan yedek subay olarak ter
his edilenlerin terhislerinden itibaren üç yıl için
de bir memuriyete girmeleri halinde Yedek Su
bay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müddet
ler, girdikleri memuriyette geçecek olan terfi 
müddetlerine eklenmektedir. 

Yani sözü geçen kanunlarla yedek subayların 
muvazzaf askerlikte geçen müddetleri, fiilen me
muriyette geçmemiş olduğu halde bu kanunlarla 
itibari olarak fiilen geçmiş hizmet gibi sayılmış
tır. 

Bu kere yapılan teklif ile, memurların şu 
suretle yedek subay olarak muvazzaf asker
likte geçen hizmetlerinin memuriyette geçmiş 
hizmetlerine ilâvesi halinde şayet yekûnu, as
gari terfi müddeti olan 3 seneden fazla olursa 

terfi derecelerinde bu fazla kısmın mütaakıp 
sayılması istenilmektedir. 

Maliye Komisyonunca hazırlanan metnin bi
rinci maddesi ile bu maksadı temin edici bir 
fıkra, kanunun esas hükmüne ilâve olun
makta, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile de asıl 
kanunun geçici 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maıddeleri 
süngülüne girenlerin yani eski senelerde as
kerliklerini bitirerek memuriyete girmiş olup 
da o tarihlerde haklarında eski hüküm.ler 
uygulanarak fazla kalan müddetleri mütaakıp 
terlilerinde sayılmamış olanların da eski du-
runUannın yeni bir revizyona tâbi tutularak 
askerlikte geçen müddetleriyle birlikte bir ter
fi stiresinden fazla geçmiş bir müddeti kalıyor
sa bu fazlanın halen almakta oldukları aylık 
derecelerinde veya bundan sonra terfi edecek
leri aylık derecelerinde sayılması temin edilmek 
istenilmektedir. 

Mevzuatımızda terfi için iki unsur tesbit o-
lunfnuştur: 

1. Ehliyet, 
2. Asgari olarak bir derece maaşını fiilen 

3 se;ne almış olmak. 
Burada üzerinde durulması icabeden mü-

hii4 nokta bu 3 senelik müddetin asgari müd
det olmasıdır. Yani üç seneyi bitiren bir kim
senin behemehal ve otomatik olarak terfii mev-
zu"4bahis olmayıp boş kadro bulunması, daire
since memurun terfie lâyık görülmesi ve niha
yet terfi muamelesi idari bir tasarruf olduğu
na göre de bu idari tasarrufun ittihaz olunması 
gibi şartların bir araya gelmesi icabetmekte-
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dir. Bu şartlar tahakkuk edinceye kadar 3 se
nelik asgari müddet ikmal edilerek az veya çok 
bir zaman ölçüsü ile bu müddet uzayabilir. 

Mevzuatımızda, prensip olarak, fiilen hizmet 
yapmak suretiyle geçmiş olan müddetlerden bu 
suretle fazla kalan kısımların dahi mütaakıp de
recelerde sayılması esası kabul edilmemiştir. 

. Bu bakımdan asıl ve fiili hizmetin fazlası mü
taakıp terfilerde sayılmazken fiilen geçmemiş 
ve fakat bir kanunla onun gibi itibar edilmiş 
bir hizmetin fazlasını mütaakıp terfi derecelerinde 
saymak, asıl hizmet için tanınmamış bir hakkın 
istisnai olarak ve itibari bir şekilde kabul edil
miş müddet er için tanınması demek olur ki bu
nun kabulü caiz olmadığı gibi asıl kaide ile bir 
tezat da teşkil eder. 

Bu bakımdan milletvekillerinin teklifini de 
kapsayan Maliye Komisyonunca hazırlanmış 
olan metnin bu maksada matuf bulunan esası 
kabul edilmemiştir. 

2. Tekliflerden ikinci maksadın da şu ol
duğu anlaşılmıştır. 

Halen yürürlükte bulunan 4379 sayılı Kanun 
15 . I . 1943 tarihin.de kabul edildiği halde geçi
ci maddesiyle 1 Eylül 1939 tarihinden sonra hiç
bir memuriyete girmeden muvazzaflık hizmeti 
için askere alınmış bulunanları da şümulü içine 
almış, yani bu gibilerden yedek subay olanların 
içinde terhislerinden itibaren üç sene zarfında 
memuriyete girmişler varsa bunların da yedek 
subay okulunda ve subaylıkta geçen müddetle
rini terfi müddetlerine eklemiştir. 

6 . I II . 1950 tarihinde kabul olunan 5585 
sayılı Kanunda geçici 8 nci maddesiyle, 1 Ey
lül 1939 tarihinden önce muvazzaflık hizmeti 
için askere alınmakla beraber terhisi 1 Eylül 
1939 dan sonraya kalmış olanları da kısmen bu 
kanunun şümulüne almıştır. Şu şartla ki, 4379 
sayılı Kanunun 1 Eylül 1939 mebdeine sadık kal
mak için bu gibilerin bu tarihten önce geçen hiz
metlerini nazara almıyarak 1 Eylül 1939 dan 
sonra geçen kısmını hesaba ithal etmiştir. 

Şimdiki teklif ile, mevcut kanunun 1 Eylül 
* 1939 olarak tesbit edilmiş bulunan mebdeinin 

27 . V I . 1935 tarihine doğru geriye götürülmesi 
teklif olunmakta ve 27 . V I . 1935 tarihinden 
sonra memuriyete girmeden muvazzaf hizmet 
için askere gitmiş olanlardan, terhislerinden iti
baren üç yıl içinde bir memuriyete girmiş bulu
nanların o tarihlerde askerlikte geçen müddet

lerinin de hali hazırda almakta oldukları aylık 
derecesindeki terfilerinde sayılması, şayet ar
tarsa artanının da mütaakıp terfilerde sayılması 
istenmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan kanundaki 1 Ey
lül 1939 mebdei, bu tarihin İkinci Cihan Har
binin başlangıç tarihi olmasına ve bu tarihten 
itibaren yedek subay yetiştirmek üzere genç va
tandaşların okullardan çıkar çıkmaz askere cel-
bolunarak normalden gök uzun sürelerle silâh 
altında tutulmalarına dayanmaktadır. 

Sözü geçen mebdein 27 . V I . 1935 tarihine gö
türülmesi teklif ine ise, okullardan çıkanların 
çeşitli sebeplerle askerliklerini geciktirerek me
muriyete girdikleri ve memur olduktan sonra 
askere gittikleri, bu halin ise Devlet hizmetle
rini aksattığı, binaenaleyh okuldan çıkanların 
derhal askerlik hizmetine çağırılması ve asker
liğini yapmıyanların memurluğa alınım aması hu
suslarını kararlaştıran bu tarihli bir kararname 
sebep olarak gösterilmektedir. 

Bir defa Memurin Kanununun 4 ncü mad
desi hükümlerine göre memur olabilmek için as
kerliğini bitirmiş olmak şarttır. Bu bakımdan 
sözü geçen kararname kanun hükümlerine uy
gun olarak ve onun tamamii tatbikini temin 
için alınmış idari bir tasarruftur. Diğer taraf
tan Devletin her okulu bitiren vatandaşı memur 
almak mecburiyeti de yoktur. Ve nihayet sözü 
geçen kararnamenin ittihaz edildiği tarih (Yani 
1935 yılı) normal sebeplere tesadüf etmekte ve 
bu tarihlerde askerlik müddeti de kanundaki nor
mal müddetlere göre cereyan etmektedir. 

Bu sebeplerle kanunun şümulünün, 1 Eylül 
1939 tarihindeki şartlara asla tevafuk etmiyen 
27 . VI . 1935 tarihine doğru geriye götürülme
si caiz görülmemiştir. 

Kaldı ki, böyle bir geri gitme; bu tarihten 
evvel de memuriyet yapmadan askere gitmiş ve 
bilâhare memuriyete girmiş vatandaşların aynı 
hakkı istemelerini mucip olur. Zira 27 . VI . 
1935 tarihinden evvel askere gidenlerle bu tarih
ten sonra askere gidenler arasında hiçbir fark 
mevcut değildir. Nitekim böyle bir teklifin Mec
liste müzakere edilmekte olmasına dayanarak bu 
mebdein İstiklâl Harbine ve hattâ Birinci Umu
mi Harbe kadar geri götürülmesi ve o senelerde 
askerlikte geçen müddetlerin şimdiki memuriyet 
derecelerindeki terfilerinde sayılmak suretiyle 
aylıklarının artırılması için Hükümete müraca-
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atlar yapıldığı Öğrenilmiştir. 

Bu bakımdan teklifin mevcut mevzuattaki 
1 Eylül 1939 mebdeini 27 . VI . 1935 tarihine 
götürmeye matuf bulunan esası da kabule şayan 
görülememiştir. 

3. Maliye Komisyonunca hazırlanan kanun 
tasarısı metninin, asıl kanuna geçici yeni bir 
madde ekliyen 8 nci maddesi hükmü ile 3 ve 5 
nci maddelerde görülen bir kısım tadillerde yu
karda 1 ve 2 nci fıkralarda izah olunan iki esas 
teklifin çeşitli vaziyetlerde tatbikini temin mak
sadına müstenit olduğu ve asıl tekliflerin kabu
lü caiz görülmediği cihetle bu tadillerde kabule 
şayan bulunmamıştır. 

4. Komisyonumuz bu münasebetle memur 
statüsü mevzuunda da durmuş ve bu statünün, 
muhtelif zamanlarda ve hâdiselerin parça par
ça ele alınması yüzünden gördüğü tadiller dola-
yısiyle bugünkü karışık hale geldiği, ve bir 
haksızlığın giderilmesi maksadiyle yapılan her 
tadilin, yeni birtakım haksızlıklara ve farklı 
muamelelere sebebiyet verdiğinden mütaakıp 
tadillere sebep ve öncülük ettiği ve nitekim ba
his konusu olan tekliflerin de kabulü halinde 
muhtelif zamanlarda memuriyete intisap etmiş 
ve askerlik yapmış kimseler arasında yeniden 
bâzı farklı durumlar ve emeklilik mevzuatı ba
kımından haksız bâzı neticeler meydana getire
ceği ve bunun da mütaakıp tadil tekliflerini 
mucip olacağı düşüncesiyle memur statüsünün 

kül olarak mütalâa edilmesi lâzımgeleceği ve 
münferit hâdiseleri karşılamak maksadiyle par
ça parça tadiller usulüne nihayet verilmesi ica-
bed^ceği kanaatine varılmıştır. 

rukarda izah edilen çeşitli yönlerden teklif -
esasmı kabule şayan görmiyen komisyonu-
heyeti mecmuasının reddini kararlaştır-

leriıjı 
muz 
mış tlır. 

Kamutayın onayına arzedilmek 
sek ipaşkanlığa sunulur. 
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İstanbul 

Adakan 
Kâtip 

Bursa 
Şaman 

Balıkesir 
Buddkoğlu 
Elâzığ 
F. Sanaç 

(Jümüşane 
Yörükoğlu 
İstanbul 
Türkgeldi 

Kırklareli 
Bakay 

an 
Barı 

Şeyh 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon 
A, Veziroğlu 

Bolu 
M. Güçblmez 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
A. H. Başar 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. A. Ülgen 
Tokad 

8. Atanç S. F. Kalayctoğlu 
Urfa 

F. Ergin 

üzere Yük-

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Aydın 
E. Menderes 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kastamonu 

H. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 
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S. Sayısı: 227 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, Fen 
ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldırılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 

ve Bütçe komisyonları raporları (1 /187) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . V . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1929, 6/1555 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci madedsinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldırılma
sına ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 13 . IV . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

1. Ordu donatım hizmeti; orduya ait malzeme ve silâhların etüd, konstrüksiyon, hesap, tecrü
be, muayene, kabul, depolama, tamir ve dağıtım işlerini ihtiva eder. Mevcut fen sanat dairesi ise 
yukarda sözü geçen bu hizmetlerden ancak bir kısmını görmektedir. Ve dolayısiyle yeni teşkil edi
len Ordu Donatım Dairesinin tabiî bir cüz'ünden ibarettir. 

Bu sebeple Fen ve Sanat Dairesinin lâğvedilerek görevlerinin esas bu işlerle meşgul olan Ordu 
Donatım Dairesine devredilmesi ve mevcut sanayii harbiye subaylarının da ordu donatım sınıfına 
nakli uygun görülmüş olduğundan 4273 sayılı Terfi Kanununun 1. maddesinin (B) fıkrasında ya
zılı sanayii harbiye sınıfının kaldırılması maksadiyle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

2. Hizmet icaplarına göre yeni gelişme ve ihtiyaçlar karşısında aynı mahiyette olarak yardım
cı sınıflar ihdası icabeden hallerde hizmetin tekniğine taallûk eden bu konuda her defasında ka
nun çıkarma yoluna gidilmemesini sağlamak amacı ile Millî Savunma Bakanına yetki tanınması 
faydalı görüldüğü için maddeye bu yolda bir hüküm de eklenmiştir. 

3. 4273 sayılı Kanunun 10 neti maddesi binbaşılar için en az bekleme süresini dört yıl olarak 
tesbit etmiştir. Ve aynı kanunun 11 nci maddesi de subayların terfi edebilmeleri için kendi sınıf 
kıtalarında en az bekleme süresinin üçte biri kadar fiilen hizmeti şart kılmıştır. Kanunun bu hü
kümleri gereğince binbaşılar en az bekleme süresinin üçte biri olan (16) ay için kıta hizmetine 
çıkarılmakta ve bu sürenin bitiminde diğer yükselme şartlarını da haiz bulundukları takdirde 
yükselme işlemleri yapılmakta idi. 

Nasıplarma göre 30 . VIII . 1950 ve 30 . VIII . 1951 tarihlerinde yükselme derecesine girecek 
binbaşılar da yukarda açıklandığı üzere bu hükümlere ve müteamil prensiplere uyularak kıta gö
revlerine çıkarılmışlardır. 



ı Kanun, 4273 sayılı Kanunun 10 ncu mad-
bulunan en az bekleme süresini 6 yıla çıkar-

— 2 — 
22 III . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 561] sayıcı 

desindeki binbaşılar için dört yıl olarak tesbit edilmiş 
drğı için 11 nei madde hükmüne göre evvelce 16 ay ol^ıı kıta hizmeti bundan böyle iki yıl olacak
tır. 

Evvelki hüküm ve prensiplere göre kıta hizmetlerini 1950 ve 1951 yıllarında tamamlamak 
üzere kıtalara çıkarılmış bulunan bu binbaşıların bir kısmı yeni kanuna göre Ağustosa kadar iki 
yıllık kıta hizmetlerini tamamlıyamıyacaklarmdan rütbelerine mahsus 6 yıllık süreyi tamamladıkla
rı ve diğer terfi şartlarını da tamamladıkları halde emsallerinden bir sene sonraya kalacaklardır. 

Kendi sun'i taksirleri dâhilinde olmıyan bir sebepten ötürü mağduriyetlerine meydan verilme 
mek için müktesep hakları göz önüne alınarak bunlar 
kabulü hak ve adalete uygun olacağı mütalâa edilerek 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/187 
Karat No. 24 

için en az kıta hizmetlerinin 16 ay olarak 
kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

18 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi
ne, Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldı
rılmasına ve mezkûr kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve komisyonumuza havale buyurulan 
kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte Millî Savun
ma Bakanı ve mezkûr Bakanlık temsilcileri hu-
zuriyle incelendi. 

Tasarı gerekçesinde yazılı esbabı mucibeden 
ve Bakanlık temsilcilerinin verdikleri tamam
layıcı izahlardan anlaşıldığına göre, teklif edi
len kanun üç mevzua taallûk etmektedir. 

Bunlardan birincisi, Millî Savunma Bakan
lığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5398 sa
yılı ve 30 . V . 1949 tarihli Kanunla yeniden te
sis edilmiş olan teşkilât sırasında bu kanunun 
beşinci maddesi ile mevcudiyeti mahfuz tutul
muş olan Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün 
lağvı ile görevlerinin yeniden teşkil edilen Ordu 
Donatım Dairesine devredilmesi hususuna taal
lûk etmektedir. 

Adı geçen 5398 sayılı Kanunla Millî Savun
ma Bakanlığı bünyesinde yeniden tesis edilen 
teşkilât gereğince orduya ait malzeme ve silâh
ların, etüd, konstrüksiyon, hesap, tecrübe, mu
ayene, kabul, depolama, tamir ve dağıtım işleri

nin ordu donatım hizmetine ithal edilmiş olma
sı itibariyle bu hizmetlerden ancak bir kısmını 
görmekte olan ve dolayısiyle yeni teşkil edi
len ordu donatım dairesinin zaruri bir cüz'ünü 
teşkil eden Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün 
tabiî merciinden ayrılarak müstakil bir mü-
dirijyet halinde ipkası ve bu hizmetlerde salâ
hiyet ve mesuliyetin bir elde birleştirilmemesi 
yüz'inden, ahenkli bir teşriki mesainin sağlana
mamış ve bilâkis arada ihtilâflar çıkmasına 
sebebiyet verilmiş ve Bütçe ve personel bakım
larımdan da birçok müşkülâtın ortaya çıkmış 
olduğu Bakanlık temsilcilerinin komisyomı-
muz|da verdikleri mufassal izahlardan anlaşıl
mış ve ordunun teslih ve teçhizatı gibi askerî 
tekniğe taallûk eden ordu donatım hizmetleri
nin bu işlerden mesul olan Kenelkurmay Baş
kanlığı kanalı ile Millî Savunma Bakanlığına 
bağlanması hizmetin zaruri icaplarından gö
rülmüş ve tasarıda Fen ve Sanat Umum Mü
dürlüğünün lağvı hakkındaki teklifin isabeti
ne Komisyonumuzca da oy birliği ile kanaat 
getirilmiştir. 

İkinci mevzu, 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı Kanunun 30 . III . 1950 tarihli ve 5611 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrasının yeniden değiştirilmesine taallûk 
etmektedir. Bu teklif ile (B) fıkrasında yazılı 
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olan sanayii harbiye subaylığının fıkradan 
çıkarılması ve buna mukabil teknik icaplara 
göre yeni sınıflar ihdası için Millî Savunma 
Bakanına yetki veren bir hükmün bu fıkraya 
ilâvesi istenilmektedir. 

Fen ve sanat umum müdürlüğü kaldırıla
rak görevlerinin ordu donatım dairesine dev
redilmesi halinde mevcut sanayii harbiye su
baylarının ordu donatım sınıfına nakli pek 
tabiî bir keyfiyet olacağı gibi hizmet icapları
na göre yeni gelişme ve ihtiyaçlar karşısında 
yeniden yardımcı sınıflar ihdasını icabettiren 
haller de hizmeti teehhürlerden vikaye için 
her defasında kanun çıkarmak yoluna gi
dilmemesini sağlamak amacı ile Millî Savunma 
Bakanına yetki tanınması hususundaki teklif 
de Komisyonumuzca faydalı görülmüş ve kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü mevzu, 1950 ve 1951 yıllarında terfi 
derecesine erişmiş olup 5611 sayılı Kanundan 
önceki hüküm ve prensiplere göre kıtalara çı
karılmış olan binbaşıların terfi vaziyetine ta
allûk etmektedir. 

1950, 1951 yıllarında terfi derecesinde olup 
da evvelki hüküm ve prensiplere göre 16 ay 
için kıta hizmetine çıkarılmış olan binbaşıların, 
5611 sayılı ve 22 .111 . 1950 tarihli Kanunla 
binbaşılık.asgari bekleme süresinin dört yıldan 
altı yıla çıkarılmış olması sebebiyle, yeni ka
nuna göre iki yıla çıkan kıta hizmetlerini ağus
tosa kadar tamamlıyacakları ve bütün terfi 
şartlarını haiz oldukları halde bu yüzden em
sallerinden bir sene sonraya kalacakları anla
şılmış ve kendilerine is'nadı kabil olmıyan bir 
sebepten dolayı mağduriyetlerine mahal veril
memek için müktesep haklarını temin maksa-
diyle bunlar için en az kıta hizmetlerinin 16 ay 

olarak kabulünü tazammun eden ve 5611 sayılı 
Kanuna eklenmesi teklif edilen geçici maddede 
Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Teklif edilen kanun tasarısının birinci mad
desinde değiştirilmesi istenilen (B) fıkrası ile, 
eklenmesi teklif olunan geçici 5 nci maddenin 
5611 sayılı Kanuna taallûk etmekte olması, 

Ve tasarının ikinci maddesi ile kaldırılması 
teklif olunan 5398 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine mütaallik bulunması; 

Sebebiyle ayrı ayrı iki kanuna taallûk eden 
değiştirme ve ekleme tekliflerinin bir kanun ta
sarısı ile Yüksek Meclise sunulması cari ve mü-
teamel olan taknin usulüne uygun görülmemiş ve 
bu sebeple teklif edilen kanun tasarısı, taallûk 
ettiği kanunlara göre ayrılarak Komisyonumuz
ca iki kanun tasarısı halinde yeniden tanzim edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere. Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Sözcü 

Kocaeli Kastamonu 
8. önhon R. Taşkın 

Kâtip 
Niğde Afyon K. Çanakkale 

/ / . N. Yurdakul A. t. Şâhıs S. Endik 

Denizli Diyarbakır Eskişehir 
F. Karabudak Y. Kâmil Aktuğ A. F. Cebesoy 

İmzada bulunamadı. 
İstanbul Kastamonu Kayseri 

S. Yaver G. Beniz î. Berkok 
Kırşehir Konya Kütahya 
R. özdeş Z. Barlas B. Besin 

Rize Seyhan Sivas 
K. Balta S. TekelioğH B. Taner 

Trabzon Van 
N. Altuğ K. Özalp 

( S. Sayı» : 227 ) 



Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/187 
Karar No. 124 

Yüksek '. 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, 
Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı, Millî Savunma Ko
misyonu raporiyle birlikte komisyonumuza ha
vale olunmakla Millî Savunma Bakanlığı tem
silcileri hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü : 

Tasarıyı tetkik eden Millî Savunma Ko
misyonu raporunda tafsilen bildirildiği üzere 
tasarının birinci maddesiyle, 4273 sayılı Su
baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesi istenilmekte olma
sı ve tasarının ikinci maddesi ile kaldırılması 
teklif olunan hükmün Millî Savunma Bakanlı
ğının Kuruluş ve Görevlerine dair 5398 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine mütaallik bulunma
sı sebebiyle ayrı ayrı iki kanuna taallûk eden 
tekliflerin bir kanun tasarısı halinde Kamuta
ya sevkının cari ve •müteamil olan taknin usu
lüne uygun görülmediğinden ayrı ayrı iki ta
sarı halinde hazırlanan metin komisyonumuzca 
da uygun görülerek görüşmelere esas tutul
muştur. 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen birinci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesini 
icabettiren sebep gerek Hükümet gerekçesin
de ve gerek Millî Savunma Komisyonu rapo
runda etrafiyle açıklandığı üzere sanayii harbi
ye subaylığının fıkradan çıkarılması ve buna 
mukabil teknik icaplara göre yeni sınıflar ih
dası için Millî Savunma Bakanına yetki veren 
bir hükmün fıkraya ilâvesini temin içindir. 

5611 sayılı Kanuna geçici beşinci madde ek
lenmesi suretiyle temini istenilen cihet de, 1950 
ve 1951 yıllarında terfi derecesine erişmiş olup 
5611 sayılı Kanundan önceki hüküm ve pren-

Raporu 

30, VI. 195i 

tşkanlığa 

sipljere göre kıtalara çıkarılmış olan binbaşıların 
terfi vaziyetine taallûk etmekte olup bu hususta 
gerekçede izah olunan sebepler yerinde görül
müştür. 

Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Gö
revlerine dair 5398 sayılı Kanunun beşinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki ikinci tasarı, 
Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün lağvı ve 
görevlerinin yeniden teşkil edilen Ordu Dona
tım: Dairesine devredilmesini istihdaf etmekte 
olup bunun da mucip sebepleri, gerekçe ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporlarında belirtildiği 
üzere Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Ayrı ayrı iki tasarı halinde Millî Savunma 
Komisyonu tarafından hazırlanan metinler esas 
itibariyle Komisyonumuzca da kabul edilmekle 
beraber 5611 sayılı Kanuna geçici beşinci madde 
eklejnmesini temin eden maddenin geçici madde 
olmayıp ikinci madde olarak tashihi ve 5398 sa
yılı; Kanunun beşinci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılan kanun numaralarının adlandırılması 
Komisyonumuzca uygun görülerek maddeler o 
yolda tanzim olunmuştur. 

ivedilik ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek 
Başkanlığa sunu] 

Başkan V. 
Burdur 

F, Çelikbaş 
Afyon 

A. Vezir oğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

1 İzmir 
B. Bilgin 
Konya 

M.Â. Ülgen 

ur. 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 
Kastamonu 

H. Türe 
Ordu 

R. Aksoy 

üzere Yüksek 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bize 
0. Kavrakoğlu 

Seyhan Sivas 
S. Ban E. tmre 

( S. Sayısı : 227 ) 
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HÜKÜMETlN T1KLÎFÎ 

19 .VI. 1942 tarihli ve 4273 sayüt Subaylar He
yetine Mahsus Terfi Kanununun 20 . III . 1950 
tarihli ve 5611 sayik Kanunla değiştirilen birin
ci maddesinin (B) fıkrasmın değiştirilmesine, 
Fen ve Sanat Umum Müdürlüğünün halâ/mh 
masına ve mezkûr kanuna geçici bir madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı KtnunuJ 20 . III . 1950 tarihli ve 5611 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, Sıhhiye, 
Veteriner, Levazım, Harita, Subay Mühendis, 
Ordu Donatım ve (Millî Savunma Bakanlığınca 
mahiyetleri aynı görülen) diğer sınıflar. 

MADDE 2. — 30 . V . 1949 tarihli ve 5398 
sayılı Kanunun beşinci maddesiyle bırakılan 
1199 sayılı Kanunda yazılı Fen ve Sanat Umum 
Müdürlüğü kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 20 . III . 1950 tarihli 
ve 5611 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici beşinci 
madde eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 5. — 1950 ve 1951 yılların-
rmda terfi derecesine dâhil olan binbaşıların 
4273 sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükümüne 
göre geçirecekleri en ;az kıta hizmeti 16 aydır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
lar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Pokıtkan . 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmm 

Başbakan 
Adnan Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G İ I ^ T e k e l Bakanı 
Rtfkt S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Çalşma Bakanı 
N. özsan 

tfşletjmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 sayıl\ı Subfatjfar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 20 . III . 
1950 tarihli ve 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilme
sine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 
sayılı. Kanunun 20 . III . 1950 tarihli ve 5611 
sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesinin 
(B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, Sıhhiye, 
Veteriner, Levazım, Harita, Subay Mühendis, 
Ordu Donatım (Millî Savunma Bakanlığınca 
mahiyetleri ayni görülen) diğer sınıflar. 

GEÇİCÎ MADDE — 20 . III . 1950 tarihli ve 
5611 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici beşinci 
madde eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 5. — 1950 ve 1951 yılların
da terfi derecesine dâhil olan binbaşıların 4273 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükmüne göre 
geçirecekleri en az kıta hizmeti 16 aydır. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tariflinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BtJTTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

I 
19 . j /F . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 20 . III . 
1950\tarihU ve 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 
birim)çi maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi
ne v$ mezkûr kanuna geçici bir madde eklenme-

| sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 
birin|ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 2. — 20 . III . 1950 tarihli ve 5611 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici beşinci madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

îjladde 3. — Millî Savunma Komisyonunun 
2 n<j;i maddesi 3 ncü madde olarak aynen ka
bul jedilmiştir. 

T^IADDE 4. — Millî Savunma Komisyonunun 
3 nçü maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul 
ediljniştir. 

( S. Sayısı : İ2İ ) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞ-
TÎRIŞI 

5398 numaralı Milli Savunma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevlerine dair Kanunun beşinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . V . 1949 tarihli ve 5398 
sayılı Kanunun beşinci madesi aşağıdaki şekil
de- değiştirilmiştir: 

MADDE 5. — 1199, 1428 ve 4580 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

7 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

5398 numaralı Millî Savunma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevlerine dair Kanunun beşinci mad

desinin değiştirtmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . V .1951 tarihli ve 5398 
sayılı Kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

MADDE 5. — 1199 sayılı Müdafaai Milliye 
Vekâletinde bâzı teşkilât icrasına dair kanun, 
bu kanıma müzeyyel 1428 sayılı Kanun ve Ge
nelkurmay Başkanlığının vazife ve salâhiyetle
ri hakkındaki 4580 sayılı kanunlar kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonunun 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Milli Savunma Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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S. Sayısı: 228 
Avrupa iktisadi İşbirliği Teşkilâtına dâhil memleketler arasındaki 
mübadeleleri serbestleştirmek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği Anlaşma
sı) na katılmamız hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 

komisyonları raporları ( 1 / 7 2 ) 

T. C. 
Başbakanlık 2. XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1676, 6/3880 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleştirmek 
amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleketler arasında imzalanan «Avrupa Tediye Birliği Anlaş 
masına» katılmamız hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . I X . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri 
bağlı olarak sunulmuştur. ~$* i '*' % r . 

Sözü geçen Anlaşmanın, 5436 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
20. I X . 1950 tarihli ve 3/11873 sayılı karariyle yürürlüğe konulmuş olduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler arasındaki mübadeleleri, gerek Avru
pa ve Avrupa'ya bağlı para mıntakaları çerçevesinde çok taraflı esaslara bağlamak, görünen ve gö
rünmeyen mübadeleleri geniş bir mikyasta serbestleştirmek ve Marshall Plânının sona ereceği 1952 
senesinden sonra da Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil memleketler arasındaki, ticari ve 
malî münasebetleri çok taraflı bir esas üzerinde tedvir etmek gayesiyle bir Avrupa Tediye Birliği 
kurulması hakkında mezkûr teşkilâtça evvelce yapılan çalışmalar sona ermiş ve 7 Temmuz 1950 tari
hinde Pariste O. E. C. E. Konseyinin 190 sayılı Kararı ile mezkûr Birliğin kurulması ve işlemesi için 
gerekli Anlaşmanın imzası hususu kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu Anlaşmaya katılmamız, memleketimizin Marshall Plânına dâhil memleketler ile arasında cere
yan etmekte olan mübadelelerin serbetleşmesini tevlit edecek, Birlikçe üye memleketlere Anlaşma ge
reğince tanınmış olan kredilerle O. C. E. E. memleketlerine karşı olan hesaplarımızın tesviyesine 
medar olacaktır. 

Ayrıca Amerikan İktisadi İş Birliği İdaresi (P^ C. A.) tarafından, bünye itibariyle borçlu 
vaziyette bulunan memleketlere Anlaşmanın imzasından evvel bir «Başlangıç yardımı» tanınmış bu
lunmakta, ve Türkiye bu yardımdan da 25 milyon dolarlık bir kısmını almış bulunmaktadır. 

Avrupa memleketleri arasında, harb devresi ve onu takibeden sıkıntılı senelerde alınmış olan bil-
cümle takyidatın tedrici bir surette ortadan kaldırılmasını hedef tutan Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı, mevzuubahis Anlaşma ile de bu konuda esaslı ve rasyonel bir adım atarak, üye memleket-
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ler arasındaki ticari ve malî mübadeleleri çok taraflı ve 

Marshall Plânına dâhil bulunan Batı Avrupa 
si sahada da daha kuvvetli ve sağlam bir iş birliğine 
mezkûr Anlaşmaya iltihakımız uygun görülmektedir 

Yukarda esasları izah edilmiş bulunan Anlaşaıa ve ekleri 
mütalâa edildiğinden onanması için ilişik Kanun tasarını 

serbest bir esasa bağlamış bulunmaktadır. 
memleketleri arasındaki iktisadi i ş Birliğinin siya-

#e^ıin teşkil edeceği de nazarı itibara alınarak, 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

menileketimMn 
hazırlanmıştır. 

menfaatlerine uygun 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

EmMorif/n 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbest
leştirmek amacı ile mezkûr teşkilâta dâhil 
memleketler arasında imzalanan «Avrupa Te
diye Birliği Anlaşması» na katılmamız hakkın
da Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunun 20 . IX . 1950 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri 
Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Komisyonu
na havale edilmiş olmakla, mezkûr tasarı ko
misyonumuzun 18 .1 .1951 tarihli toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile 
incelendi : 

Sözü geçen Anlaşmanın, 5436 sayılı Kanıv 
nun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Ku
rulunun 20 . IX . 1950 tarihli ve 3/11873 sayılı 
kararı ile yürürlüğe konulmuş olduğu görülmüş
tür. 

Komisyonumuz yaptığı görüşmeler sonun-

M . / / . 1951 

da, Avrupa, iktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâ
hil memleketler arasındaki mübadeleleri ser
bestleştirmek amacinı güden böyle bif birliğe 
katılmamızın millî menfaîatlefimize uygun ola
cağı kanaatine varmış ve tasarıyı aynen kabttl 
etmiştir. 

Adı geçen tasarı ile ilişikleri Ticaret Komis-
yoritına havale büyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığınıza sunulur. 
Komisyon Baş. Sözcü 

izmir izmir 
y | Menteş O. Kapanı 

Ankara 
S. M. Arsal 

imzada (bulunmadı 
izmir İzmir Kütahya 

C. Baban A. Ba§msn A. Gündüz 
Muğla Samsun 

Z. Mandalinei F. Kesim 
Imfeada bulunmadı 

Kâtip 
DenMi 

A. Çobanoğlu 
istanbul 

N. B. 

Ticaret Komisyonu 
T, B. M. M. 

Ticaret Komisyonu 
Esm No. 1/72 
Karar No. 30 

Yüksel? Başkan 

kûr Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirmek amaeiyle 19 Eylül 1950 tarihinde mez-

( S. Sayısı : 2218 ) 

raporu 

30 .VI . İMİ 

ıga 

teşkilâta dâhil memleketler arasında imzala
nan (Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki Anlaşma) nm muvakkat tatbikine dair 



olan protokolün onanmasına ait kanun tasarısı 
ve ekleri; alâkalı bakanlıklar mümessillerinin iş
tirakiyle tettok edilmiş; neticede tasarı tashihen, 
ittifakla kabul edilmiştir. Ancak; 

4 BMm 1960< tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren Awupa Tediye Birliği Anlaşmasının işle
yiş durumu v« biadeki tatbikat neticeleri hak
kında Hükümet temsilcilerinin verdiği izahat 
tatminkâr bulunmuş ve anlaşmanın memleketi
miz menfttfttiîie uygun olduğu kanaati edinilmiş
tir. Filhakika* ifevrapa iktisadi işbirliğine dâhil 
Devletler arMind&fei iki taraflı anlaşmalar neti
celerini bir hesapta toplıyan bu umumi mahsup 
sistemi, serbest ticaret mübadelelerine imkân ver
miş ve alacak borçların nakil suretiyle âza dev
letlerin paraladı arasında bir nevi transferabilite 
sağlanmıştır. Ancak, kendi özel kaynaklarından 
gelen dış ödeme imkânları ithal ihtiyacını karşı
lamaya yetmediği için bugüne kadar ayarlı it
halât politikası yürütmek zorunda kalmış olan 
memleketimizin, bu tediye birliği içinde ı% 60 
nispetinde serbest mübadele tatbikatına geçmekle 
verebileceği açık tahminlerine nazaran, anlaşma 
ile bu sene için bize sağlanan 25 milyon dolar
lık initial position «ilk açık» karşılığı ve 50 mil
yon dolarlık borçlanma kotası komisyonumuzca 
kâfi bulunmamıştır. 

Nitekim, Tediye Birliğine karşı bu günkü he
sap durumumuz da bunu teyit ettiğinden, Hükü
metin Pariste'ki iş Birliği Teşkilâtından mun
zam yardım talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bilhassa bize tanınan intikal position karşılığının, 
diğer memleketlerden farklı olarak, muayyen, en-
vestiman programlarına bağlı tutulmuş olması, 
komisyonumuzca memleketimiz aleyhine farklı 
bir muamele mahiyetinde mütalâa edildikten son
ra böyle bir karşılığın ihdas sebebiyle de kabili 
telif görülmemiştir. 

Nitekim bu vaziyet, memleketimizin, ihraç mev
simi sonunda Tediye Birliğine karşı borçlu du
ruma girerken, diğer memleketler gibi, bu karşı
lıktan derhal f aydalanamıyarak, kotanın istimali
ne ve binnetice serbest döviz veya altın iraesi 

tehlikesine daha çabuk mâruz kalmış bulunmak
tadır. 

Bundan başka; 
intikal position olarak yalnız Türkiye ve 

Morveç istikraz yolu ile bir meblâğ tahsisi diğer 
memleketlerin hibe suretiyle bu fonların tesisini 
Komisyonumuz memleketimiz aleyhine farklı 
muameleye bir misal; olacak mütalâa etmiştir. 

Tasarıdaki tashihlere gelince : 
Kanun tasarısındaki metinde anlaşma tarihi 

18 Eylül 1950 olarak gösterilmiştir. Anlaşma 
19 Eylül 1950 de imzalandığından metin bu yol
da düzeltilmiş; gene tasarıda « (Avrupa Tediye 
Birliği Anlaşması) naı katılmamız onanmıştır » 
yolundaki hüküm (bir Avrupa Tediye Birliği ku
rulması hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbi-
kma dair olan protokol onanmıştır, şeklinde tashih 
edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmek üzere 
tasarı ve ekleri Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Ticaret Ko. Bşk. 
Erzurum 
S. Başak 

Afyon. K. 
S. Kerman 

İmzada 
bulunamadı 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Iızmir 
T. Gürerk 

Kocaeli 
E. Alican 

imzada 
bulunamadı 

Maraş 
R. öksüz 

imzada 
bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 
E. GüreU 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

imzada 
bulunamadı 
Gazianteb 

G. $an 
Kars 

F. Aktaş 
imzada 

bulunamadı 
Kütahya 
M. Alkin 

Sivas 
H. Yüksel 

Kâtip 
Ankara 

8. Benli 
Amasya 

H. Koray 

Isıtanbul 
B.N. Göknil 
Kastamonu 

§_. Kerimzade 

Kütahya 
A. kavuncu 

imzada 
bulunamadı 

Trabzon 
C. Zamangü 

{ S. Sayısı : 228 ) 
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TtbARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil mem
leketler arasındaki mübadeleleri serbestleştir
mek amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleket
ler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması) na katılmamız hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa İktisadî İş Birliği Teş
kilâtına dâhil memleketler arasındaki mübade
leleri serbestleştirmek amaciyle 18 Eylül 1950 
tarihinde, mezkûr teşkilâta dâhil memleketler 
arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği An
laşması) na katılmamız onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
lu yürütür. 

Başbakan 
A, Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Eefik Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. H. Velibeşe 
G. .ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Bu Kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 
F. Belen 

Sa. ve. So. Y. Bakam 
Dr. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 
N. lyribo» 

Çalışma Bakanı 
E. Polatkan 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Et§ 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtına dâhil mem
leketler arasındaki mübadeleleri serbestleştirmek 
amaciyle mezkûr Teşkilâta dâhil memleketler 
arasında imzalanan (bir Avrupa Tediye Birliği 
Kurulması hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa 
Tediye Birliği Kurulması hakkıdaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikma dair olan Protokolün onan

ması hakkında kanun tasarısı 

pMADDE 1. — Avrupa İktisadi İşbirliği Teş-
kil4tma dâhil memleketler arasındaki mübadele
leri serbestleştirmek amaciyle 19 Eylül 1950 ta
rihinde smezkûr Teşkilâta dâhil memleketler ara
sında imzalanan (bir Avrupa Tediye Birliği ku-
rulıjnası hakkında Anlaşma) ile bir Avrupa Te-
diy£ Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşmanın 
muyakkat tatbikma dair olan Protokol onanmış
tır. j 

JMADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen; kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 crıcü maddesi 
ayri^n kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : %$$ 3 



BİR AVRUPA TEDÎYE BlRLÎĞÎ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, DanimarKa Kırallıği, 
Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, irlanda Cumhuriyeti, izlanda Cumhuriyeti, italya Cum
huriyeti, Lükşemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriye
ti, Büyük Britanya Birleşik Kırallığı ve Kuzey irlanda, isveç, isviçre Konfederasyonu ve Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetleri ile Serbest Triyeste ingiliz - Amerikan Bölgesi Kumandanı; 

Görünen ve görünmiyen mübadelelerin kendi aralarında ve kendilerine bağlı para sahalarında, 
çok taraflı olarak yapılabilmesi için, aralarında çok taraflı bir tediye sistemi kurmayı arzu ede
rek; 

Böyle bir tediye sisteminin, Akit Taraflar arasında fark gözetmeyici bir esas üzerinde, mübade
lelerin ve görünmiyen muamelelerin serbestleştirilmesini mümkün olduğu kadar geniş bir ölçüde 
kolaylaştıracağını; istisnai mahiyette olan haricî bir yardımdan kendilerini azade kılmak için Âkıd 
Taraflarca izhar edilen gayretleri kolaylaştıracağını; iç malî istikrarlarının lüzumu göz önünde 
bulundurularak, Âkıd Tarafları mübadele ve iş hacmi hususunda yüksek ve müstakar bir seviye
ye ulaşmaya böyle bir seviyeyi idame ettirmeye teşvik edeceğini; hususiyle kendilerine altın ve 
döviz ihtiyatları rolünü kısmen oynıyabilecek kaynaklar temin ederek, vaziyetleri düzelirse altın 
ve döviz ihtiyatlarını takviye etmek için onları teşvik ederek ve bunu yapmak imkânını bahşe
derek şimdiki durumlariyle Avrupa Kalkınma Programı tatbikatının sona ermesini takip edecek 
durumları arasında bir intikal devresi sağlıyacağını nazarı itibara alarak; 

Böyle bir tediye sisteminin mübadelelerin t§m olarak serbestleştirilmesine dönüşü ve hem de 
paraların umumi konvertililitesini kolaylaştırarak ticaretin arzu edilen bâzı ihtisaslaşma şekillerini 
idame ettirmesi lâzımgeldiğini nazarı itibara alarak; 

Böyle bir tediye sisteminin, Avrupa Kalkınma Programı tatbikatı sonunda yürürlükte kalabile
cek ve başka usullerle çok taraflı bir Avrupa Tediye Sisteminin kurulması mümkün olamıyacak 
kadar uzun zaman işliyecek bir şekilde tesisi lâzımgeldiğini nazarı itibara alarak; 

Bununla beraber, böyle bir tediye sisteminin iyi işlemesinin muhakkak surette zaruri şartının, 
Âkid Taraflarca iç ve dış malî muvazenenin temini olduğunu göz önünde tutarak; 

Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin (aşağıda konsey denmiştir) bu anlaşma met
nini kabul eden, bunu Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı (aşağıda Teşkilât denmiştir) üyelerine 
imzalamalarını tavsiye eden ve bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, derpiş edilen vazi
feleri teşkilâtın deminde etmesini karar altına alan 18 Ağustos 1950 tarihli kararını nazarı iti
bara alarak; ' 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: : . . . _ - . , 

Kısım : I 
Umumi hükümUr ' * > , - - * . ' • *•; 

^ , Madde — 1. . : ' 

A v r u p a Tediye Birliği 

Âkıd Taraflar aralarında, çalışması teşkilât çevresinde temin edilen bir Avrupa Tediye Birliği 
(Aşağıda birlik denmiştir) kurarlar. 

. ^ V ^ V ' - ^ r- '..i Madde — 2. ' • :" ; / - j ; - ] • >J 

Birliğin gayesi 

Birliğin gayesi, Âkıd Tarafların para sahaları arasında karşılıklı döviz transfer politika
larına uygun olarak salahiyetli merciler tarafından yapılan bütün muamelelerin tesviyesini ko-

( S. Sayısı : 228 > 



İaylaştırmak v« tkaret politikasına, mübadelelerin 
meşine mütaallik teşkilât kararlarının Âkıd Tar 
gedilen gayelerin tahakkukunu ve şartların teminini 

vş görünmiyen muamelelerin serbestleştiril-
aflai'ca icrasını, bu anlaşmanın dibacesinde bah-

kolaylaştırmaktır. 

Madde — 3. 

Muameleler 

Birliğin gayesini gerçekleştirmeye matuf muameleljer 
yejo. zamanlarda yapılır. Bu Anlaşmanın hükümlerine 
iki taraflı fazla ve açıklarının mahsubuna ve diğer 
husule, gelen net açık veya fazla bakiyesinin Birlik 

Madde 

(aşağıda «muameleler» denmişti») muay-
İıygun olarak muameleler, har Âkıd Tarafı» 

Tarafların heyeti umumiyesine nazaran 
muvacehesinde tesviyesine müsaittir. 

İki taraflı açık ve fazlalar 

a) İki tarifli; açık ve fazlalar, her bir Âkıd Taraj'm, diğer Âkıd Taraflardan her bki muvace
hesinde muamelelerin yapıldığı her devre için (a§a|;ıda «hesap devresi» denmiştir) açık ve faz
larıdır. 

b) Bir Âkad Tarafın merkez Bankası, diğer bir Âkıd Tarafın merkez Bankası namına yı lkı
da 2. maddede derpiş edilen muameleleri gösteren hesaplar tuttuğu takdirde, bu Âkıd Taraf
ların açık ve fazlaları, her hesap devresi hasında ve sonunda bu hesapların bakiyeleri arasındaki 
farka müsteniden hesaplanır. 

c) İki Âkıd Tarafın merkez bankaları, yukarda ikinci maddede derpiş edilen muameleleri gös
teren hesapları aralarında tutmadıkları takdirde, Âkil Taraflar iki taraflı asık ve fazlaların 
hesabım temin etmek için lüzumlu tedbirleri almaya, mecburdurlar; teşkilât bunun hilâfına ka
rar verebilir. 

d) Bu Anlaşmanın (A) i&aretli lahikası hükümlerine uygun olarak, mevcut borçlarla konso
lide edilmiş borçların ödenmesi ve amortismanı için verilen meblâğlar, iki taraflı açjk ve fazla
ların hesabına dâhildir. 

e) İlgili iki Âkıd Tarafın arzusu ile sermaye hareketlerine mütaallik meblâğlar, 12. maddede 
ve bu Anlaşmanın (A) işaretli lahikasında derpiş edilenler müstesna, iki taraflı açık ve fazlaların 
hesabından çıkarılır. Teşkilâtın bu hususta aksi bir kararı müstesna bu meblâğlar, bir Âkıd Ta
rafın para sahası içinde kullanıldığı takdirde hesap harici tutulamaz. Bu meblâğlar, Âkıd Taraf
ların para sahaları dışında kullanıldığı için hariç bırakılmışsa, mezkûr meblâğların faiz ve 
amortismanının ödenmesi için yapılan tediyeler, ilgili Âkıd Taraflar bunların başlangıçta hesap 
dışı bırakılmasını isterlerse, sonraki muamelelerden 

f) Her Âkıd Taraf, diğer Âkıd T-arafların paralarından anormal bakiyelerin, merkez ban
kalarından (başka bankalarda saklanmamasına ve bu bakiyelerin iki taraflı açık ve fazlaların hesa
bı haricinde kalacak şekilde kullanılmamasına nezaret ekmeyi taahhüt eder. 

g) Bu Anlaşmaya göre bir Âkıd Tarafm merkez 
rafın tâyin edeceği diğer bir malî müessesedir. 

îpankası, merkez bankası veya bu Âkıd Ta-

Madde — 

Net açık ve f ajzialar 

Bir Âkıd Tarafm net açık veya fazlası, bir 
ile iki taraflı fazlalarının mecmuu arasındaki 

(•S, Sayısı : $ 8 ) 

hea|ap devresi için iki taraflı açıklarının mecmuu 
müsavidir. 



- T — 
Madde —15. — , - ^ 

Hesabi açık ve fazlalar 

Bil* Âkıd Tarafın hesabi açık veya fazlası, bu Âkıd Tarafın bir hesap devresi için aşağıdaki 
yekûnlar nazarı itibara alınmak üzere bulunan net açık veya fazlasıdır: 

(ı) Nazarı itibara alınan hesap devresinde aşağıdaki 10. madde hükümlerine uygun olarak 
bahis konusu Âkıd Tarafa tahsis edilmiş olan başlangıç meblâğlarının kullanılmış veya yeniden 
tahsis edilmiş miktarları, ve. 

(ıı) Nazarı itibara alınan hesap devresinde aşağıdaki 9. maddeye göre kullanılmış olan ve 
bahis konusu Âkıd Tarafça iktisap edilen yahut verilen mevcut kaynakların yekûnları; ayarlama, 
bu mevcut kaynaklara sahip olan Âkıd Tarafın iki taraflı fazlasını ve bu mevcut kaynakları ve
ren Âkıd Tarafın iki tarafh açığını teşkil eden kullanılmış meblâğlar gfbi yapılır. 

Madde — 7. 

Kümülâtif hesap açık ve fazlaları 

Birlik muvacehesinde bir Âkıd Tarafın kümülâtif hesap açık veya fazlası, hesabi fazlaları ye-
kûnuyla hesabi açıkları yekûnu arasındaki farka müsavidir. 

Madde — 8. 

Muameleler arasında ödeme vasıtaları 

a) Muamelelerin inkıtalmda yukarda 2. maddede derpiş edilen muamelelerin tediyesini sağla
mak icabettiği takdirde her Âkıd Taraf, altınla yahut üçüncü bir memleketin döviziyle ödenme
sini istemeksizin ikinci Âkıd Tarafın talep ettiği kendi paracından meblâğları her bir Âkıd Ta
rafın emrine amade tutar.-

b) Bu madde hükümleri bir Âkıd Tarafı, kümülâtif hesap fazlası kotasından aşağı olduğu 
takdirde kotasiyle kümülâtif hesap fazlası arasındaki farka müsavi bir miktarı aşan kendi para
sından meblâğları diğer Âkıd Tarafların emrine amade tutmaya iebaf edemez. 

> Kısım : II 

Açık ve fazlaların Tesviyesi 

**s *"! *'*' Madde — 9. 

Mevcut kaynaklar 

a) Bir Âkıd Tarafın elinde bulunan ve bu Anlaşmanın (A) lahikasının (1) fıkrası çerçevesine 
giren mevcut borçlara taallûk eden mevcut kaynak! ar, bu Âkîd Ta*afffi talelriyle bir hesap devresindeki 
açığının tesviyesi için kullanılır; bir evvelki hesap devresi ile alâkalı muamelelerden dolayı bu Âfed 
Tarafın kümülâtif bîr fazlaya sahip olması hali müstesnadır. Bununla beraber, aşağıdaki 10 net* 
maddenin (e) fıkrasına uygun olarak açığı tesviye edilmediği takdirde kendisine borçlu baflaftğtç 
mtfcîaği tahsis edilen bir Âkıd Taraf bu kaynakları aşağıdaki 20 nei maddede derpiş edilen tora Ko
mitesinin mütalâasından sonra ancak Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin muvafakatiyle fcaîla-
nabilir. 

b) Bu Anlaşmanın (A) lahikasında derpiş edilen şerait dâhilinde bir amortisman veya tediye 
mevzuu olan mevcut borçlara mütaallik kaynaklar, bu maddenin (a) fıkrası gereğince ancak borçtu 
olan Âkıd Tarafın muvafakatiyle kullanılabilir. 

( S. Sayısı : 228 ) 
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Madde — 10. 

Başlangıç meblâğ 
a) 1 Temmuz 1950 - 30 Haziran 1951 devresi için aşalğıda I ve II. tablolarda gösterilen meblâğlar 

arı 

için aynı tablolarda gösterilen Âkıd Taraflara Amerika Bi: 
cakh ve borçlu başlangıç meblâğları tahsis edilmiştir 

Aktif Taraf 

Tablo : I. 

Alacaklı başlangıç meblâğları 

1950 - 1951 
Yekûn (rtıilyon hesap vahidi) 

a) Hibe olarak 
Avusturya 
Yunanistan 
İzlanda 
Norveç 
Hollanda 

Norveç 
Türkiye 

rleşik Devletleri Hükümeti tarafından ala-

b) İstikraz olajfak 

Aktif Taraf 

Tablo : II 
Borçlu Başlangıç meblâğları 

1950 - 1951 
Yekûn (ılnilyon hesap vahidi) 

80 
115 

4 
50 
30 

10 
25 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 

Lsveç 

İngiltere 

Avrupa Kalkınma 
Amerika Birleşik 
rafından Belçik; 
Birliğine tahsis 
Avrupa 
Amerika Birleş 
rafından İsveç' 

Kalkinma 

Programı çerçevesinde 
Devletleri Hükümeti ta-

a - Lüksemburg Ekonomik 
edilen yardımın yarısı. 

Programı gereğince 
,ik Devletleri Hükümeti ta-

tahsis edilen yardım. 
150 

b) 1 Temmuz 1951 - 30 Haziran 1952 devresi için ^.vrupa Kalkınma Programı gereğince, Teşki 
lâtın mütalâası alındıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından borçlu ve ala
caklı başlangıç meblâğları tahsis edilebilir. Bu takdirde 
bildirilecektir. 

c) Bu maddenin (a) fıkrası gereğince tahsis edilen 
dilerine tahsis edilen Âkıd Tarafların net açık ve fazlalarının karşılıklı olarak tesviyesi için, 1 Tem
muz 1951 den önceki hesap devreleriyle ilgili muamelelerde kullanılır; bununla beraber borçlu başlan
gıç meblâğları bunlara müsavi şarta muallak yardım bi 
edildiği takdirde bu Âkıd Tarafın net fazlasını kapatrıak için kullanılabilir. 

d) Bir Akıd Tarafa alacaklı başlangıç meblâğı, kısmen hibe kısmen istikraz olarak tahsis edildiği 
takdirde, alacaklı başlangıç meblâğının hibe şeklinde <f)lan kısmı, istikraz şeklinde tahsis edilen kıs

mından önce kullanılır. 

( S. Sayıcı : 2^8 ) 

bunlar 30 Haziran 1951 den önce Teşkilâta 

borçlu ve alacaklı başlangıç meblâğlar, kend
irinin karşılıklı olarak tesviyesi için, 1 Tem-
•de kullanılır; bununla beraber borçlu başlan

ır Âkıd Tarafa daha önce kesin olarak tahsis 
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e) Kendisine alacaklı bir başlangıç meblâğı tahsis edilen bir âkıd tarafın, 1 Temmuz 1951 den 

önceki hesap devreleri esnasında husule gelen.net fazlaları ve kendisine borçlu bir başlangıç meb
lâğı tahsis edilen bir âkıd 'tarafın aynı devrede husule gelen net açıkları (bu başlangıç meblâğları^ 
nm nazan itibara alman devre başındaki kullanılmış başlangıç bakiyeleri hudutları içinde olmak 
üzere, bu başlangıç meblâğlarının yeniden teşkili suretiyle tesviye edilir. 

f) Bir hesap devresi için bir 'âkıd ıtarafm net açık veya net fazlası, önceki hesap devresine ta
allûk eden ımuameMer' sonunda bu âkııd tarafın kümülâtif açık ve fazlasını çoğalttığı ve founlar 
yukardaki 9. madde hükümlerine ıgöre tesviye edilmediği takdirde ancak bu maddenin (e), (d) 
ve (e) fıkralarına uygun olarak tesviye edilir. 

g) (ı) Borçlu başlangıç meblâğlarının veya hibe olarak tahsis edilen alacaklı başlangıç meb
lâğlarının kullanılmamış olan miktarları, bu fıkranın (ıı) ve (m) fıkraları bükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, kendilerine başlangıç meblâğları tahsis edilmiş âkıd taraflarca 1 Temmuz 1951 de 
b'aşlıyan hesap devresinde iktisap edilmiş net açık veya net fazlalar olarak itibar edilir. 

(ıı) Borçlu başlangıç meblâğlarına, Urandan önceki tâli fıkra ancak, bu meblâğlara müsavi §arta 
muallâk yardım bahis konusu âkıd tarafa daha önce kesin olarak tahsis edildiği takdirde tatbik edi
lir. 

(m) İngiltere'ye tahsis edilen başlangıç meblâğının (ı) fıkrasında derpiş edilen muamelelerde 
kullanılmıyan miktarı iptal edilir. 

Ih) İstikraz olarak tahsis edilen alacaklı başlangıç meblâğları, 
(ı) Kullanılmaya başlandığı günden itibaren ve net açıkların tesviyesinde kullanıldıkları müd

det zarfında aşağıdaki 11 ve 13. maddeler gereğince birlik tarafından âkıd taraflara açılan kre
dilerin faizi kadar, birlik lehine faiz getirir. 

(ıı) Net açıkların tesviyesi için kullanılmadığı takdirde, tasfiyeye kadar kendisine tahsis edilen 
âkıd tarafın emrine amade olarak kalır ve ö zaman iptal edilir. 

(m) Net açıkların tesviyesi için kullanıldıkları takdirde, birlik tarafından açılan diğer krediler 
gibi, bu anlaşmanın B lahikasının 21 ve 22. fıkraları hükümlerine uygun olarak birliğin tasfiyesi 
sırasında ödenir. 

Madde — 11. 

Krediler ve altınla tediye 

m) Her âkıd tarafın hesabi açık veya fazlası, bu âkıd tarafın kumülâtif olarak hesaplanan 
açık veya fazlası aşağıda III. tabloda kendisine tahsis edilen kotayı aşmadığı takdirde, bu madde
nin (b) fıkrasında derpiş edilen şerait altında krediler tahsisi ve altınla tediye suretiyle tesviye 
edilir. 

( S. Sayısı : 228 ) 
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Âkıd Taraf 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İzlanda 
İtalya 
Norveç 
Holânda 
Portekiz 
İngiltere 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 

— 10 . 
Tablo : | / J 

KotalaV 

Kotalar 
(Milyon hesap 

vahidi) 

" 
320 
70 

360 
195 
520 
45 
15 

205 
200 
330 

70 
i l 060 

260 
250 

50 

3 950 

Her Âkıd Tara
fın, kotaların 
mecmuuna nis
peti olarak •ifa
de edilen kotas? 

8,1 
1,8 
9,1 
4,9 

13,2 
1,1 
0,4 
5,2 
5,0 
8,3 
1,8 

26,9 
6,6 
6,3 
1,3 

100,0 

Not : (1) Kendi kotalarından daha fazla bir alacaklı başlangıç meblâğı tahsis edilen âkıd ta. 
raflar, yukarıdaki 10. maddenin (g) fıkrasında tesbit- edilen tarihten önceki hesap devresinde husule 
gelen açıklarını, bu maddenin hükümlerine göre tesmiye edemezler. 

13. madde ve bu Anlaşmanın B Lahikasının 4 ve 17. fıkraları gereğince, o tarihe kadar mezkûr 
Âkıd Tarafların kotaları sıfıra müsavi addedilir. 

2. Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğinin hesap fazlası ancak, 1 Temmuz 1950 - 30 Haziran 
1951 devresinde kümülâtif hesap fazlası, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından Avrupa 
Kalkınma Programı çerçevesinde kendisine 1 Temmuz: 1950 - 30 Haziran 1951 devresi için tahsis edi
len başlangıç meblâğından azalan kotasının miktarını aşmadığı; ve bundan başka 1 Temmuz 1951 -
30 Haziran 1952 için kendisine tahsis edilebilecek her başlangıç meblâğından dolayı 1 Temmuz 1951 
- 30 Haziran 1952 Devresinde azalan kotasının miktarını aşmadığı takdirde bu madde gereğince tea
liye edilir; Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliğinizi, bu şekilde azalan kotasının miktarını aşan 
kümülâtif hesap fazlası olursa, 13. maddenin (b) fıkrası hükümleri tatbik edilir. 

b) Bir hesan devresine müteallik hesabi a^ık ve fazlaların tesviyesi için açılacak kredilerle öde
necek altın miktarı, eğer varsa daha Önce açılan krediler ve ödenen altın miktarı da gözönünde 
tutularak tesis edilecek kredilerin ve ödenecek altının net tutarı, nazarı itibara alman hesap 
devresine mütaallik muameleler neticesinde bahis konusu Âkıd Tarafın kümülâtif hesap açık 
veyahut fazlalarının tesviyesi için aşağıda IV. Tabloya uygun olarak tesbit edilen meblâğlara 
müsavi olacak şekilde hesaplanır. 

c) Bu maddenin (b) fıkrasına göre hesaplanan krediler, vaziyete göre ya Âkıd Tarafça Birliğe 
açılır veya Birlik tarafından bahis konusu Âkıd Tarafa verilir. Ayni fıkraya uygun olarak hesapla
nan altın miktarı, vaziyete göre Birlik tarafından Âkjıd Tarafa ödenir yahut, Âkıd Taraf Birliğe 
öder. i ,' ! i !'•• ''") i 

( S . S a y ı s ı : &28 ) 
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d) Bir hesap devresinde hesaplanan açığın tesviyesi için her Âkıd Taraf, açığı önceki hesap 

devresine müteallik muameleler sonundaki kümülâtif fazlasını aştığı takdirde, bu maddenin (b) 
fıkrasında tesbit edilenden daha yukarı bir nisbette altın ödeyebilir, ödenen altın miktarı, (b) fıkra
sına uygun olarak hesaplanan miktarı aşarsa, bu kısım ayni fıkra gereğince yapılan hesaplar so
nunda verilen istikraz olarak itibar edilir. 

Tablo :IV 

Krediler ve altınla tediyeler 

Kümülâtif hesap açığının 
t e s v i y e s i 

A 
f— 

Birliğe altın te
Kotasının yüzdesi olarak ifade Birliğin kredile- diyesi suretiyle 
edilen kümülâtif hesap açık ve

ya fazla miktarı 

Birinci bölüm % 20 
ikinci bölüm % 20 
Üçüncü bölüm % 20 
Dördüncü bölüm % 20 
Beşinci bölüm % 20 

riyle tesviye edi- tesviye edilen 
len nispeti nispeti 

% 100 0 
% 80 % 20 
% 60 % 40 
% 40 % 60 
% 20 % 80 

Kümülâtif hesap fazlasının 
t e d i y 

- A 
w— .. - . 

Birliğin kredile
riyle tesviye edi

len 
nispeti 

% 100 
% 50 
% 50 
% 50 
% 50 

e s i 

Birliğe altın 
tediyesi sure
tiyle tesviye 

edilen 
nispeti 

0 
% 50 
% 50 
% 50 
% 50 

Madde — 12. 

İki taraflı Kredi Anlaşması 

a) İki Âkıd Taraf aralarından birisinin diğerine veya her ikisnin birbirine, tâyin edilen bir 
miktarı aşmıyan bir kredi tanınmasını tazammun eden bir anlaşmayı Teşkilâta bildirdikleri takdirde 
kredi, o Anlaşma hükümlerine uygun olarak, krediyi veren ve kendisine kredi tanınan Âkıd Taraf
lar arasında, kredinin kullanılmasından hemen önceki hesap devresinde husule gelen iki taraflı açık
ların tesviyesi için, lehine kredi tanınan Âkıd Taraf tarafından kullanılır. 

b) Bu madde gereğince kullanılan krediler yekûnu, 
I - Kendisine kredi tanıyan Âkıd Tarafa karşı kredi veren Âkıd Tarafın kümülâtif iki taraflı 

fazlasını; (yani ikinci Âkıd Taraf karşısında birincinin iki taraflı açıkları yekûnundan azalmış olan, 
ikinci Âkıd Taraf muvacehesinde birinci Âkıd Tarafın iki taraflı fazlaları mecmuunu), 

II - Birinci Âkıd Tarafın yukarıdaki 11. madde gereğince kredi tahsisi suretiyle tesviye edilebi
len kümülâtif fazlasını aşamaz. 

c) Bu madde gereğince iki Âkıd Taraf arasındaki münasebetlerde kullanılan krediler, yuka
rıdaki 11. maddenin (b) fıkrasına göre Birliğe tanınan veya Birliğin açtığı krediler olarak addedi
lir. Ve aralarında her birinin tanıdığı veya aldığı veya aldığı istikraz ve kredilerin net yekûnu 11. 
madde hükümlerine göre tesbit edilen miktara müsavi olduğu takdirde mezkûr 11. madde gereğince 
tesis edilen istikraz yekûnu sayılır. 

Madde — 13. 

'Kotaların aşılması 

a) Bu Anlaşmanın B Lahikasının 7. fıkrasının hükümleri mahfuz ve Teşkilâtın başka türlü ka
rarı müstesna olmak üzere, bir Âkıd Tarafın kümiilâtif hesap açığı kotasını aştığı takdirde hesap açık
ları tamamen altın tediyesi ile tesviye edilir. 

( S. Sayısı : 228 ) 
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b) Bir Akıd Tarafın kümülâtif hesap fazlası kojtasımn yekûnunun aştığı takdirde, bu Anlafr 

manın B lahikasının 7. fıkrası hükümleri mahfuz kakmak üzere, fazlaları Teşkilât kararlarına gö
re tesviye edilir. | 

Madde —|14. 

Altın tediyeleri 

a) Yukardaki 11 ve 13. maddeler gereğince Binlik, bir Âkıd Tarafa yapacağı altınla tediye 
mecburiyetinden, " \ 

(ı) Birleşik Amerika dolârlariyle, 
(ıı) İlgili Âkıid Taraf için kabul edilebilir bir jpara ise, 
Âkıd Taraf olmjyan bir memleketin parasiyle, yahut, 
(m) Mezkûr Âkıd Tarafın parasiyle, tediye suretiyle kendisini ibra edebilir. 
b) Yukardaki 11 ve 13. maddeler gereğince Birliğe altın ödemek mecburiyetinde olan her 

Âkıd Taraf, 
(ı) Birleşik Amerika dolârlariyle, 
(ıı) Bu maddenin (a) fıkrası hükümlerine göre yapılacak tediyeler için Birlik tarafından 

kullanılabildiği takdirde, aşağıdaki 20. madde-de bahsedilen İdare Komitesinin mutabakatı mah
fuz olmak üzere diğer bir para ile tediye suretiyle borcunu ifa edebilir. 

15. Madde 

Hususi yardım 

Bir Âkıd Taraf, yukardaki 11 ve 13. maddeler gere 
altın tediyatmı yapamıyacak durumda olursa, Teşkilât 
madan doğan vecibelerini ifa etmesini sağlamak içir. 
miktarının bu Âkıdm emrine tahsis edilmesini Anterika 
edebilir. Bu maddenin hükümlerine uygun olar ak b|ir 
11 ve 13. maddelerden doğan vecibelerinin ifasını durdurmaz 

ğinee hesap açığının tesviyesi için lüzumlu 
bu Âkıd Tarafın talebi üzerine, bu Anlaş-
icabında bâzı şartlar altında lüzumlu dalar 

Birleşik Devletleri Hükümetine tavsiye 
Âkıd Taraf tarafından yapılan talep, onun 

Madde — ;L6. 

iki taraflı açık ve fazlaların tesviyesi 

a) Bu kısım hükümlerine uygun olarak bir Âkıd Tarafın bir hesap devresi için net fjçık ve 
fazlaları tesviye edildiği takdirde aynı hesap devresi için birinci Âkıd Taraf muvacehesinde diğer 
Âkıd Tarafların iki taraflı açık ve fazlaları, bu maddenin (b) fıkrası mahfuz olmak üzere, do-
layısiyle tesviye edilmiş olurlar. ^ 

b) Bir Âkıd Tarafın net fazlası bu kısım gereği4ce tamamen tesviye edilmediği takdirde, 
nazarı itibara alınan hesap devresi için birinci Âkıdj Taraf muvaceheninde diğer Âkıd Tarafla
rın iki taraflı açıkları, kısmen ve bu iki taraflı açıkların tesviye edilmemiş olan tutarı, birinci 
Âkıd Tarafın ödenmemiş fazlası miktarına müsavi olacak şekilde aynı nispette tesviye edilmiş 
olurlar. 

Birici Âkıd Tarafa nazaran iki taraflı açığı olan 
bu iki taraflı açık, bir kısım gereğince tesviye edilmiş 
lunur. 

diğer Âkıd Tarafların net açık veya yazıları, 
olan açık miktarına müsavi imiş gibi addo-

Madde — İ7. 

Valör tarih|i 

Muameleler, Teşkilât kararlarına göre tesbit edilecek müddette her hesap devresi için yapılır. 

( S. Sayısı : 228 ) 
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îdari ve malî rejim 

Madde — 18. 

îdari Uzuvlar 

Birliğin çalışması, Konseye bağlı bir idare komitesi ile, Teşkilâtla Banka arasında bir anlaşma 
mucibince Teşkilâtın ajanı gibi hareket eden, Milletlerarası Tediyeler Bankası (aşağıda Ajan den
miştir) tarafından sağlanır. 

Madde — 19. 

Konsey 

a) Konsey, aşağıda 20 nci madde hükümleri mahfuz olmak üzere bu Anlaşmanın icrası için lü
zumlu kararları almaya salahiyetlidir. Konseyinbütün bu kararaları, Her Akıd Taraf için mecbu
ridir. 34 ncü maddenin (e) fıkrası ve 35 nci maddenin (c) fıkrası hükümleri mahfuz, kendisi hak
kında bu Anlaşma sona eren Âkıd Taraf için bu mecburiyet kalkar. Bununla beraber, bu madde
nin (e) fıkrasında derpiş edilen hükümler, Teşkilâtın âzası bulunan yahut ne kadar zaman olursa 
olsun âzası olmuş olan bütün Akıd Taraflar için mecburidir. 

b) Bu maddenin (c) ve (d) fıkraları ve 35 nci madde hükümleri mahfuz olmak üzere, bu An
laşma gereğince Konseyin alacağı kararlar, bulunmıyan veya istinkâf eden Âkıd Taraflar müstes
na, bütün Âkıd Tarafların müştereken mutabakat iyle alınır. Bununla beraber, 

(ı) Aşağıda 33 ncü maddeye uygun olarak, bu Anlaşma tatbikatının kendisi için durdurul
masına mütaallik bir kararın tasdiki yahut bu Anlaşma tatbikatının kendisi için durdurulduğu 
devre esnasında alınmış karar için bu Âkıd Tarafın mutabakati zaruri değildir. 

(ıı) Kendisi hakkında bu Anlaşma sona eren bir memleket, bu Anlaşmanın B lahikasının 6 fık
rası gereğince, kendisi ile ilgili olarak alman kararlara iştirak eder. 

c) Birliğin tasfiyesine mütedair Konsey kararları, mevcut olmıyan veya istinkâf eden üyeler 
hariç, bu Anlaşmanın Âkıd Tarafı bulunan veya ne kadar zaman olursa olsun Âkıd Tarafı olmuş 
olan teşkilâtın bütün üyelerinin müşterek mutabakatı ile alınır. 

d) Aşaşğıdaki 36. maddenin (b) fıkrası gereğince alman her konsey kararı, bulunmıyan-
lar ve istinkâf edenler hariç, Teşkilâtın bütün üyelerinin mutabakatı ile alınır. 

Madde — 20. 

İdare komitesi 

a) idare Komitesi en çok 7 azadan teşekkül eder. Azalar Akıd Tarafların teklif ettikleri 
şahıslar arasından Konseyce tâyin edilirler. Bir Akıd Tarafın teklifi ile tâyin edilmiş her üye, 
aşağıdaki 34 ve 35. maddeler gereğince bu anlaşmanın tatbiki bu Âkıd Taraf için durduruldu
ğunda İdare Komitesi üyesi olmaktan çıkar. Aşağıdaki 33. madde gereğince kendisi hakkmda 
bu anlaşmanın tatbikma ara verilen bir Âkıd Tarafın teklifi ile tâyin edilmiş her üye, Teşkilâtın 
buna aykırı kararı müstesna, ara verilen müddet zarfında İdare Komitesinin toplantılarında ha
zır bulunamaz. İdare Komitesi üyelerinin vazife müddetleri, konseyin buna aykırı kararı müstes
na bir yıldır. Üyeler yeniden tâyin edilebilirler. 

b) İdare Komitesinin ^ıer üyesi Konseyin tasvibi ile bir yardımcı tâyin eder. Yardımcılar an
cak Konseyin tasvibiyle değiştirilebilirler. İdare Komitesinin toplantılarında bulunabilirler. Üye
ler mümanaat etmezlerse onların işlerini görebilirler. 

c) Her sene Konsey, İdare Komitesi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili tâyin 
eder. 

( S. Sayısı : 228) 
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edilen bir temsilci, kararlara iştirak et-d) Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince tâyin 

memek ve fakat müzakerelere katılmak salâhiyetiyle İdare Komitesi toplantılarında hazır bulu
nabilir. Kendisi, İdare Komitesi toplantılarında bulunabilecek ve müsaade ettiği takdirde, onun 
işlerini görebilecek bir yardımcı tâyin edebilir. 

e) Teşkilâtın Avrupalılararası ödemeler Komitesinin Başkanı, kararlara iştirak etmemek ve 
fakat müzakerelere katılmak salâhiyetiyle İdare Komitesinin toplantılarında 
Komitesi, toplantılarına diğer kimseleri davet edebilip. 

f) • İdare Komitesi bu Anlaşmanın icrasına nezaret etmekle ve bunun için muamelelerin yapıl
masına ve aşağıda 23 ncü maddede derpiş edilen fonların 
revlidir. Konseyin kendisine vereceği diğer salâhiyetlejri kullanabilir. 
larma uygun olarak yapılır. İdare Komitesi, muayyen 
rapor verir. 

g) İdare Komitesinin kararları, Konseyce derpjş edilec 
alınır. Bu ekseriyet dört kişiden aşağı olamaz. İdare 'Komitesinin kararları, bu Anlaşmaya ve 
daha önce Konseyce alman kararlara aykırı olmadıkça Xonsey tarafından tadil edilemez. 

h) Bu maddenin (g) fıkrası gereğince Konsey tarafından alınmış bir karar olmadıkça, İdare 
Komitesinin kararları bütün Âkıd Taraflar için mecburidir. 
denin (c) fıkrası hükümleri mahfuz, kendisi hakkında 
bu kararlar mecburi değildir. 

( i ) İdare Komitesi dahilî nizamnamesini tasdik eder. 

Madde — 21 

Ajan 

bulunabilir. İdare 

nuamelelerin yapıl-
idaresine mütaallik kararları almakla gö-

Bu vazifeler Konsey karar -
zamanlarda faaliyetleri hakkında Konseye 

ek haller müstesna üyelerinin ekseriyeti ile 

34 ncü maddenin (e) ve 36 ncı mad-
bu Anlaşma sona eren bir Âkıd Taraf için 

a) Ajan, Konseyin ve İdare Komitesinin kararl 
ve aşağıda 23 ncü maddede bahsedilen sermayenin idarecini 

b) Ajan, muayyen zamanlarda teşkilâta raporlar veiir 

Maddö — 22 

Ajana bildirilecek malûmat 

a) Her Âkıd Taraf; 
( ı ) Muamelelerin icrası için lüzumlu her malûmatı. 

arasındaki pariteyi, diğer Âkıd Tarafların her biri ile mutabık 
kabul etmeye amade olduğu ve cari muamelelerin efektif 
tini ihtiva eden aylık bir vaziyeti; 

( ı ı ) 12 nci maddede ve bu Anlaşmanın (A) lahikasında 
mütaallik ve bu anlaşmaların icrası için lüzumlu .ıer türlü 

(111) 9 ncu maddeye göre kullanılabilecek mevetıt 
Ajana bildirmeye mecburdur. 
b) Bir Âkıd Taraf,, bu Anlaşma gereğince ajana malûmat 

meşini arzu ettiğini bildirirse, ajan bahis konusu bu malûmatı 
nazarı itibara alır. 

' Madde — 2$. 

Sermaye 

a) Teşkilâta mevdu ve bu Anlaşma gayelerine göre kullanılacak bir sermaye tesis edilmiştir. 
b) Sermaye; 
(ı) Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından sağlanan enaz 350 milyon dolarlık bir 

( S . Sayısı : 22|8) 

arına uygun olarak muamelelerin yapılmasiyle 
i sağlamakla vazifelidir. 

, hususiyle kendi parasiyle hesap vahidi 
olarak, muameleler için kendisinin 

rayiçlerine müstenit tek bir kambiyo nispe-

derpîş edilen iki taraflı anlaşmalara 
ü malûmatı; 

kaynaklar yekûnunu; 

verirekn, bu malûmatın gizli addedil-
kullanırken bu ihbarı usulü dairesinde 
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meblâğ. *Bu Anlaşma ile yapılması emredilen muamelelerin icrasını Birliğe temin için bu dolarlar 
Ajana lâzım olduğu takdirde, bu meblâğ Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından otomatik-
man Birlik emrine tahsis edilecektir. 

( ı ı ) Âkıd Taraflarca ödenen altın yahut dövizler; 
( m ) Âkıd Taraflara tesis edilen kredilerden doğan alacaklar ve 
( iv) Sermayeyi teşkil eden mevcudatın gelirleriyle sağlanır. 
c) Sermaye; 
( ı ) Âkıd Taraflar lehine yapılan para ve altın tediyelerini; 
( ı ı ) Âkıd Taraflarca tesis edilen kredilerden doğan taahhütlari; 
(111) Bu Anlaşma gereğince yapılan altın ve döviz tediye ve transferleriyle sermayeyi teşkil 

eden mevcudatın yatırımından doğan masrafları ve Ibuna ibenziyen diğer bütün masrafları, 
Karşılamak için kullanılır. 
d) Teşkilât, yukardaki 11 ve 13. maddeler gereğince tesis edilen kredilerin faiz nispetini tes-

bit eder. Faizler altı ay*da ibir ödenir. Bahis konusu Âkıd Tarafın net ve açık veya fazlası, gereken 
faiz miktarı da göz önünde tutularak (hesaplanır. 

Madde — 24. 

istisna ve muafiyetler 

a) 16 Nisan 1948 tarihli Avrupa iktisadi iş Birliği Konvansiyonuna ek 1 numaralı protokolün 
II ve III. kısımlarının hükümleri, bu maddenin (b) ve (c) fıkralarına halel gelmeksizin Birliğe 
tatbik edilebilir. 

b) Nerede bulunursa bulunsun, zilyedleri kira olursa olsun gelirleri de dâhil olmak üzere ser
mayenin mecudatı ve (bu anlaşma ile müsaade edilen muameleler her türlü vergi ve Gümrük Res
minden muaftır. 

c) Bu maddenin (a) fıkrasında bahsi geçen protokolün 5 nci maddesi hükümleri, sermaye 
mevcudatının altın olan kısmına ve (bu altına müsteniden yapılan muamelelere tatbik edilir. 

Madde — 25. 

Hesaplar 

a) Birliğin hesapları, her yıl (bir (bilanço ve kâr ve zarar hesabı tanzim ederek idare Komite
sine veren Ajan tarafından tutulur. 

Ib) Hesaplar ve blânço, Konsey tarafından tâyin edilen müstakil hesap mütehassısları tarafın
dan tahkik edilir. Bunlar Konseye rapor verirler. 

c) Bilanço ve kâr ve zarar hesabı, idare Komitesi tarafından Konseye tasdik edilmek üzere 
sunulur. 

Madde — 26. 

Hesap vahidi 

a) Birliğin hesaplan 0,88867088 gram safi altın olarak tesbit edilen hesap vahidi ile tutulur. 
Muamelelerle ilgili hesap ameliyeleri ve yukardaki 11 ve 13 ncü maddeler gereğince tesis edilen 
krediler de bu hesap vahidi ile yapılır ve ifade edilir. 

Ib) Her Âkıd Tarafın parasiyle hesap vahidi arasındaki parite, ilgili Âkıd Tarafça tesbit edi
lir. 

c) Hiçbir Âkıd Taraf, kendi parasiyle hesap vahidi arasmda 1 Temmuz 1950 de parite bu ta
rihten sonra aynı mânada, aynı istikamette ve nispette veya daha yukarı İbir ölçüde değiştiril-
mişse, aşağıdaki 30 ncu maddenin (a) fıkrası gereğince hesap vahidinin tadiline mütaallik bir teş
kilât kararma muhalefet edemez. 
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Paritenin tadili 

(Ib) fıkrasına göre Ibir hesap devrem içinde 
Taraflar ımuvacelhesinde iki taraflı açık ve 
olmak ve her devre için mer'i olan parite 

gereğince kullanılan (kredi tutarları, bu 
kullanıldığı hesap devresi'nde mer'i olan 

Bir Âkıd Taraf parasının paritesi 26 nci maddenin 
tadil edildiği takdirde, Ibu Âkıd Tarafın diğer Âkıd 
fazlaları, tadilden önceki ve sonraki devreler için ayrı 
kullanılmak üzere hesaplanır. Yukardaki 12 nci maddi 
anlaşmanın 11 nci maddesinin (!b) fıkrasına göre, kredjinin 
parite kullanılmak üzere, hesap vahidi olarak tesbit eqilir 

Kısım : IV 

Nihai hükümhr 

Madde — 28. 

Lahikalar 

İlişik A ve B Lahikaları bu Anlaşmanın mütemmni cüz'üdür. 

Madde — 2$ 

inceleme 

Teşkilât bu Anlaşmanın icrasını devamlı olarak tahjip eder. Her yılın 30 Haziranında tam bir in
celeme yapılır. 

Madde — 3|) 

Tadiller 

a) 11. madde ve 26. maddenin (a) fıkrası, Teşkilâjm karariyle tadil edilebilir. 
b) (a) ve (b) fıkraları müstesna 10. madde Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin muva 

fakatiyle Teşkilât tarafından alınacak kararla 4eğiştj 

a) Bu Anlaşma vâziülimza olanlar tarafından 
göre salahiyetli mercilere vakit geciktirmeksizin sunacaklardır 

b) Musaddak vesaik Teşkilât Genel Sekreteri nezdîfade 
tevdi edilen her vesaiki bütün mümzilere bildirecektir. 

c) Bu Anlaşma, bütün Mümziler tarafından tasdik 
mer'iyete girer. 

d) Anayasa gereğince salahiyetli merciler, bir Mülkinin 
dederse, bu Mümzi vaziyetten Teşkilâtı haberdar etmj 
rürlüğe girmesini temin için alınacak tedbirleri ıcabedşrse 

Madde — 31. 

Tasdik, ve yürürlülfe girme 
» 

tasjdik edilecek ve bunlar, Anlaşmayı Anayasaya 

, m 

Madde — 3£ 

İltihak 

a) Teşkilâtın hususi olmıyan her üyesi, bu 
Teşkilâta bildirebilir. 

<S; Sayısı: M ) 

rilebilir. 

saklanacak ve Genel Sekreter kendisine 

edilen vesaikin hıfzedilmesinden itibaren 

inin bu Anlaşmayı tasdik salâhiyetini red-
ye mecburdur. Teşkilât bu Anlaşmanın yü-

kararlaştırır. 

Anlaşmaya- iltihak etmek arzusunda olduğunu 
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b) Teşkilât bu iltihaka muvafakat ederse, bunun tatbik tarihi ve şekli Teşkilâtça tâyin edilir. 
c) Bu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri nazarı itibara alınarak iltihak, ilgili âza tarafından 

tasdiki ve buna ait vesaikin Teşkilât Genel Sekreterinin nezdinde hifzedilmesiyle tahakkuk eder. 
Genel Sekreter bunu bütün Âkıd Taraflara bildirir. 

Madde — 33. 

Talik 
a) Teşkilât bir Âkıd Tarafın talebi üzerine bâzı şartlarla ve Teşkilâtça tâyin edilecek bir 

müddet için bu Anlaşmanın bu Âkıd Taraf hakkında tatbikini talik etmeye karar verebilir. 
b) (ı) Bir Âkıd Taraf bu Anlaşmadan veya 2. maddede derpig olunan Teşkilât kararlarından 

doğan vecibelerini ifa etmediği takdirde; yahut 
(ıı) Teşkilâtın mütekaddem bir karariyle tesbit edilen diğer her sebep için 

durum îdare Komitesi veya, Teşkilâtça bu iş için tâyin veya teşkil edilmiş diğer bir uzuv tarafın
dan incelenmek kaydiyle, Teşkilât ve Anlaşmanın tatbikim bu Âkıd Taraf hakkında bâzı şartlarla 
ve tesbit edeceği bir müddet için talik edebilir. 

Madde — 34. 

Çekilme 

A) Teşkilâtın buna aykırı kararı müstesna, yukardaki 11 ve 13. maddeler gereğince borcu 
olan altın tediyatını yapmıyan her Âkıd Taraf hakkında bu Anlaşma, husule gelen vecibelerin 
ifa edilmediği hesap devresi nihayetinde sona erer. Vecibelerin ifa edilmediği tesbit edildiğinden 
itibaren diğer Âkıd Taraflar yukardaki 8. maddeden doğan vecibelerinden berî olurlar. 

b) Bu Anlaşma, Teşkilâttan çekilen her Âkıd Taraf hakkında, Teşkilât Ibaşka bir tarih tesbit 
etmezse, çekilmenin tahakkuk ettiği hesap devresi nihayetinde sona erer. 

c) Teşkilât, mücbir sebeple veya istisnai ahvalde bir Âkıd Taraf Ihakfkında (bu Anlaşmaya son 
vermeyi kararlaştırabilir. 

d) Her Âkıd Taraf, Teşkilâta göndereceği (bir ihbarname ile aşağıdaki hallerde kendisi hak
kında bu anlaşmaya son verebilir: 

(ı) Kümülâtif hesap açık veya fazlası kotasının yekûnuna ulaştığı takdirde; bu halde bu 
Anlaşma, Ibahis (konusu Âkıd Tarafın kümülâtif hesap açık veya fazlası, kotasının yekûnuna ulaş
tığı hesap devresi sonunda, yahut ihbar daha sonra yapılmışsa ihbarnamenin gönderildiği hesap 
devresi nihayetinde sona erer. 

(ıı) Yukardaki 11 ve 13. maddeler gereğince kendisine ödenmesi gereken altın tediyatınm 
tamamen yapılmaması halinde; bu vaziyette bu Anlaşma, ihbarnamenin gönderildiği hesap devresi 
nihayetinde sona erer; bahis konusu Âkıd Taraf, ihbarın yapılmasından itibaren diğer Âkıd Ta
raflara karşı yukardaki 8. maddeden doğan vecibelerden kurtulur. 

(m) Teşkilât tarafından derpiş edilebilecek diğer ahval ve şeraitte. 
e) Bu madde hükümlerinin tatbiki halinde: 
(ı) Bahis konusu Âkıd Taraf hakkında bu Anlaşmanın sona* erdiği hesap devresine mütaal-

lik muameleler yine icra edilir. 
(ıı) Bahis konusu Âkıd Tarafın hak ve vecibeleri bu Anlaşmanın B Lahikasının 1. bölümünde 

derpiş edilen işler (bitirilinceye kadar yürürlükte kalacak olan mezkûr bölümün hükümlerine uy
gun olarak tesbit edilir. ' • - " . : • » - , , 

Madde — 35. < f 

11. Maddenin temdidi 

a) Teşkilât, AmerilSı Birleşik Devletleri Hükümetinin mütalâası alınarak 1 Temmuz 1952 den 
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itibaren bâzı şartlar altında bu anlaşmanın 11. m ddesinin uzatılabilmesine karar vermek için, 
en geç 31 Mart 1952 ye kadar bu Anlaşmanın umumi işlemesinin tetkikim yapacaktır. 

b) Bu maddenin (a) fıkrasında bahsedilen Teşkilât kararına iştirak etmiyen her Âkıd Ta
raf hakkında bu Anlaşma 30 Haziran 1952 de sona erer ve yukardaki 34. maddenin (e) fıkrası 
bu Âkıd Tarafa tatbik edilir. 

c) Diğer Âkıd Taraflar, aşağıdaki 36. maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak üzere, 
tâyin edecekleri şartlarla mezkûr 11. maddenin meriyetini idame ettireceklerdir. 

Madde — 36. 

Sona ernıç 

a) Teşkilât karariyle bu Anlaşmaya her zaman son verilebilir. 
Ib) Eğer, Âkıd Tarafların kotaları mecmuu, 11. maddeyle başlangıçta tesbit edilen kotaları 

tutarının % 50 sinden aşağı olursa, Teşkilâtın bunun hilâfına vereceği karar müstesna, 30 Hazi
ran 1952 den sonra bu anlaşma nihayete erer. 

c) Bu Anlaşmanın sona ermesinde: 
(ı) O hesap devresinin nihayetinde bu anlaşmanın da sona ereceği hesap devresine mütaallik 

muameleler yine icra edilir. 
(ıı) Bu Anlaşmanın B. Lahikasının II. bölümünde; derpiş edilen işler bitirilinceye kadar yü

rürlükte kalacak olan mezkûr bölümün hükümlerine uygun olarak Birlik tasfiye edilir. 

lahika - A 

Mevcut borçtar 

1. a) Bu Anlaşmaya göre mevcut borçlar, 
(ı) 7 Eylül 1949 tarihli 1949 - 1950 için Avrupa memleketleri arasında Takas ve Tediyeler 

Anlaşmasının 5. maddesinin (a) fıkrasında derpiş edilen ve o Anlaşma gereğince 1950 Haziran 
ayı muameleleri nazarı itibara alınarak tanzim edilen hesapların 30 Haziran 1950 deki bakiye
leri; ve 

(ıı) Borçlu için daha önce tediye mükellefiyeti olmıyan konsolide borçların yekûnu müs
tesna, iki Âkıd Taraf arasında, bu iki Âkıd Tarafın Ayana bildirebilecekleri 30 Haziran 1950 deki 
diğer bütün mevcut borçları, 

İhtiva eder. 
b) Bu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında 1 Temmuz 1950 den itibaren tatbik edilmediği tak

dirde, Konsey bu Âkıd Taraf için> bu fıkranın (a) : (ı) ve (ıı) tâli fıkralarında zikredilen ta
rihi tadil edebilir. 

2. Bu Lahikanın 1. fıkrasına göre iki Âkıd Taraf arasında mevcut borçların itfa ve tediyesi 
için bir anlaşma aktedildiği takdirde, itfa veya tediye için kullanılan meblâğlar, bahis konusu 
iki Âkıd Tarafın açık ve fazlalarının hesabına dâhil; edilir. İki Âkıd Taraf, aralarındaki mevcut 
borçların bir itfa mevzuu olmamasında mutabık kalabilirler. 

3. Teşkilât, mevcut borçların itfa ve tediyesi içijı akdedilen bir anlaşmanın, Birliğin iyi işle
mesini ihlâl etmeye müsait olduğuna karar verirse,; bahis konusu iki Âkıd Taraf anlaşmayı Teş
kilâtın kararma uygun olarak tadil ederler. 

4. İki Âkıd Taraf arasında mevcut borçların itfası veya itfa şartları hakkında anlaşmaya 
varılmadığı takdirde, bu Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, amortisman şartları teşkilât 
karariyle tesbit edilebilir. 
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5. Teşkilât böyle bir karar alacak durumda değilse; mevcut barçlar aşağıdaki şartlarla itfa 

edilir: 
(ı) Tediye iki sene zarfında ve bahis konusu iki Âkıd Taraf aranmda başka türlü anlaşma 

hali müstesna, müsavi aylık tediyelerle yapılır. 
(ıı) Senelik % 1 faiz ödenir. Ancak, bu Âkıd Taraflar arasında 30 Haziran 1950 de iner'i olan 

Tediye Anlaşmalarında aynı müddet için daha yüksek bir faiz haddi derpiş edilmişse, bu faiz 
nispeti tatbik edilir. Eğer bu anlaşmalar, daha uzun zaman için daha yüksek bir nispet kabul 
ediyorsa, faiz nispeti, o nispet nazarı itibara alınarak Teşkilât kararı ile tesbit edilir. 

6. Bu Lahikanın 4 yahut 5. fıkralarına uygun olarak tesbit edilen amortisman şartları, bu 
lahikanın 3. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak üzere bahis konusu iki Âkıd Tarafın mutabaka-
tiyle sonradan tadil edilebilir. 

Lahika - B 

Bölüm : 1. 

Çekilme halinde Âkıd Tarafların hak ve vecibeleri 

1. Yukardaki 34 yahut 35 nci madde gereğince bu Anlaşma bir Âkıd Taraf hakkında sona er
diği takdirde, bu Âkıd Tarafın hak ve vecibeleri aşağıdaki hükümlere tevfikan tesbit edilir. 

2. a) Bu Anlaşmanın 10 ncu maddesinin (g) fıkrası ve bu fıkramın (b) ve (c) tâli fıkraları 
hükümleri mahfuz kalmak üzere, bahis konusu Âkıd Tarafa tahsis edilen ve kendisi hakkında bu 
Anlaşmanın sona erdiği tarihten önceki hesap devrelerine mütaallik muamelelerde kullanılmamış 
olan borçlu veya alacaklı başlangıç meblâğlarının bakiyeleri, bu Anlaşmanın kendisi hakkında sona 
erdiği hesap devresi nihayetinde bu Âkıd Tarafın hesabi açıkları ve fazlalıkları olarak itibar edilir. 

. b) Bundan önceki fıkra, borçlu başlangıç meblâğları bakiyelerine ancak, şarta muallâk yardı
ma müsavi meblâğ bahis konusu Âkıd Tarafa kesin olarak daha önce tahsis edildiği takdirde tatbik 
edilir. 

c) Bahis konusu Âkıd Taraf ingiltere ise, bu fıkrasının (a) tâli fıkrasında derpiş edilen mu
amelelerde kullanılmamış olan başlangıç meblâğının bakiyesi iptal edilir. 

3. Teşkilâtın verebileceği başka karar müstesna olmak üzere bu Anlaşmanın 11 ve 13 ncü mad
deleri gereğince bahis konusu Âkıd Tarafın Birliğe tanıdığı veya Birlikten, aldığı krediler ve bu 
Anlaşmanın 12 nci maddesi gereğince bu Âkıd Tarafın kullandığı veya tanıdığı kredilerin tutan, 
bu lahikanın 4 ncü fıkrası hükümlerine göre hesaplanacak iki taraflı istikrazlarla iptal ve tebdil 
edilir. 

4. a) Bahis konusu Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafların her birine, Birlikten aldığı veya Bir
liğe tanıdığı kredilerin net tutarının bir kısmına muadil ve ikinci Âkıd Tarafın kotasiyle 
diğer bütün Âkıd Tarafların kotaları toplamı arasındaki nispete müsavi ibir istikraz verir veya va
ziyete göre bu Âkıd Tarafların her birinden alır. 

b) Bahis konusu Âkıd Taraf, birliğe net bir kredi tutarı vermiş olan Âkıd Tarafların her Ibi-
rinden; bu Âkıd Tarafların verdikleri kredilerin bir kısmına ve kendi ikotasiyle Ibütün Âkıd Ta
rafların kotaları mecmuu arasındaki nispete müsavi bir kredi alır ve birlikten net bir kredi tu
tarı almış olan Âkıd Tarafların her birine, bu Âkıd Tarafların aldıkları kredilerin bir kısmına ve 
kendi kotasiyle bütün Âk\d Tarafların kotaları mecmuu arasındaki nispete müsavi bir (kredi ve
rir. 

c) Bu fıkranın (a) tâli fıkrasiyle tanınan veya kabul edilen istikrazlar icabında, bu fıkra
nın (b) tâli fıkrası gereğince tanınan veya kabul edilen istikrazlarla takas edilirler. 

5. a) Bu anlaşmanın 12 nci maddesi gereğince kullanılan krediler mecmuu, bu lahikanın 4 
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ndi fıkrasına »göre ıkredi açan Âkıd Tarafça ıbirliğe açılan istikrazlar ve kendisine kredi açılan 
Âkıd Tarafın birlikten aldığı istikrazlar olarak addedilir. 

b) (ı) Çekilen Âkıd Taraf birlikten net bir Mikrîaz yekûnu alırsa, Ibirliğe açılan 'krediler, ibu 
lahikanın 4 neft fıkrasında derpiş edilen (hesaplara g^re birliğin verdiği istikrazların meemuuna 
müsavi olacak şekilde mütenasiben ayarlanır. 

(ıı) Çekilen Âlkıd Taraf Ibirliğe net bir istikraz yjekûnu tanımışsa, birlik tarafından açılan is
tikrazlar, tbu lahikanın 4 nclü fıkrasında derpiş edilen hesaplara göre birliğe açılan Ikredilerin 
meemuuna müsavi olacak şekilde mütenasiben ayarlanır. 

'6. Bu lahikanın 4 neü fıkrası hükümlerinden doğan iki taraflı istikrazlar, bunları veren Âkıd 
Tarafın parasiyle ifade edilir ve ödenir; iiki taraflı istikrazı kabul eden Âkıd Taraf ile diğer Âkıd 
Taraf arasında başka türlü uzlaşma hali müstesnadır1. Bu istikrazların şeraiti iiki Âkıd Taraf ara
sında anlaşmayla, anlaşma yoksa teşkilât karariyle teşbit edilir. Teşkilât karar veremiyecek du
rumda olursa, istikrazlar yıllık % 2 3/4 nispetin- de f3|iz getirir, istikrazlar ülç yılda ve iki Âkıd 
Taraf arasında başka türlü anlaşma hali müstesna, 'miisavi aylık tediyelerle ödenir. 

7. a) Diğer Âkıd Tarafların her biri, bu lahikamın 4 ncü fıkrası «gereğince çekilen Âkıd Ta
raftan aldığı veya çekilen Âkıd Tarafa tanıdığı istikraza müsavi bir krediyi, Ibirliğe tanır veya 
vaziyete göre birlikten alır. 

Ib) Bu istikrazlar teşkilât tarafından tesbit edilejn nispette faiz getiririler. Bu istikrazlar bu 
anlaşmanın 11 nci maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen hesaba girmezler; bununla beraber, 

(ı) Kümülâtif hesap fazlası veya açığı kotasını aş$,n her Âkıd Tarafın, vaziyete (göre açık veya 
fazlasının tesviyesi içim kullanılabilirler; 

(ıı) Bu istikrazlar, bu lahikaya ıgöre 11 nci madde 
ler olarak addedilir. 

Bölüm : II. 

gereğince açılmış veya kabul edilmiş kredi-

Birliğin tasfiyyesi 

8. 36. madde gereğince bu Anlaşma sonunda Birlijk, aşağıdaki hükümlere göre tasfiye edilir. 
9. a) Bu Anlaşmanın 10. maddesinin (g) fıkrasının ve bu fıkranın (b) ve (c) tâli fıkrala

rının hükümleri mahfuz kalmak üzere, bu Anlaşma gereğince kullanılmamış olan borçlu ve ala
caklı başlangıç meblâğları yekûnları o devre nihayetimde bu Anlaşmanın sona ereceği hesap dev
resi için, kendilerime başlangıç meblâğları tahsis edilen Âkıd Tarafların mütekabil açık ve fazla
ları olarak addedilir. İPP-^'-'^'-- ' 

b) Bundan önceki tâli fıkra, borçlu başlangıç meblâğlarına ancak, bu meblâğa müsavi şarta 
muallâk yardım daha önce bahis konusu Âkıd Tarafa kesin olarak tahsis olduğu takdirde tat
bik edilir. 

c) İngiltere'ye tahsis edilen ve bu Anlaşmaya gör>e kullanılmıyan borçlu başlangıç meblâğla
rı yekûnları iptal edilir. ' $ : 

10. Bu Anlaşmanın 12. maddesine uygun olarak ^kullanılan kredilerin tutarı, bu Anlaşma 
sonunda yukardaki 11. madde gereğince tanınan vey& vaziyete göre alman, kremdiler gibi sayılır 
ve iki taraflı krediler iptal edilir. 

11. Teşkilât Âkıd Tarafların, diğer Âkıd Tarafların paralariyle mâkul miktarlarda mütedavil 
fonları tasfiyeden hariç bırakmaya salahiyetli olabilecekleri şartları ve hudutları tâyin edebilir. 

12. Sermayenin konvertibl mevcudatı, bu Anlaşmanın 11 ve 13. maddeleri gereğince Birliğe 
krediler açan Âkıd Taraflara bu kredilerin net tutarijjrle mütenasip olmak üzere, tediyatta bu
lunmak için kullanılır. Bununla beraber, konvertibl mevcudat yekûnu bu Alaşmanm 23. maddesi
nin (b) (ı) fıkrasında derpiş edilen miktarı aşmadığfi takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti tasfiye arzununda ise bunlar bu fıkra gereğineje kullanılamazlar. 

13. Bu Lahikanın 12. fıkrası mânasına göre sermayenin konvertibl mevcudatı, bu Alaşma
nm sonunda sermayeye dâhil buluan altın. Birleşik Amerika dolarları ve Âkıd Taraflardan gayri 
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memleketlerin konvertibl paraları yekûnudur. 

14. Âkıd Taraflarca tesis edilen ve yükardaki 12, fıkra gereğince ödenmiyen bakiye, vaziyete 
göre bu lahikanın 15. veya 16. ilâ 18. fıkralarının hükümlerine tevfikan tesviye edilir. 

15. Teşkilât, bu lahikanın 14. fıkrasında derpiş edilen tesviyenin Birlik tarafından yapılma
sına karat4 verirse, bu lahikanın 11 ve 13. maddelerine göre Birlikten kredi alan Âkıd Taraflar, 
bu kredilerin net yekûniyle mütenasiben ve Teşkilâtça tesbit edilecek şartlar altında bahis konusu 
tediyatı Birliğe yapmak imkânını verecek mablâğları Birliğe ödemek mecburiyetindedirler. 

16. Teşkilâtın böyle bir kararının bulunmaması halinde bu lahikanın 14. fıkrasında derpiş edi
len Birliğe açılmış istikrazların ödenmemiş bakiyesi ve bu lahikanın 15. fıkrası gereğince başka 
şekilde ödenebilecek olan Birliğin tanıdığı krediler kısmı iptal ve aşağıdaki 17. fıkra hükümlerine 
tevfikan hesaplanan iki taraflı kredilerle takas edilir. 

17. a) Her Akıd Taraf, Birliğe net bir kredi meblâğı tanıyan Akıd Tarafların her birinden, bu 
ikinci Âkıd Tarafın tanıdığı kredilerin ödenmemiş bakiyesinin bir kısmına ve kendi kotasiyla diğer 
bütün Âkıd Tarafların kotaları arasındaki nispete müsavi bir kredi «ılır. 

b) Birlikten net bir kredi tutarı almış bulunan her Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafların her 
birinden, ikinci Âkıd Tarafın kotası ile bütün Akıd Tarafların kotaları mecmuu arasındaki nis
pette, bu lahikanın 16. fıkrasında bahsedilen Birlik Tarafından verilen ve kendisinin almış olduğu 
kredilerin ödenebilecek olan kısmına mütaallik bir kredi tutarı alır. 

18. Bu lahikanın 16. ve 17. fıkraları gereğince tesis edilen iki taraflı krediler bu Âkıd Taraf
la kredileri alan Âkıd Taraf arasında bunun hilâfına bir anlaşma olmadıkça bunları veren Âkıd 
Tarafın parasiyle ifade ve tediye edilir; bu kredilerin şeraiti, iki Âkıd Taraf arasındaki anlaş
mayla, böyle bir anlaşma yoksa Teşkilât foarariyle tesbit edilir. Teşkilât böyle bir karar alamı-
yacak durumda olursa krediler yıllık % 2 3/4 nispette faiz getirir. Bunlar üç yılda ve iki Âkıd 
Taraf arasında başka türlü anlaşma hali müstesna, aylık müsavi taksitlerle ödenir. 

19. Bu lahikanın 12. ilâ 18. fıkraları hükümleri mucibince sermayesinin kullanılmamış olan 
mevcudatı, aşağıda 23. fıkra hükümleri mahfuz kalmak üzere, bu Anlaşmanın mümzileri arasın
da aşağıdaki tabloda tesbit edilen nispet dahilinde tevzi edilir. Bununla beraber bir Âkıd Taraf, 
bu anlaşmanın 11. ve 13. maddelerinden yahut bu lahikanın 4,15 ve 16. ilâ 18. fıkralarından do
ğan vecibelerini yerine getirmezse, Teşkilâtın bunun aksine karar vermesi hali müstesna, tevziata 
iştirak edemez. 

Tablo f V 

Almanya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İrlanda 
İzlanda 
italya 
Norveıç 
Holânda 
Portekiz 
İngiltere 
tsveç 
İsviçre 
Triyeste 
Türkiye 

18.902 
4.252 
4.883 
2.224 

17.189 
5.088 
1.146 
0.179 
9.936 
2.295 
6.592 
0.804 

23.489 
1.172 
— 
0.342 
1.507 
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20. Bu Anlaşmanın 11 ve 13 ncü maddeleri gereğinjce Âkıd Taraflara verilen krediler, bu lahika

nın 14 ilâ 18 nci fıkraları hükümlerine göre ödenmedikleri takdirde, bu lahikanın 19 ncu fıkrası ge
reğince kendilerine tahsis edilen alacaklarla takas edilir. 

21. Bu lahikanın 19 ncu fıkrası gereğince tahsis edilen alacaklar, 20 nci fıkraya 
tesviye edilmediği takdirde bunların tesviyesi, Birliğin tanıdığı ve tamamen ödenmemiş olan kredilere 
sahip bulunan Âkıd Taraflarca yapılır. Buna bu Âkıd Tarafların her biri 19 ncu madde gereğince 
Birlikten alacağı olan Âkıd Tarafların her birinden. kentlisinin almış olduğu kredilerin tesviye edil
memiş olan kısmiyle tesviye edilmemiş kredilerin mecmW arasındaki nispete müsavi olmak üzere bu. 
alacağın bir kısmına müsavi bir kredi alır. 

22. İlgili iki Âkıd Taraf arasında başka türlü anlatma hali müstesna, bu lahikanın 21 nci fıkrası 
hükümlerinden doğan borçlar aşağıdaki şekilde tesviye edilir 

( ı ) Borçlar, bunları veren Âkıd Tarafın parasiyle ifade olunur; 
( n ) Bunlar, bu Anlaşmanın sona ermesinden itibaren on beş senelik bir devre 

edilirler; 
(m) Bu müddet için yıllık % 3 nispetinde faiz getirirler; 
(iv) Bu Anlaşmanın sona ermesini takip eden üçüncü yıldan itibaren itfa edilirler, 
23. Bu lahikanın 19 ilâ 22 nci fıkraları hükümlerûıin tatbiki, Teşkilâtla bilistişare 

kalan mevcudatını kısmen veya tamamen Âkıd Taraflara münferiden veya müştereken tahsis etmeye 
karar verebilecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin muvafakatma bağlıdır. Bununla 
beraber, bu Anlaşmanın 11 ve 13 ncü maddelerine göre 
smda derpiş edilen müddetten daha önce ödemeye mecbur değildir. Ancak bu tediyat, bu Âkıd Ta
rafın parasiyle ve kendi topraklarında yahut kendisine Ijağlı para sahalarında kullanılmak için yapıl 
mışsa daha önce ödemeye mecbur olabilir. 

24. Bu lahikanın 19 ilâ 22 yahut 23 ncü fıkralanjna göre tevzi edilen sermaye mevcudatı, Av
rupa paralarının transferabilitesinin idamesini k< laylaşt 
arasında mübadelelerin serbestleştirilmesinin inkişafını,, 
malî istikrazların idamesini temin için kullanılacaktır. 

Usulü dairesinde salahiyetli kılınmış bulunan aşağı4aki imza sahibi murahhaslar işbu Anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce, bir arada tek bir nüsha olarak ve her iki metin de muteber olmak üzere, 
on dokuz Eylül bin dokuz yüz ellide Paris'te yapılmıştır1. 
kilâtı Genel Sekreteri nezdinde hıfzedilecek ve jaslına uy^un tasdikli bir kopyeyi Genel Sekreter, bütün 
mümzilere gönderecektir. 

tırmak, Âkıd Taraflar veya diğer memleketler 
zirai ve sınai istihsalin artırılmasını ve ic 

BÎE AVRUPA TEDİYE BÎRLÎĞÎ KURULMASI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN MUVAKKAT 
TATBİKİ HAKKINDA PROTOKOL 

Bugün imzalanmış olan bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmanın (Aşağıda 
Anlaşma denmiştir) Mümzileri, 

Avrupa iktisadı iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin "bilr 
avrupalılar arası tediyeler hususunda alınacak tedbirlere 
rını nazarı itibara alarak, 

7 Eylül 1949 da imzalanmış olan 1949-1950 için Avru(pa 
ve Takas Anlaşmasının tatbiki ile bugün imzalanan 
dan vermemeyi arzu ederek, . 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
1. Bu Protokolün Tarafları, aşağıdaki 3. fıkra hükümleri mahfuz kalmak üzere, Anlaşmanın 

( S . Sayısı : 22Ş ) 

için konsolide 

sermayenin 

Avrupa Tediye Birliği teşkiline mtizaren 
mütaallik 29 Haziran 1950 tarihli kara-

memleketleri arasında münakit ödeme 
Ajnlaşma tatbikatı arasında bir fasılaya mey-
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hükümlerini muvakkat kaydiyle sanki Anlaşma, tesirlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren hâsıl edi
yormuş gibi tatbik edeceklerdir. 

2. Bu Protokol, aşağıdaki 3. fıkra hükümleri mahfuz kalmak üzere, bugünden itibaren yürür
lüğü girecek ve Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar mer'i kalacaktır; Anlaşmanın 34, 35 ve 36. 
maddeler hükümleri aynı şartlar altında işbu protokole tatbik edilir. 

3. Bu Protokolün Taraflarından biri imaa sırasında Anlaşmanın kendisi hakkında, ancak Ana
yasası hükümlerine göre tasdik edilmesi şartiyle tatbik edilebileceğini beyan ederse, 

1 : îşbu Protokol bu Taraf hakkında Anlaşmanın 31 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ya
pılan musaddak vesaikin hıfzı tarihinde yürürlüğe girecek, ve 

2 : 0 zaman, Anlaşmanın hükümleri o Taraf hakkında, sanki 1 Temmuz 1950 den itibaren te
sirlerini husule getirmiyormuş gibi veya, bu Taraf tasdikli vesikasını tevdi ederken, Avrupa İktisadi 
iş Birliği Teşkilâtına (aşağıda Teşkilât denmiştir) bunun mümkün olmadığını bildirirse, tevdi
atın yapıldığı hesap devresi başından itibaren tesirlerini husule getiriyormuş gibi muvakkat kay
diyle. tatbik edilecektir. 

4. Anlaşma yürürlüğe girmeden önce Anlaşmanın 32 nci maddesi hükümlerine göre Anlaşmaya 
iltihak eden Teşkilâtın her üyesi, Teşkilâtın tesbit edeceği tarzda ve tarihte bu Protokole iltihak 
edebilir. 

5. a) Bu Protokolün her Tarafı, Anlaşmayı tasdik etmek durumunda olmadığı ve Anlaşma
nın 31 nci maddesinin (d) fıkrası hükümlerine uygun olarak bu durumdan Teşkilâtı haberdar ettiği 
takdirde, Teşkilât Genel Sekreterine (aşağıda Genel Sekreter denilmiştir) bir çekilme ihbarna
mesi vererek Protokolden çekilebilir. 

b) Çekilen Taraf, ihbarnamenin verildiği tarihi takibeden ilk hesap devresi sonunda veya 
bu ihbarnamede tesbit edilebilecek daha sonraki bir tarihte bu Protokolün Tarafı olmaktan çıkar. 

c) Genel Sekreter, bu fıkra mucibince verilecek her ihbarnameyi Anlaşmanın 18 nci maddesi 
hükmünce Protokolün bütün Taraflarına ve Ajana hemen bildirecektir. 

6. Bu protokolün Taraflarının kotaları mecmuu, Anlaşmanın 11. maddesiyle başlangıçta tes
bit edilen kotaların tutarının % 50 sinden aşağı olursa, Teşkilâtın bunun hilâfına vereceği ka
rar müstesna, bu protokol sona erer. 

7. Yukardaki 5 ve 6. fıkralar hükümlerinin tatbiki halinde, 
1 : O hesap devresinin nihayetinde, protokolün bahis konusu Âkıd Tarafı veya Tarafları 

hakkında bu protokolün de sona ereceği hesap devresine mütaallik muameleler yine icra edi
lir, ve 

2 : Bahis konusu Taraf veya Tarafların hak ve vecibeleri, 
Anlaşmanın B Lahikasının I yahut II. bolü nü hükümlerine uygun olarak tesbit edilir. 
Usulü dairesinde salahiyetli kılınmış bulunan aşağıdaki imza sahibi murahhaslar işbu proto

kolü imzalamışlardır. 
«Fransızca ve İngilizce, bir arada tek bir nüsha olarak ve her iki metin de muteber olmak 

üzere, 19 Eylül bin dokuz yüz ellide Paris ' te yapılmıştır. Bu nüsha Avrupa İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri nezdinde hıfzedilecek ve aslına uygun tasdikli bir kopyayı Genel Sek
reter Protokolün bütün mümzilerine gönderecekti?. 

( S. Sayısı : 228 ) 




