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1. •— GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
wngmi bakımdan haricî vaziyet hakkında iza
hat verilmesine,Atlantik Paktına giıjmek 3 jggfi
yapılan teşebbüslere, bu pakta dâhil olan veya olmıyan devletlefâen Kore'ye asker gönderenlerle
göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına dair
Dışişleri Bakanlığından olan sözlü soru önerge
si, talebi üzerine geri verildi.
Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun, sicil almış jandarma albaylarının terfi etti
rilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan aynı
durumda bulunup Askerî Temyize baş vuran al
baylara dair sorusuna İçişleri Bakanı cevap
verdi.
Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Horasan'a
kadar gitmiş bulunan demiryolunun Sarıkamış'a
«kadar uzatılmasının ve Kağızman - Horasan ara
sında bir şose inşasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu, ilgili Bakan seyahatte bu
lunduğundan, 42 . X I I . 1951 Çarşamba birleşi
mine bırakıldı.
Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, yurdun
muhtelif bölgelerindeki akar yakıt kifayetsizli
ğine karşı alman tedbirlerin neden ibaret oldu
ğuna dair sorusu, ilgili Bakan oturumda hazır
bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı.
Fikir ve Sanat Eserleri hakkındaki Kanun
kabul edildi.
Zührevi hastalıkların tedavisi için ticaret
gemilerine gösterilecek kolaylıklara mütaallik
Anlaşmaya katılmamıza dair kanun tasarısının
birinci görüşülmesi bitirildi.
Gemi sahiplerinin sorumluluklarının tahdidi
ve konişmentoya mütaallik bâzı kaidelerin tevhi
di hakkındaki. 25 Ağustos 1924 tarihli ve deniz
ticaret vasıtalarının rehni ve imtiyazı ve devlet
gemilerinin muafiyetleriyle ilgili bâzı kaidele
rin tevhidi hakkındaki 1926 tarihli Milletler

arası 4 Sözleşmeye katılmamız hakkındaki ka
nun tasarısı ile :
;-*••...
Devlet; gemilerinin muafhğana İdair bâzı kai
delerin birleştirilmesi için J imzalanmış olan
Milletlerarası Anlaşmaya ek olarak imzalanmış
protokole katılmamız hakkındaki kanun tasarısı,
istek üzerine Ulaştırma Komisyonuna geri ve
rildi.
Türkiye ile îran arasında imzalanan Yolcu
ve Mal Transit ve Nakliyatını Kolaylaştırmayı
ve Çoğaltmayı güden Anlaşma ve eklerinin
onanması ve,
Türkiye Cumhuriyeti Hüî !imeti ile îsrail
Devleti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala
rına dair olan anlaşmanın onanması hakkındaki
kanun tasarılariyle,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îran
Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi ülkele
ri beyninde ve daha ötelerinde ticari hava ser
visleri tesisi için Anlaşma ile ekinin onanması
hakkındaki kanun tasarısının birinci görüşül
meleri bitirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 5011
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Bayındırlık Ba
kanının huzuriyle görüşülmek üzere başka birle
şime bırakıldı.
Gündemde bulunan diğer maddeler de ilgili
bakanların huzuriyle görüşülmek üzere gelecek
birleşime bırakıldı.
7 . XII . 1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Kayseri Milletvekili
Çanakkale Milletvekili
Fikri Apaydın
Ömer Mart
Kâtip
Çorum Milletvekili
Sedat Baran

Sorular
Yazılı Sorular
»Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, 1950 yılında Marmara havalisinde zuhuı*
eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı zararla
rın nispet ve miktarına ve 1951 yılında bu ha
şere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı

ğına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/475)
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna,
motorlu ve hayvanlı ziraat itibariyle esaslı bir
ziraat pragramı tatbiki hakkında ne düşünül-
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düğüne dair yazılı sora önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/476)
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'm, Ziraat Eökültesi ile mekteplerinde tatbikat
derslerinin artırılmasına ve ziraat i makinist
mekteplerinin muhtelif bölgelerde açılmasına
dairr yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/477)
Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere muktazi akar yakıt ihtiyacının miktarına ve Marşhall yardımından ayrılan tahsisatın yedek par
çaların getirilmesine tahsis edilmiş olup olma
dığına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/478)

O:1

Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'iu,
ECA idaresiyle yapılmakta olan görüşmeler
neticesine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri
i&;
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/479)
Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in,
vatandaşların köy yolu yapma mükellefiyeti
hakkındaki, yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (6/480)
Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, asker
ailelerine yapılmakta olan yardımın çok fakir
köylü vatandaşlara da teşmil edilip edilmiyeceği hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı
soru önergesi, Başbakanlığa g-önderilmiştir.
(6/481)

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
önerge
1. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Di
lekçe Komisyonunur 5 . X I I . 1951 tarihli Haf

talık Karar Cetvelindeki 1234 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/201)
(Dilekçe Komisyonuna)

»©-«

BİRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,10
BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydın
KÂTtPLEB : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran

(Çorum)

mmm
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Oturumu açıyorum.

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz.
(Yoklama yapıldı)

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNŞLABI
i. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'
ın, Maaaş Kanununa ek 4879 sayılı Kanunun 1
nci ve 2 nci maddelerinin deği§tirilmesine ve
bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine
dair olan 5585 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin geri verilmesi hakkında önergesi (4/200)
Yüksek Başkanlığa
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun bi
rinci ve ikinei maddelerinin değiştirilmesine ve bu

kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair
olan 5585 sayılı kanuna ek 2/287 sayılı Kanun
teklifimi geri alıyorum.
Gereken işlemin yapılmasına yüksek müsaade
nizi saygılarımla rica ederim.
5 . X I I . 1951
Zonguldak Milletvekili
C. Kıpçak
BAŞKAN — Geri verilmiştir.
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ
İ. —Mardin Milletvekili Aziz Vras'in yW$;
dun muhfelif bölgelerindeki akar yakıt kifayet
sizliğine karşı alman tedbirlerin neden ibaret ol
duğuna dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından

SORULAR
sözlü sorusu* (6/472)

•"'*'

BAŞKAN — Bakan seyahattadır. Vekili de
burada yoktur. Gelecek Birleşime kalmıştır.

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
î. — Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti
ile
Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti
adına
hareket eden Export - Împort Bank
arasında
akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ti
caret ve Bütçe Komisyonları raporları (1/121) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
var mı?.
Gahid Zamangü!
CAHtD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, 36 milyon dolarlık kredinin
tasdikına mutaallik olan kanun tasarısı hak
kında söz almaktan maksadım Marshall Yardı
mından şimdiye kadar ne nispetlerde istifade
ettiğimiz hakkında umumi surette Meclisin te
nevvür etmesine hadim olmaktan ibarettir. Bu
hususta mütaaddit defa müracaatlarım vâki
olmuştur. Müsaade buyurursanız bunun küçük
bir tarihçesini arzetmek isterim.
11 Temmuz tarihinde bu mevzuun bir diğer
parçası olan Tediye Birliği Anlaşması bu Mec
liste konuşulurken Necip Bilge arkadaşımız mü
taaddit sualler sormuş, daha doğrusu aynen be
nim arzu ettiğim veçhile, Hükümeti umumi ma
hiyette izahat vermeye sevk ve davet etmişti.
Fakat o gün yani 11 Temmuz tarihinde ilgili
bakan bulunmadığından, zannederim mûtat bir
formüle tevfikan bir defaya mahsus olmak üzere
Başkan tarafından kanunun görüşülmesi talik
edilmişti. Mütaakiben 16 Temmuz'da bu mevzu
ikinci defa görüşülürken sözcü cevap vermiş
ve fakat tabiatiyle bir Hükümetin verebilecek
olduğu malûmatı verememişti. Bu toplantıda
kanun tasarısı geri alındığından bir üçüncü bir
leşimde bu arzunun tahakkuku ümidi beslen
mişti. 27 Temmuz'da zannederim artık Sayın
[1] 266 sayılı basmayazı 3 . VIII . 1951 ta
rihli 108 nci Birleşim
tutanağındadır.

Necip Bilge'ye de kesel gelmiş olacak ki, ısrar
etmedi ve kanunun maddelerine geçilerek kabul
edildi. Dördüncü defa bu mevzu şöyle ele alın
dı: Bugün konuşmakta olduğumuz 36 milyon- •
luk kanun tasarısı 3 Ağustos'ta önümüze gel
miş, Necip Bilge yine eski suallerini tekrar etmiş
ve bu defa bendeniz de kendisine iltihak etmiş
tim. Fakat bu 4 ncü birleşimde yine Bakan bu
lunmadığından, mûtat formüle tevfikan, bir
defaya mahsus olmak üzere; gelecek birleşime
talik edilmişti. Gelecek birleşim dediğimiz, yazı
takip eden bundan iki gün evvelki birleşimdir
ki; 2 nci defa bendeniz bu işe temas etmek im
kânını buldum. 5 Aralık'ta yapılan toplantımızda
yine bakan bulunmadığı için talik vukubulmuştu. Binaenaleyh bu kadar musırrane takip et
mekte olduğum malûmat ihtiyacı, bendenize
çok görülmemelidir. Bunlar memleketin mü
him mevzülarıdır. Benim, bu mevzu üzerinde
genişçe izahat vermek veya muayyen tenkidlerde bulunmak ıgibi bir hedefim yoktur. Zaten
yakında bütçe konuşmaları geliyor, orada uzun
boylu konuşulabilir. Fakat bugün için çok
şayanı arzudur ki, Marshall kredileri hakkın
da bakanlarımız Meclise tümü üzerinde izahat
versinler ve tenvirde bulunsunlar, biz de bu
hususta lüzumlu malûmatı elde etmiş olalım.
Esasen, böyle yılda bir defa gelebilecek bir ka
nunla bölük pürçük malûmat sahibi olabildiği
miz bu mühim mevzuda bakanlar re'sen etraflı
izahat verselerdi müzakereyi uç, dört defa ta
lika da, benim haklı tarizime de lüzum kalma
mış olurdu.
Şimdi kendilerine lütfedecekleri
izahata
esas olmak üzere kısaea birkaç sual arzedeeeğim. Bu suallerimden birisi, Marshall yardımı
olarak şimdiye kadar ne alınmıştır? Bugün ne
ticesi belli olmuş yıllar mevcuttur. İkinci Mar
shall yılı 1950 - 1951 yılının neticelerinin ma
lûm olması lâzımdır. Üçüncü Marshall yılı
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1950 - 1951, bu yılda da ne alınmıştır İ Halen içinde bulunduğumuz senenin rakam
ları tabiî katî olarak malûm olmamakla bera^
ber ne istikâmettedir, ümitlerimiz ve, karşı ta
rafın imkânları ne nispettedir? Bunlar hakkın
da da tenevvür etmeyi faydalı bulurum.
İkincisi; bu -seneki bütçemizin açığını ka
patmaya medar olmak üzere Marshall yardımı
nın bâzı tertiplerinden bütçemize bir miktar
Türk lirası aktarılacaktı, bunlar hangi tertip
tendir ve ne miktarda tahakkuk etmiştir? Bu
nu öğrenmek isterim.
Üçüncüsü; tşdiye birliği durumumuz doğ
rudan doğruya îlu mesele ile ilgilidir. Bilindi
ği veçhile Ekim ayı sonunda memleketimiz Te
diye Birliğinde 102 milyon dolar bir açık gös
terilmektedir. Bu açık muhtelif suretlerle ya
pılan yardımlarla kapatılmaktadır. Bunların
bir kısmı kendiliğinden kapanır, bir kısmı da
istikraz olduğu için bunlar uzun senelere sâri
borçlanmalar şeklinde kapatılmış olur. Fakat
bizim için bu açığın ne miktarının ihracatla ka
panabileceği, gittikçe artıp artmıyaeağı husus
l a n ehemmiyetli olan mevzulardır. Bu nokta
daki hükümetin tahminlerini öğrenmekte faide
mülâhaza ederim.
Bu seneki ihracatımız arasında, hububat ih
racatının bu unsurlar üzerine müspet tesir ic
ra etmesi mümkündür. Biraz önce Sayın Mali
ye Bakanının verdiği izahata nazaran 100 mil
yon liralık kadar bir ihracat satışı yapılmıştır.
Bunun ne miktarı Tediye Birliği Anlaşmasiyle
ilgili memleketlere müteveccihtir? Çünkü yal
nız oralara müteveccih olan ihracattır ki, bu
borçlar üzerine tesir gösterebilir. Tediye Birli
ği Anlaşması olan memlekeetlerle ticari münase
betlerimizin gözden geçirilmesinde fayda var
dır. Benim yaptığım bir hesaba göre, bu sene
nin Ocaktan Eylül ayı sonuna kadar 9 aylık dış
ticarette bahsi geçen 15 memleketle durumumuz
şöyledir : İthalâtımız 1950 yılma nispetle (9
aylık) 1951 yılında % 84 artmıştır. Buna mu
kabil ihracatımızın artışı % 18 olarak kalmıştır.
Bu durumdur ki, tediye Birliğindeki açıklarımımızın ticaret bilançosu olarak ifadesini vermek
tedir.
Bunu söylerken şu noktaya dikkat etmekte
yim; iki seneden beri içine girmiş bulunduğumuz
ithalât serbestliği sisteminden birden bire ürke
rek geri dönülmesi gibi bir teklif veya telkin
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benim sözlerimde yoktur. Bundan bir yıl önce;
bütçe münasebetiyle konuşmam dolayısiyle, ben,
vaktiyle olduğu gibi, o yıl ve bu gün de bu sis
temden, ^ i kujlanılmak şartiyle memleketimiz
için faydalar görürüm. Bu itibarla benim söz
lerim Hükümet için bir ürkme vesilesi teşkil et
memelidir. Ancak tedbirli olmak durumu da
vardır.
Dış ticaretimiz şu istikametleri göstermiş
tir; bu sene hububat ihracı dolayısiyle bâzı
müspet unsurlardan faydalanacağımızı ümit et
tiğimizi söyledim. Bununla beraber mesele bu
kadar basit değildir. Hükümetin müteyakkız
olması, tedbirli olması lâzımdır.
Bu noktalar üzerinde durarak Hükümetin
izahat vermesinde Meclis de fayda mülâhaza
eder, sanırım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok.
Söz Dışişleri Bakanınmdır.
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
(İstanbul) — Efendim, bugün mevzuu müza
kere olan mesele, Anayasa mucibince, Meclisi
Âlinin tasdikına iktiran etmesi gereken bir an
laşmadır. Fakat Cahid Zamangil arkadaşımız
bu mevzuun çok dışına çıkarak çok şümullü
malûmat istediler. Bütün bu istediklerini bir
sual şeklinde tesbit edip sorarlarsa Hükümet
de onları umumi olarak burada cevaplandırır.
Eğer kendileri hususi olarak alâkalı iselere isi tedikleri zaman vekâlete müracaat ederek is' tedikleri malumat ve rakamları, etraflıca öğre
nebilirler. .
}
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Mevzuui muz hiç ümit edilmedik şekilde birdenbire maI niyetini değiştirmiş, iktisadi mevzudan derhal
j siyasi mevzua geçmek zaruretinde kalınmıştır.
| Ben Sayın Köprülü'nün görüş ve ifadesiyle ka! tiyen mutabık değilim. Buyuruyorlar ki, Cahid
! Bey bu mevzular üzerinde tenevvür etmek isi tedi ve biraz da mevzuun dışına çıkarak bizden
I malûmat talebinde bulundu. Eğer bu hususta
I kendisi tenevvür etmek istiyorlarsa, diyor ba'•• kan, etraflı bir sual sorarlar ve Hükümet kendi; sini cevaplandırır. Veyahut hususi olarak tenev| vür arzusunda iseler bakanlığa müracaat eder
i ve cevabım alırlar.
|

Hayır arkadaşlar, Hükümetin murakabesiyle
mükellef olan milletvekillerinin sordukları su, al, irat edildikten sonra, o milletvekilinin de-
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ğildir, bütün Meclisindir. (Sağdan Bravo sesle j lûk eden hususlar üzerinde duruyorlar; ben^m
ri) Ben husûsi olarak tenevvür için pek çok
tenevvüre ihtiyacım yoktur. Meclis kararları
imkânlara sahibim, bu imkânlar dünya neşriya
mutadır. Bu cümlece malûm bir keyfiyettir.
tında fvardlrv Fakat bu dünya neşriyatında yal
Sözlü soru mekanizmasını bana |rae ettiler.
nız bir şey g ö k t ü r : O da Türk Hükümetinin
Sözlü soru mekanizması, tadiline ihtiyaç duydu
görüşüdür. îşte ben sualimle bunu öğrenmek
ğunuzu zannettiğim bu mekanizma, Hükümeti
istedim. Ve bunun, sizin, Büyük Millet Mecli
kâfi derecede murakabeye salih bir vasıta ol
sinin huzurunda ifadesini istedim. Bu Meclis
maktan çıkmış görünüyor. Şu halde başka bir yol
murakabesinin yollarından birisidir. Murakabe
kalıyor: Bir de kanunlar dolayısiyle Mecliste mü
yollarından diğeri de Büyük Millet Meclisinde
zakereler yapılması.
bütçe dolayısiyle gensoru mahiyetinde konuş
Arkadaşlarım, en güzel yollardan birisi bu
maktır. Bunu, fiilen veya nazari olarak takyit
dur. Mecliste bir kanun eğer umumi politikayı
eden hiçbir hüküm yok, yıllardan beri her za
alâkadar eden mevzuları ortaya atmakta ise her
man bu Mecliste bütçe vesilesiyle geniş ölçüde
zaman ve her yerde görülmüştür ki, böyle bir
konuşulur.
kanun dolayısiyle müzakereyi birisi tahrik eder,
bundan tahmin edilmedik neticeler doğar, gö
İkinci büyük murakabe vasıtamız, gensoru
rüşmeler olur, Hükümet izahat verir bu izahat
mekanizmasıdır. Gensoru mekanizması, muhte
heyeti umumiyeyi tatmin eder veya etmez, hu
rem arkadaşlar her türlü politik zihniyet dışın
lâsa Meclis müzakere eder.
da olarak bilirler ki, yürüyebilen bir şey de
ğildir.
Ben bu yolda kendilerinden izahat talep et
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET
tim, buna karşılık buyurdular ki, Cahit Bey
BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Sa
mevzuu genişletiyorlar. Halbuki bendeniz tabiî
det haricinde konuşuyorlar..
olarak Tediye Birliğindeki durumumuza temas
ettim. Çünkü Tediye Birliğindeki durumumuzun
CHÎD ZAMANGÎL (Devamla) — Mevzu ile
neticeleri doğrudan doğruya Marshall yardımı
alâkasını, muhterem eski arkadaşıma izah ile
ile ilgilidir. Nitekim bu sene 102 milyon bor
mükellefim. Eski arkadaşım derken, sabık ar
cun 25 milyon dolarlık bir parçası için Amerika 'kadaşım değil, kadim arkadaşım Samet Ağaoğnın açtığı bir krediden faydalandık. Açığımız,
lu demek istiyorum. Kendisi oradan bir cümle
öyle zaman oldu ki, derhal bir karşılık bularak
gönderdiler, ona cevap vereyim.
kapatılmadığı takdirde ithalâtta tahditler yapBaşlangıçta dedim ki, mevzu mahiyet değiş
tirmiştir: Ben değiştirmedim. Çünki benim mu I mak mecburiyeti vardı. Bunun üzerinedir ki,
rakabe vazifesi olarak, bütün Meclisin tenevvü I Amerika'dan Hükümetin demarşları neticesinde
12,5 milyon dolarlık acele kredi elde edildi ve
rü için indelhace yeni yeni sualler sorma yo
Ağustos ayı böylece geçirildi. Mütaakıben yine
lunda alacağım teşebbüs üzerinedir ki, ancak
|
sıkışık bir vaziyete geldik, yine yardım fonlaşu şu tarzda bana cevap verilebileceği yolunda
mukabelede bulunuldu. Binaenaleyh bana usul i rmdan 9,5 milyon dolarlık bir fon aldık. Bunla
rın heyeti mecmuasıdır ki, Marshall plânının
bakımından tahdit vaz'edildi. Bunu protesto
sadedinde konuşmak mecburiyetindeyim. Yal | mevzuubahis olduğu bir anda elbetteki konuşunız tabiî, Samet Ağaoğlu arkadaşımız cevabımı J lur, elbetteki bu vesile ile dış ticaretimizin isti
kametlerinden sual sorulur. Zira dış ticaretikâfi derecede dinlemediler. Ben de sözlerimi
| mizin verebileceği açıklar yalnız hibe ile kapaiki defa söylemeye lüzum görmem.
Haklı veya haksız olarak, Meclis ekseriyeti | tılmamaktadır. Bunlar uzun vadeli borçlanmayakın zamanlarda mütaaddit gensoru talebi j larla kapatılır. Bizim ne nispette uzun vadeli
karşısında kalmış ve sonuncu bir tanesini kabul I kredi almaya iktidarımız vardır. Bunlar bu Mec
liste de konuşulacak mevzulardır. Bu itibarla
etmemiştir. Bunlar oluyor. Fakat fiilî olarak
bendeniz Sayın Dışişleri Bakanına asla arzu
işleyip işlemiyor mu...
MURAD Âli ÜLGEN (Konya) — Meclis ek | ettikleri sözlü soruyu vermiyeceğim. Suallerimi
i irat ettim cevabı vermek veya vermemekte muhseriyeti vardır.
!
tardırlar. Fakat bu yoldaki tahdidi cevapları
CAHÎD ZAMANGÎL (Devamla) — Saym
|
Meclis
murakabesi anlayışıma zıt olarak görüMurad Âli arkadaşımız iptidai malûmata taal-
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nüyor. Buna iştirak etmem. Hükümetlerin bu ı
kirSuye çıkarak, bir kanun dolâyisiyle ve kantfiîlarm hudutları içinde sual soran milİetvekiline geniş ölçüde cevap vermeleri iktiza eder. Hü- j
kümetin baha karşı,; Meclisinize karşı bu cevabı
vermekle borçlu olduğuna kaniim. (Bravo ses
leri)
BAŞKAN — Başbakan yardımcısı buyurun. ı
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR. I
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) - .
Çok muhterem arkadaşlar, kendi tâbirleri?] ce
kadîm arkadaşım Cahid Kerim Zamangil bir
anlaşmanın mevzuu içerisinden hakikaten çok
mahirane bir tarzda fırlayarak âdeta bütçe mü
zakerelerine bugünden başlamak istediler. Konuşmalarımn tek kelime ile hulâsası bunda T»
ibarettir. îzin verirseniz şöyle bir gözden geçi
relim arkadaşlar.
Bir takım sualler sordular. Bunlar Amerikaklardan yardım talebinden tutunuz da, itha
lât ve ihracat muvazenemizin açık verip ver
mediğine kadar uzayan, sağma, soluna, ilerisi
ne gerisine doğru namütenahi mevzuları ihtiva
etmektedirler. Sayın hocamız Fuad Köprülü
kalktı dedi ki, mevzu, iki Devlet arasında yapı
lan bir Anlaşma tâdilinin tasdikma müteda
irdir. Eğer diğer hususlarda malûmat istiyorsanız bu malûmatı istediğiniz yollardan, soru |
yolundan, veya hususi olarak gelip beni ziyaret j
etme yolundan da öğrenebilirsiniz. Cahid Kerim
Bey bundan istifade ettiler, buraya fırladılar
istizah yolunun kapalı olduğunu, soru müesse
sinin mahiyetini ve ehemmiyetini tamamen kay
bettiğini, binaenaleyh Yüksek Meclisin elinde
kalsa kalsa kanunlar dolâyisiyle bir murakabe
yolunun kaldığını söylediler. Bendeniz işte bu nok
ta üzerinde hassas olduğumdan huzurunuza gel
dim.
I
Arkadaşlar, B. M. Meclisinin elindeki bütün I
murakabe vasıtaları baştan nihayete kadar ta
mamen işlediği halde bu kürsüye çıkıp, Yüksek j
Meclisin huzuruna çıkıp iki Devlet arasındaki
bir anlaşmanın tasdikma ait olan bir kanun- I
dan istifade ederek istizah yolu kapanmıştır,
soru yolu kapanmıştır, elde kala kala yalnız I
kanunların tetkiki yolıyle murakabe kalmış- |
tır demesi en hafif tâbiri ile insafsızlıktır, i
(Soldan bravo sesleri).
'
|
Her an her dakika istizah talep edebilirler. !
Şu kürsüden bir celsede yirmi soru birden so- i

.0:1

rabilirler/Nesil ki sorulmuştur da* Bu yttöpt
kapanmış değildir. Kapanmlg mi(Jır arki&İş1ar? (Soldan asla sesleri).
nâ
Ben de Sayın hocamın npktai naz^rina dtyti*
râk edecek diyorum ki> kadîm dostum €ahi(l İte
rim Bey, hakikaten mevzu yalnız ve yalnız iki
Devlet arasmdaki bir ticaret Anlaşmasının tas
dikma mütedair Anayasa hükümleri mucibince
huzurunuza gelmiş bir tasarıdan ibarettir. İku
nun içine bütün bir âlem girer. Eğer bu âlemin
her köşesinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa
nız, istizah yoliyle, yazılı ve sözlü soru yoliyİe
istediğiniz malûmatı elde edebilirsiniz. Bunlar
ayrı ayrı mevzulardır, tç ve d^ış ticarete taallûk
edenleri Ticaret Bakanından, Maliyeyi alâkada?
edenleri Maliye Bakanından ayrı ayrl sorabiiir
ve cevaplarını alırsınız. Kendilerinden çok rica
ederim, yirmi soru verebilirler, elli istizah-tekti*
fi yapabilirler. Hakikat bundan ibaret iken bil
yüksek kürsüye çıkıp bütün yollar kapanmıştır,
diye konuşmamaları icabeder. (Soldan alkışlar)
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul*
dak) — Sayın arkadaşlar, şimdi Büyük Millet
Meclisinde mevzuubahis olan kanun tasarısı,
Amerika'nın împort - Export Bankasiyle Türki
ye Cumhuriyeti arasında vâki olmuş olan 36 mil'
yon liralık bir istikraza ait anlaşmanın tasdikına aittir. Bu kanun tasarısı konuşulurken Sayın
Trabzon Milletvekili Hükümetin alâkadar baka
nının burada bulundurması lâzımgelen dosyada
mevcut olmıyan malûmata ait bir taraftan Dış
işleri Bakanlığına, bir taraftan Ticaret Bakan
lığına, diğer taraftan Maliye Bakanlığına ait
birçok sualler tevcih ettiler. Bu sualler karşısın
da her hangi bir hükümetin, her hangi bir ba
kanın derhal cevap verme imkânlarının mevcut
olmadığını kabul etmek icabeder. Eğer sayın
milletvekili tenkidlerini sadece Hükümete atfet
miş olsalardı ve Hükümeti murakabe eden, mil
lî hakları müdaf aaıda gayet hassas olduğu bütün
memlekette malûm olan Büyük Millet Meclisi
ne tarizlerde.bulunmamış olsalardı ve bu tariz
leri arasında kendi partisine mensup olmıyan
büyük ekseriyetin bu murakabede kâfi derece
de hassasiyeti bulunmadığına dair bir imada
bulunmamış olsaydı bendeniz burada, bu büyük
milletin bir üyesi olarak bu kürsüye gelmek lü
zumunu hissetmezdim. Kendilerinin bahsettikle
ri parlmanterizm yanlıştır. Büyük Meclise olan
tarizleri de mahalline masruf değildir. Kendile-
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ri Hükümet murakabesi, millî murakabeyi araş I cevap verilmesi hususunda gösterselerdi daha
uygun olmaz mıydı?
tırmak gibi şeylerin üzerinde hassasiyetle dıırSayın Bakan, bendenizin suallerimi iyi te
du^ar-. Bu da aynı şekilde mahalline masruf ollâkki buyururlar, görüşümüz, tutumumuz şu
ıiMpşn bir esastan ibarettir. B » kanun g e i ^ İ
dur, fakat teferruata taallûk edin şu mesele
zaıaan muhalif de, muvafık da millere h i ^ ı ^ t
ler
hakkında kâfi derecede hazırlıklı değilim.
edecek şekilde çalışmalıdır. Çünkü bu 9 neu
bunları
öğrenmek için ya bakanlığa gelsinler.
Büyük Millet Meclisinin mesbuk mesaileriyle
yahut
da
bir sual takriri vererek sorsunlar, di
teyit edilmiş bulunmaktadır. Kendilerinin sual
yebilirlerdi. Ama bendenize ve sizlere karşı
ve istizah yollarından başka B. M. Meclisinin
benim
suallerim dolayısiyle asgari bir beyanat
daha üstün murakabe yolları vardır. Biraz zah
borçlarıdır.
Bugün yapılmış olan ise şundan
met eıder ve biraz alâkadar arkadaşlardan tah
ibarettir:
Cahid
Bey sözlü soru sorsunlar ve
kik ederlerse o yolların da neler olduğunu anlar
yahut
bakanlığa
gelsinler,
denerek tasarı üze
lar, B. M. Meclisi Hükümeti murakabede kâfi
rinde bir izahat vermemek yoluna gittiler ki,
derecede hassasiyet göstermiyor gibi aynı za
işte
bendenizin kabul etmediğim ve sizin de
manda siz arkadaşlara da olan bu tarizlerin
üzerinde
hassas olacağınızı tahmin ettiğim nok
haklı olmadığını ve parlâmento usulleri muci
ta
budur.
bince istedikleri kadar murakabe etmek hakkı
DTŞÎŞLERÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ
na malik olduklarım bir kere daha beyan et
(İstanbul)
— Efendim, arkadaşım mazur gör
mek isterim.
sünler. Burada söylenilen sözlerin dikkatle
CAHÎD ZAMANÖÎL (Trabzon) — Muhte
söylenmesi icabeder. Bendeniz ilk maruzatım
rem arkadaşlar; sözümü uzatmak niyetinde
da hiçbir suretle kendilerine karşı tariz mahi
değilim. Kısaca bu bahiste söylemek istediğim
yetinde her .hangi bir ifadede bulunmadım. Bu
şeyleri son defa ifade edeyim.
na mukabil kendileri büyük bir telâş ve asa
Bendenize cevap veren arkadaşlarımın has
biyetle buraya gelip - parti nezaketlerinden,
sasiyetini, Büyük Millet Meclisinin murakabe
Bakan Teşkilâtı Esasiye Kanununa ihanet etti
arzu ve iradesine dayandıkça tebcil ederim.
demediler ama - Bakan Meclisi Âlinin muraka
Ben de o nispette hassasım. Büyük Millet Mec
be hakkını tahdit ediyor tarzında beyanatta bulisinin, bu mukaddes vazfesini müdrik bulun [ lundular. Zannederim, arkadaşlar beyanatımı
duğu, bunu yapmakta olduğu aşikârdır. Yal- i hep dinlediniz, bilmiyorum, böyle bir ifadem
. nız bir noktada ihtilâf vukubulmaktadır. O da
mevcut mudur? Ben sorulan sualler bugün mü-,
şudur: Ben bu murakabe arzu ve iradesi kar
zakere mevzuu olan kanunun şümulünün çok
şısında Sayın Bakanın bir milletvekiline; biz si ı dışındadır dedim.
zin sorularınıza ancak sözlü soru, tarzında ce
Her kanunun her hangi maddesi veya her
vap verMz, başka tarzda cevap vermeyiz gibi i hangi maddesinin her hangi fıkrasından bir nok
bir beyanda bulunmuş olmasını doğru bulma
tayı ele alarak binbir mesele müzakere mevzuu'
dım. Fark bundan ibarettir.
yapılabilir. Marshall Yardımının umumi maŞimdi, hep öteki noktalar üzerinde duruldu. j hiyeti, iktisadi meseleler, ticari, malî mesele
Muhterem Bakan bir kere de mevzua dair so
lerle onların bütün reperküsyonları ve hattâ
rularıma cevap vermek noktası üzerinde dursa- I isterseniz bütün haricî meseleler yani bütün
lar datha doğru olmaz mıydı? Sorularım dosy;>
dünya meseleleri bu kanunun bir maddesi
boşaltmaya matuf şeyler değildir. Bakan bu 1 içinde müzakere mevzuu yapılmak kabildir.
gün için cevap vermeye hazır olmıyabilir. Her
Ben kendilerini yalnız iktisat ve ticaret mesele
zaman tekrar etmişimdir, buna tutanakları
lerinde ihtisasları olduğunu biliyordum. Fa
okuyarak muttali olunabilir. Eğer bakan ha
kat böyle bir madde içinde bütün mevzuları
zırlıklı değilse bilâhara konuşabilirler dediğim I münakaşa mevzuu yapacak kadar siyasi bir ihçok olmuştur.
j tısas sahibi olduklarını tahmin etmiyordum.
Bana cevap veren arkadaşlarımın konuşma j Çünkü ben kendi hesabıma bu kabîl metotlardan
larının bir yarısı üzerinde gösterdikleri hassa j gafilim. Böyle meselelerde her hangi bir kanun
siyetin, bir kısmım sorularım üzerinde bana I müzakeresi durup dururken, ortaya onunla alâ-
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kası olmıyan, şiddetli bir muhalefet mevzuu çı- ıi
karmak ve dediğim gibi bizi âdeta burada anti
demokratik beyanda bulunuyormuşuz gibi tah
tla etmek yerinde olmasa „ gerektir ve buna
hakları yoktur.
İkincisi, Meclis huzurunda daima şunu ifade
etmek isterim, her hangi bir meselede 'etraflı
hazırlanmadan tam, ve katî ve doğru olduğuna
emniyet getirmeden, bir söz söylemeyi ayıp ad
dederim. Ciddiyete mugayir addederim Meclisi Âli
ye karşı burada söylenen sözler uluorta lâkırdı ola
maz. Bu kürsüden söylenen bilhassa mesul bir ada
mın ağzından çıkan sözlerin yanlış aksettirilmesi doğru değildir. Ben kendi daireme ait işler
için dahi dosyalarımdan tetkikat yapmadan bu
rada lâkırdı söylemek istemem ve aksi şekilde
hareket katiyen ciddiyete uygun olmaz. Çünkü
mesele rakam meselesidir. Hesap meselesidir.
Sonra bir şey ilâve ettiler, meclisi âlinin mu
rakabe salâhiyetini kaldırarak hususi surette
malûmat isterlerse veririm, demişim. Böyle bir
şey söylemedim. Yalnız kendileri bu işlerin
meçhulü kalıp pek merak ettiklerinden bahset
tiler. Halbuki yine ifade buyurdular ki, bin bir
türlü neşriyat sayesinde bütün bunları takip
etmişlerdir ve bunlara vâkıftırlar. O halde
eğer bu malûmatı bir de Hükümet ağzından,
resmî olarak bu böyle midir, değil midir diye
öğrenmek istiyorlarsa hususi olarak kendile
rini tatmin etmek imkânı vardı. Bunun dışın
da belki kendileri eski bir itiyadın tesiri al
tında mı kaldılar bilmiyorum Hükümetimizin hiç
bir zaman hiçbir şeyde gizli kapaklı bir işi yoktur.
(Soldan bravo sesleri) Ve onları emriniz ol
duğu zaman onları huzurunuzda anlatmak
tan asla çekinmez arkadaşlar. (Bravo sesleri)
Binaenaleyh bu vaziyette kendilerinden çok
rica ederim burada söylenen sözleri ken^i şü
mulü dairesinde telâkki etsinler ve benim hiç
bir zaman ne kendi şahıslarına matuf olmıyan
ve ne de umumî olarak her hangi başka bir
maksat ifade etmiyen sözlerimin meclisin mu
rakabesini tahdit ettiği gibi bir mâna taşı
madığına emin olsunlar. Aksi bir telâkki yal
nız bana karşı değil, meclisin manevi şahsiye
tine karşı da hürmetsizlik olur.
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorüm. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika
Birleşik Devletleri adına hareket eden Export - Import Bank arasında akdedilen 36 mil
yon dolarlık kredi anlaşmasının onanmasına da
ir Kanun
MADDE 1. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile, Amerika Birleşik Devletleri adına ha
reket eden Export - Import Bank arasında, 27 .
X . 1950 tarihinde Vaşington'da imzalanan 36
milyon dolarlık kredi Anlaşması ekleri ile bir
likte onanmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-.
mistir.
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında imzalanan
Ekonomik
İş Birliği Anlaşmasını
değiştiren Protokolün
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Bütçe komisyonları raporları (1/39) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ekonomik îş Birliği
Anlatmasını değiştiren Protokolün onanmasına
dair Kanun
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948
tarihinde imzalanan Ekonomik iş Birliği An
laşmasını değiştirmek üzere 31 Ocak 1950 tari
hinde Ankara'da imza edilen Protokol onan
mıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
[1] 267 sayılı oasmayazı tutanağın
dır.

sonulda
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edenler... Etmi-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşmesi sona ermiştir.
3. — Diyarbakır İline bağlı Eğil îlcesi adı
nın Dicle ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağı adının
da Eğil olarak değiştirilmesi
hakkında
kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/252)
[1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
RIFAT SlVlŞOĞLU (Zonguldak) — Efen^
dim, Dicle adının nahiyeden alınıp kazaya ve
Eğil adının da kazadan alınıp nahiyeye verilmesi
ve böylece, tâbir caiz görülsün, bir isim tram
pası yapılmak isteniyor. Bu kanun tasarısı da
bu maksatla Yüksek Meclise sevkedilmiş bulunu
yor. Sebep olarak da muhaberat ve muamelâtta
yanlışlıklara mâruz kalındığının valilikçe bildi
rildiği ifade ediliyor. Bir valinin alacağı tedbir,
yanlışlığa mahal bırakmamak,
bıraktırmamak
ve bunun için de memurları muamelât ve muha
beratta teyakkuz ve intibaha davet etmekten
ibaretken böyle yapmıyarak bu işin bir kanun
mevzuu yapılmasına
keenne
Ali'ye Veli'ye de Ali denilmesinin istenmesi doğru değildir.
1936 yılında bir kanunla ve muhakkak ki, mu
hik sebeplere binaen verilmiş olması lâzımgelen
isimler sadedinde «Bu isimlere alışılmamıştır,
yanlışlıklara 7/0I acılıyor tekrar değiştirelim»
denilmesinde isabet göremiyorum. 15 sene evvel
bir kanunla verilmiş isimlerin 15 sene sonra yeni
bir kanımla değişmesi değil, bu isimlere alışıl
ması ve halkın alıştırılması temin edilmelidir.
isim verilirken bir kanun yapıyoruz, bir müd
det sonra yok bu olmadı, değiştirelim deyip hiç
bir ıstırar ve muhik sebep yokken değiştirilmesi
yoluna gidiyoruz ve kanun bolluğu yaratıyoruz.
Bu isimlerin verildiği 1936 tarihi ile bugün
arasında büyük bir zaman geçmiş değildir. El[1] 1 sayılı basmayazı tutanağın
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betteki bu isimlere zamanla ünsiyet peyda edile
cektir. inkılâplar dahi zamanla hazmedilmiyor
mu?.
Benim doğup büyüdüğüm kazanın ismi, Mer
hum Sultan Abdülhamid'in ismine izafetle Hamid^ye idi. Bu isim ilânı Meşrutiyette kaldırılarak
Devrek tesmiye edildi. Bunu halk biraz yadırga
dı, muhaberat ve muamelâtta biraz karışıklık
oldu ise de zaman mefhumu hepsini halletti.
Zaman denilen mefhum bu işi de halledecektir..
Şimdi Dicle ismini kaldırıyoruz, yerine Eğil
ismi veriyoruz. Eğil.'i kaldırıp Dicle diyoruz.
Binaenaleyh şimdiye kadar alışılmış olan bu is
min valinin mücerret arzu ve işarı ile değişti
rilmesi için bir kanun yapmıyalım. Bu itibarla
bendeniz tasarının tümünün reddedilmesini rica
ediyor ve bu hususta da bir takrir takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim.
NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Muhterem
arkadaşlar, gerekçenin mefhum ve fehvası tet
kik ve tahlil edilince görülecektir ki, bir ilçe
mizin öz adının değiştirilmesi için iki sebep
gösterilmektedir. Bunlardan birisi; Piran'm
güya yabancı bir anlamı ifade eder bir kelime
olması, diğeri de Dicle nehri bu kasabayı baş
tan aşağıya katettiğinden bunun adına Dicle
denilmesi lüzumludur. Peşinen şunu arzedeyim
ki, gösterilen bu iki sebep de varit değildir.
Çünkü Piran, doğrudan doğruya Türkistan'ın
en başta gelen şanlı ve âlemşümul hükümdarı
Efrasiyap'm meşhur bir askerinin adıdır; ya
bancı bir ad değildir. Binaenaleyh bu sözleri
min, bu iddiamın mesnedi olan Şemsettin Sa
mi'nin Kamusuna, Firdevsii Tüsi'nin Şehname
sine göre bu hükümdarın adına izafeten aziz
yurdumuzun ayrılmak kabul etmez bir parçası
olan bu toprağa bu ad verilmiş ve burası sine
sinde bu adı yüz yıllarca taşımış ve Soyadı Ka
nunu çıkıncaya kadar 415 seneden beri bu il
çenin bağlı bulunduğu Diyarbakır il Merkezin
de oturan ve kendilerine mensup olmakla ifti
har ettiğim bir ailenin ad ve şöhreti olmuştur.
Bu ilce Dicle Nehrinin ne membamda ve ne de
mansabmda değildir. Gerekçede izah edildiği
gibi, ancak ve ancak geçit mevkiine tesadüf
etmekte olup bu nehrin geçtiği yerlerde birkaç
il, ilce, bucak ve birçok da köylerimiz vardır.
Bu raşlayış şimdiye kadar hiçbir yer adının de
ğiştirilmesine vesile olmamışken, bunun hasren ve tahsisan bu ilçeye kadim adının iadesi-
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ne mâni gösterilmesi elbette ki doğru değildir.
Verdiğim izahatın kâfi olduğuna kaniim.
Bunu yüksek takdirinize arzeder ve bu izahatı
nazara alarak verdiğim önergenin nazarı dik
kate alınmasını rica ederim.

MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Aziz
arkadaşlar; vaziyet benden evvel konuşan iki
arkadaşımızın anladıkları ve anlattıkları gibi
değildir, gayet basittir. 1936 da Diyarbakır ilce
ve bucakları tesbit edilirken, Eğil îlcesi ve Dic
le bucağı kuruluyor. O zaman Eğil İlçesi Eğil
Köyünde, Dicle bucağı da Dicle Köyünde kurul
muş. Fakat Eğil İlçesini Eğil Köyünden kaldı
rıyorlar, inkişaf kabiliyetleri ve kalkınma ba
kımından üstün olan Piran kasabasına götürü
yorlar. Dicle bucağının merkezi de asıl kendi
köyünde kalıyor. Sonradan muhaberatta müş
külât baş gösteriyor. Eğil İlcesine gönderilen
bir posta doğrudan doğruya Eğil'e gitmiyor.
Onun gibi Piran kasabasına gönderilen bir mu
habere de Eğil'e gidiyor, bucak merkezine git
miyor. Binaenaleyh bu müşkülâtı önlemek için
yetkili kurullar Diyarbakır Valiliğine müraca
at ediyorlar, valilik de, bu bir kanun mevzuu
olduğu için, Bakanlığa müracaat ediyor. Bakan
lık bu esbabı mucibe ile diyor ki, mademki
Dicle bucağının merkezini Dicle köyünden kal
dırıp Eğil'e götürdünüz o halde bu bucağın is
mini de Eğil yapalım diyor.
Eğil ilcesine gelince: Eğil ilçesinin merkezi
Piran kasabasıdır. Buna Piran ilçesi ismi veril
mesi de az çok mantıkidir. Fakat bakıyorlar ki
o civarda en çok nam salmış olan şey, Dicle
nehridir. Dicle nehri baştan başa o kasabayı
katetmektedir. Bu sebeple Dicle kelimesini Pi
ran kelimesinden daha üstün tutuyorlar ve da
ha çok alışılmış olduğu için, esasen Eğil keli
mesi kaldırılacağına göre, Piran koymıyalımda Dicle koyalım diyorlar. Komisyon da bu dü
şünce ile bunu tasvip etmiştir. Bendeniz de bu
nu gayet doğru ve mâkul görüyor ve tasvibini
zi rica ediyorum.
FERİT ALPÎSKENDER
(Diyarbakır) —
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım bendenizin arzedeceğim hususlarda
yeter derecede izahat Amerdiler. Yalnız ortada
iki tane takrir A^ar. Bunlardan birisi üzerinde
duracağım. Bu, Piran ilçesinin isminin değiştirilmemesini istemektedir. Ben tarihi isimlerin
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yabancı olmadıkça yerinde kalmasına tarafta
rım. Şimdi Dicle dediğimiz zaman bu muayyen
bir arazi parçasını ihtiva eden bir sahaya ve
rilmiş isim olarak kabul ederiz. Bir ilce isminin
mutlaka o ilce merkezinin ismini taşıması ikti
za etmez. Meselâ Seyhan dediğimiz zaman şü
mulünün bütün bir vilâyeti içerisine aldığını
buna rağmen il merkezinin Adana da bulunmak
ta olduğunu görürüz. Bunun gibi (Dicle) de
Eğil'i, Piran 'ı ve ilce arazisinin tümünü içine
alır. Onun için Dicle ilçesinde kasaba merkezi
adı Piran olarak kalacaktır. Fakat kanun tasa
rısının istihdaf etmiş olduğu Dicle kelimesi, bü
tün bu ilçeyi ihtiva eden, bucaklariyle oradaki
arazinin tamamına şâmil bir isimdir. Bu itibar
la Hükümet tasarısının aynen kabulünü istir
ham ederim.
NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Muhterem
arkadaşlar, tasarı tetkik buyurulursa bu civar
da Dicle Köyü adiyle bir köye raslamıyacağımza eminim. Bunu yüksek huzurunuzda tekrar
ediyor ve diyorum ki, eğer ki, Dicle'nin geçidin
de rastlanan köy, bucak veya ilce adlarının de
ğiştirilmesi kabul ediliyorsa bu prensibi topyekûn ele almak ve tetkik edilmek icabeder. B,u
şekilde yapıldığı halde hasren ve tahsisan yüz
yıllarca, bir kahraman Türk'ün adını alan bu
ilçenin adının değiştirilmesiyle orada bulunan
30 bin vatandaşımız-n müteessir edilmesi doğru
değildir. Çok rica ediyorum, asırlardan beri bu
adı taşıyan bu kasaba ahalisini bu şereften mah
rum bırakmıyalım.
Takdir yüksek heyetinizindir.
BAŞKAN — önerge var efendim, okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tasa
rının tümünün reddini arz ve teklif ederim.
Zonguldak Milletvekili
Rifat Sivişoğlu
7 . X I I . 1951
Yüksek Başkanlığa
Verdiğim şifahi izahata dayanarak Diyar
bakır îline bağlı olup halen «Eğil» adını taşı
makta olan İlçeye mahallî valiliğin temennisi
veçhile kadim ve tarihî adı olan «Piran» adm?n
verilmesini bilhassa rica ve teklif ederim.
Diyarbakır Milletvekili
Nâzım önen

n-
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BAŞKAN — Efendim, ikinci önerge madde
ye taallûk etmektedir. Birinci önerge, tasarının
tümü üzerinde görüşme cereyan ettiği için tasa
rının heyeti umumiyesinin reddi mahiyetinde
dir.*'Bu itibarla şimdi onu reye koyacağını. Mad
delere geçilip geçilmemesi reyi âlinizle halledil
dikten sonra da birinci madde sırasında ikinci
önergeyi, yani Nâzım Bey arkadaşımızın öner
gesini reyinize arzedeceğim.
Şimdi Rifat Sivişoğlu arkadaşımızın Önerge
si tasarının tümünün reddi mahiyetindedir, bu
nu dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar...
Kabul etmiyenler... Arkadaşımızın önergesi ka
bul edilmemiştir.
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddele
re geçilmesine karar verilmiştir.
Diyarbakır îline bağlı Eğil ilçesi adının (Dicle)
ve bu ilçeye bağlı Dicle Bucağnm adının da

(Eğil) olarak değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — Diyarbakır îline bağlı Eğil
îlcesi adı (Dicle) ve bu ilçeye bağlı Dicle Buca
ğının adı da (Eğil) olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN — Nâzım Beyin önergesini okutu
yorum.
(Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in
önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge kabul edil
memiştir.
Maddeyi yüksek oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir.
4. -— Deniz tuzlalarından yabancı memleket
lere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için haki
ki veya hükmi şahıslara izin verilebileceği hak
kında kanun tasarısı ile Çanakkale Milletvekili
Kenan ÂMrmnlarhn Tuz Kanunur.un 1 nci mad-
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desinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi
ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlatı ra
porları (1/210, 2/49) [1]
; BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ırfıf
Mehmet Daim Süalp, buyurun.
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar; Deniz tuzlalarında, yabancı
memleketlere ihraç edilmek şartiyle, tuz istih
sali için hakiki veya hükmi şahıslara izin veri
lebileceği hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporunu görüşmekteyiz.
Hükümet tasarısı, sadece Hükümet tekeli ta
rafından işletilmiyen denzi tuzlalarının istih
salinde, işletilmesinde, hususi teşebbüslere de
hak tanınmasını derpiş etmektedir. Fakat Büt
çe Komisyonu bunu teşkil ediyor. Sadece deniz
tuzlalarını değil de kaya tuzlaları, kuyu vesaire
gibi Devletin rantabl görmediği, işletemediği
bütün tuzlaları işletmek için de hususi teşeb
büslere hak tanıyalım diye bir rapor hazırlan
mıştır.
Komisyon bu raporunda diyor k i ; «3078
sayılı Kanunla tuz istihsali Devlet Tekeli altın
dadır.» Mekşuf veya gayrimekşuf tuzların te
keli Devlete tanınmıştır. Bunu aynen kabul edi
yoruz. Hususi teşebbüs sahiplerine istihsal ve iş
letme haklarının tanınmasının sebebi de şudur.
Bu sebebleri şöyle sıralıyorlar:
«Evvelâ yurda döviz sağlamak;
Sonra, yurt içinde metruk kalmış servetle
rin kıymetlendirilmesi bakımından memleket
iktisadiyatına hizmet etmek;
Üçüncüsü de iş sahalarının çoğaltılmasını
temin etmek.
Bu düşünce ve mülâhazalarla serbest teşeb
büs de tuz istihsal edebilsin» diyorlar.
Fakat Hükümetin getirdiği tasarıda, ve ge
len rayorda şart olarak ileri sürülen şudur:
İstihsal edilecek tuz mutlaka ihraç edile
cektir, memleket dâhilinde satılmıyacaktır.
Bu vaziyet karşısında endişemi mucip olan
hal şudur. Acaba serbest teşebbüs sahibi tuzu
istihsal ettikten sonra bir alıcı bulamaz ve ihraç
edemezse ne hal olacaktır? O zaman Hükümet
mi bu tuzu elinden satın alacaktır? Bu tuz dâ
hilde kaldığına, kalacağına göre, istihsal edilen
[İJ 3 sayılı basmayaz% tutanağın
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,... tuzun fiyatına tesir eder mi etmez mi? bu mülâ-m hazaya cevap olmak üzere raporda şöyle bir fık
ra gördüm. Bu fıkrada, deniliyor ki, (bugün
Çamaltı tuzlasının istihsali istihlâki karşılamak-,
ta ve 40 bin ton artmaktadır, her sene 40 bin
ton ihraç ediyoruz, buna mukabil talep o kadar
çoktur ki, biz bu talepleri karşılıyamamaktayız,
bu ihraç ettiğimiz 40 bin ton talebe kâfi değildir. Bu itibarla eğer serbest teşebbüs sahipleı i
de istihsalde bulunacak olurlarsa mutlaka bu
fazla taleplere bir cevap olacaktır ve fazla talepler muvacehesinde ihraç dahi yapılabilecektir). Ben buna karşı şunu sormam isterim: Ma
dem ki, talep çoktur ve biz bu talepleri karşılıyacak olursak, fazlasiyle döviz temin edebilece
ğiz; o halde bu işi Tekel niçin yapmadı? Bugün
talep bulamıyan ve zarar ettiği sabit birçok te
şebbüsler dururken onları tasfiye cihetine git
meyip de niçin malî bakımdan fayda temin ede
cek, varidat getirecek ve talibi de çok olan bu
işi tasfiye ediyor ve hususi teşebbüse bırakıyor?
İstirhamım şudur, sözcü arkadaş benim bu
iki endişemi giderecek cevabı lütfederlerse mem
nun kalırım.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
KENAN AKMANLAR (Çanakkale) Muhte
rem arkadaşlar; elimizdeki kanun; yeni bir zih
niyetin mahsulü olarak, hattâ diyebilirim ilk
mahsulü olarak öteden beri önümüzdedir, servet
kaynaklarımızı, Devletin elinde bulundurmak ve
Devlet için çalıştırmak başlıca bir gaye olarak
devletçilik prensibi içinde tatbik görmüştü. Biz,
memlekette mevcut iktisadi servet kaynakları
nın işletilmesinde bu inhisarın, bu el koymanın
Türk Milletine ne kadar ağır şartlar yüklediğini
bilen insanlar olarak buraya geldikten sonra, ilk
işimiz bu neviden servet kaynaklarını milletin
emrine amade tutmak yolunda faaliyet sarf et
mek olacaktı. Bunun .içindir ki, bendeniz bu
kanun tekljf <ni ilk olarak Başkanlığa sundum.
Şimdi Tekelin elinde mevcut ve metruk bir halde
bulunan yani işletilmiyen tuzlalardan hususi te
şebbüsün istifade etmesi suretiyle memleket dı
şına tuz ihraç edilebileceği imkânını görerek bu
imkânı hazırlıyan kanun tasarımı tevdi ettim.
Tekel Komisyonunda ve Bütçe Komisyonunda
hakikaten yapıcı bir zihniyet ve anlayışla bu ta
sarı bu komisyonlardan geçtikten sonra Hükü
met tasarısı ile beraber şimdi huzurunuza gelmiş
bulunuyor* Muhterem arkadaşlar, benden evvel
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konuşan arkadaşım
Bütçe Komisyonu esbabı
mucibesindedeki sebepleri kandisi için tatmin
edici görmediler ve bilhassa şöyle b i r s n a l sor
dular: (Madem ki, hariçten talep var.bu işi Te
kel niçin yapmıyor?) Arkadaşlar bu, bizim zih
niyetimizin mahsulü olamaz. Biz, işleri ve bil
hassa iktisadi faaliyetleri Tekel müesseselerin
den daha çok hususi teşebbüse mal etmek ve
hususi sermaye teşebbüsü ve tekniği ile bu yol
larda memleket iktisadi faaliyetlerine, memle
ketin iktisadi kalkınmasına yardım etmek kara
rındayız.' öyle bir camia halindeyiz ki, bendeniz
bu arkadaşın bu işi niçin Tekel yapmıyor bu iş
te münhasıran fayda vardır diye Tekele bir
sual tevcih etmesini yersiz görmekteyim. Arka
daşlar, kanun Bütçe Komisyonundan bizim ilk
teklif ettiğimiz şekilde, yani memleketimiz da
hilindeki tuzlalara şâmil olarak çıkmış vaziyet
tedir. Memleket dahilindeki tuzlalar.
yahut
tuz membaları hususi teşebbüs
tarafından
ihracat maksadı için işletilir mi işletilmez mi
diye bir endişe belki hâkim olabilir. Nitekim
benden evvel konuşan arkadaşım aynı endişe
yi izhar etmiş vaziyettedir. Ama arkadaşlar,
dediğim gibi, yepyeni bir zihniyetimizin tap
taze bir mahsulü olarak ortada bulunan bu ka
nunun kabulünde bir tereddüt doğuramaz. Biz
memleketin servet kaynaklarını, Devlet için, hat
tâ her şeyi Devlet için istihsal etme vaziyetin
den çıkarıp halka mal etmek ve halfan, hususi
sermayenin, hususi teşebbüsün iştirakiyle mem
leketin kalkınmasına hız vermek dâvasında olan insanlarız. Bu şümul içinde öyle tahmin
ediyoruz ki, senede 4 - 5 yüz bin tonluk bir
ihraç mevzuu haline gelebilecek bir mevzu
üzerindeyiz. Eğer memleket içindeki tuzlalar
dan hususi teşebbüs faydalanmak
imkânını
bulmazsa, • bu iş rantabl olmazsa bittabi işle
tilmez. Bu işleri takyidetmek bizim zihniye
timizle asla kabili telif değildir.
Arkadaşlar, tuzlaların, ihraç maksadiyle hu
susi teşebbüs tarafından işletilmesine imkân
veren bu kanunu yalnız tuz mevzuunda değil,
demin de arzettiğim gibi, prensiplerimize de mu
tabık olarak bir an evvel kabul etmenizi rica
edeceğim.
MAHMUT ÖOLOĞLU (Trabzon) — Mehmet
Daim Süalp arkadaşımız, mademki bu tuzlalar
işletilebilir. Tekel idaresi niçin işletmiyor, sözcü
bu hususu iz&b etşmler dediler: Köraiöyon öÖ7«
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Bu hususi teşebbüsü bâzı korkulardan kur
cüsü sıfatiyle arzı malûmat ediyorum:
I
tarmak
içindir. Buna mukabil şu var, mallyel
Benden evvel konuşan Kenan Akmanlar ar
ne
olacak?.
Bu, Devlet için tehlikelidir. Bunun
kadaşımın da izah etmiş olduğu gibi biz Devlet
için
de
kanunda
bir fıkra vardır. Bu fıkrada
tekelinde bulunan işlerin peyderpey hususi şa
diyor ki, «Şu kadar ki, satmalma bedeli müma
hıslara devri hususunda prensip kararı vermi
sili Tekel tuzlalarının asgari istihsal maliyetleri
şizdir. Bunların ilk adımı olarak bu kanun mev
ni aşamaz.»
zuu huzurunuza gelmiş bulunuyor. Yani Tekel
Bu vaziyet karşısında hem ferdî teşebbüse
idaresinin kendi işlettiği sahalardan hariç ka
bir cesaret verilmiş oluyor, hem de her hangi bir
lan ve kendi işletemediği tuzlaları, ihraç kayşekilde Devlete pahalı tuz satılması kapatılmış
diyle, vatandaşların işletmesine müsaade ediyo
oluyor.
ruz. Eğer mümkün olsa Devlet elinde bulunan
BAŞKAN — Şükrü Kerimzade.
bütün işletmeleri zamanın ve şartların müsaa
ŞÜKRÜ KERlMZADE (Kastamonu) — Ce
desi nispetinde vatandaşlara devretmek en uy
vap verdiler.
gun hareket olurdu, işte bu kanunla ilk adım
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) —
atılmıştır.
Arkadaşlar,
bendeniz bu meselenin evvelâ dev
Bir de sahildekiler mi, yoksa dâhildekilerletçilik
mefhumu
altında, ikinci derecede de Te
mi diye bir sual soruldu. Bu kanuna göre dâkelin
vaziyetiyle
birlikte
mütalâa edilmesini ri
hildo tuz satmak kaçakçılık addedilmiştir. Hal
ca ediyorum. Çünkü ben şahsan ötedenberi liberal
buki dâhilde tuz istihsaline müsaade edilecek
mesleğine mensubum, Devletçiliğin aleyhindeolursa kendiliğinden tuz kaçakçılığı mevzuu hâ
yim.
sıl olacaktır. Cezası da ağırdır. Binaenaleyh va
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Anadan
tandaşları bu yola sürüklememek endişesiyle
doğma
demokrat, öyle m i l
yalnız sahildeki tuzlalara inhisar ettirilmiştir.
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) —
Muhakkak olan şudur ki şahsi teşebbüse devre
Anadan
doğma demokratım. Yalnız benim ri
dilen ilk küçük mevzudur. Bu mevzu diğerleri
cam
şu
olacaktır
: Biz evvelâ devletçiliğin, dev
ne de örnek olacaktır.
letçilik prensibinin ne olduğunu halletmedikçe,
MEHMET-DAİM SÜALP (Siird) — Ya ih
saniyen bu tekelin devletçilikte kalıp kalmıyacaracat yapılmazsa..
ğını kestirmedikçe böyle parça parça teklifler
MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — ihra
le buraya gelirsek, bana öyle geliyor ki, her bir
cat yapılmazsa, kanun sarihtir. Aşağıdaki dör
kuştan birer tüy kopararak neticede kuşu tüy
düncü madde bunu karşılamaktadır; müsaade
süz bırakacağız ve o vakit diyeceğiz ki, bunlar
nizle 4 ncü maddeyi okuyorum:
henüz kuşa döndü. Onun için evvelâ şunu hal
(Dördüncü madde — Aynı kanuna asa
ledelim : Tekel idaresinin, Tekel rejiminin dev
daki madde eklenmiştir:
letçilik mefhumu altındaki vaziyeti nedir?. Ya
rın öbürgün Tekel mevzuunda liberalizme git
Ek madde —• Bu kanunun birinci madde
tiğimiz, tekeli tasfiye ettiğimiz zaman onun
si gereğince müteşebbislere verilen istihsal iz
elinde neleri bırakacağız, ondan neleri alacağız?.
ninin geri alınması veya müteşebbisler tarafın
Bunlar bir program dâhilinde cereyan edecek mi
dan istihsalden vazgeçilmesi hallerinde tuzla
dir?. Benim kanaatime gö''e Tekel madd?len ı ıi
da müteşebbise ait birikmiş tuzlar müteşebbis ta
birer birer Devletin elinden alıp şahıslara verdi
rafından teklif edildiği ve 3078 sayılı Kanunun
ğimiz zaman en sona kalacak olan tuzdur!.
ikinci maddesinde yazılı evsafa uygun görüldü
ğü takdirde maliyet bedelleri üzerinden Tekel
BAŞKAN — izzet Akçal.
idaresince satınalınabilir. Şu kadar ki, satmal
BAŞKAN — Buyurun izzet Akçal.
ına bedeli mümasili Tekel tuzlarının asgari is
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
tihsal maliyetlerini aşamaz.
rım ; 3078 numaralı Kanunun tadiline ait Halil
Fahri arkadaşımızın teklifi vardı. Bu teklif Ma
Birikmiş tuzlardan kanuni evsafı haiz olmıliye Komisyonunda reddedildi. Bütçe Komisyo
yanlar müteşebbis tarafından imha edilir. Ak
nuna geldi. O tadil teklifi de bu tasarı ile alâ
si halde masrafı müteşebbisten alınmak üzere
kalıdır. Bundan başka Tekel BakanveMli ojan
Te-kel idaresi tarafından1* im ha olunur-) •
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lecek tuzlardaki monopol hakkımızın kaldırıl
masına ait hükümleri ihtiva etmektedir.
Esas itibariyle şunu tebarüz ettirmek iste
riz ki; Demokrat Partinin kendi prensipleri
dâhilinde ve Hükümetimizin yüksek huzuru
nuzda okuduğu programda kabul edilen esas
lar içinde, memlekette Tekel veya Devlet iş
letmesi halinde bulunan her türlü teşekküller,
memleketin iktisadi imkânları, sermaye hare
ketleri ve nihayet onun yanında sosyal ve hal
kın iktisadi ihtiyaçlariyle muvazeneli olarak
mütalâa
edilmek
suretiyle,
yavaş, ya
vaş tasfiye edilerek hususi teşebbüslere mutla
ka devredilecektir arkadaşlar.
Fakat bugünkü durumumuz, muhtelif kanun
tekliflerinin mütalâasından ve arkadaşlarımı
zın izahlarından anlaşılacağı üzere, normal bir
devir içinde tekevvün etmemektedir. Biz bu mo
nopol, tekel hususunda şimdiye kadar alışmış
olan usul ve itiyatlar hilâfına bir hamle yapa
rak, halkın mühim ihtiyaçlarının temini ciheti
ni serbest teşebbüse hemen terkedersek sonra
dan pişman olup yeni yeni birtakım tedbirler
almak zaruretini kendimizde duyacağız.
Binaenaleyh, bugün ilk olarak, halkın
mühim ihtiyaçlarından birisi bulunan ve hattâ
en uzak köylere kadar sevkı lâzımgelen tuz gi
bi bir inhisar maddesini, gerek istihsal bakı
mından ve gerekse tevzi bakımından bir ham
lede hususi teşebbüse devrettiğimiz takdirde,
yalnız piyasadaki iş hacmi itibariyle, hususi
sermayenin bunların temin etmesi ve halkın bu
mühim ihtiyacının günü gününe sağlaması nok
tasından birtakım tezepzüplerin meydana geleğeğine inanıyoruz. Bu bakımdan bu işleri
etap etap yapmak zorunda bulunuyoruz.
Bu bakımdan Gümrük ve Tekel Bakanlığı
lâzımgelen tedbirleri almaya başlamıştır. Bu
kanun tasarısı ile, bugün memlekette Tekel
idaresinin işlettiği tuzlalar dışında, harice ih
raç için hususi sermaye sahipleri, hususi teşeb
büsler tarafından tuzlalar işletilmesini temin
etmenin imkânlarını ve zeminini hazırlamak
tayız. Bir defa bu yapılır ve hakikaten bu
işletmeler yarın memleketin ihtiyacına cevap
verecek bir hale gelirlerse, elbette ki yine bir
etab olarak, hattâ yukardan inme bir emirle
değil, onların inkişafını yardımımızla destekle
mek suretiyle daha ileri adım atmaktan da ge
ri kalmıyacagız.

Nuri Özsan arkadaşımız, teklifin komisyonda
konuşulmakta olduğu sırada, bu kanunun tadili
için ayrıca teklifleri bulunduğunu ve bunun
için mühlet verilmesini, bir tasarı ile Büyük
Millet Meclisine geleceklerini söylemişti. Bina
enaleyh öyle zannediyorum ki, Halil Fahri ar
kadaşımızın teklifiyle alâkalı bir tasarıyı Hükü
met hazırlamaktadır. O da gelecektir, bununla
alâkalıdır. Kaldı ki bu elimizdeki tasarının
bünyesi içinde, Adalet ve Maliye komisyonları
nı ilgilendiren hükümler vardır. Asıl kanun
yani 3078 sayılı Kanun vaktiyle Adalet Komis
yonundan geçmiştir. Bu tasarıyı ise yalnız
Gümrük ve Tekel Komisyonu tetkik etmiş ve
Bütçe Komisyonuna vermiştir. Oradan Meclise
geliyor. Halbuki bu tasarıda cezai hükümler
vardır, Adalet Komisyonuna gitmediği için bu
hususta o komisyon üzerinde çalışmamış ve bir
söz söylememiştir.
Bu tasarıdaki cezai hükümleri ihtiva eden
maddesine baktım. Bilhassa Bütçe Komisyonu
nun üçüncü maddesinde şöyle diyor: «Birinci
madde mucibince, tuz istihsaline izin verilenle
rin kaçakçılık yapmaları veya kaçakçılığa te
şebbüs etmeleri halinde haklarında 1918 sayılı
Kanun tatbik edilmekle beraber ayrıca 500 lira
ağır para cezası hükmolunur ve istihsal izni de
hükümsüz kalır».
Katmerli katmerli para cezası tâyin edilmek
tedir. Bu, hiç de tatbikata uyan bir madde de
ğildir. Hâkimi tereddüde sevkedecektir ve ceza
müeyyidelerinin konması prensibine aykırı bir
prensip yaratmaktadır. Bu itibarla teklifim şu
olacaktır.
Tasarının mükemmeliyeti bakımından iş
Adalet Komisyonunda ve îhtısas Komisyonu
olan Maliye Komisyonunda da tetkik edilsin,
ondan sonra Yüksek Meclise arzedilsin. Mükem
mel bir kanun halinde prensipleri halledildik
ten sonra çıkmış bulunsun.
BAŞKAN — önergeniz var mı?
İZZET AKÇAL (Devamla) — Veriyorum.
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım,
yüksek huzurunuza sevkedilmiş bulunan kanun
tasarısı ve onunla müştereken yine yüksek hu
zurunuza bir metin halinde getirilmiş bulunan
Kenan Akmanlar'm teklifi, sadece ihraç edi-

81

B : 14

7 . 1 2 . 1951

Arkadaşlar, binaenaleyh bu kamın tasarı- t
mızı, bu ruh içinde mütalâa etmenizi bilhassa
rica ederim. Bunun dışında, bütün bunlara
rağmen, Tekel, kendine düşen vazifeleri, bil
hassa arkadaşımız Mehmet Daim Süalp'm biv
sorusuna cevap vermek için arzedeyim ki, yap
mıştır. Nitekim biz halen muhtelif deniz, sahil
ve iç tuzlalardan olmak üzere 310 bin ton tuz
istihsal etmekteyiz. Bunun 250 bin tona ya
kın bir kısmı memleket ihtiyaçlarına kalmak
ta, geri bulunanı da zaman zaman ihraç edil
mektedir. Nitekim 1950 - 1951 senelerinde 15
bin ton Japonya'ya ihraç etmek bize nasip ol
muştur. Çamaltı işletmemizi, Marshall yardı
mından istifade ederek - ki büyük bir sermaye
ye tevakkuf eder ve hususi teşebbüsün onun
yerine ikâme edilmesi güçtür - onu, bir defa
sında 840 bin, ikinci partide de 495 bin dolar
lık yatırımlarla yeni inkişaf haline sokmuş bu
lunmaktayız. Ümit ediyoruz ki, oradaki istih
salimiz - ki halen 178 - 180 bin raddesindedir iki misline çıkacak ve bize daha geniş ölçüde
piyasada malımızı satmak imkânını sağlıyacaktır. Bunun yanında, aldığımız malûmat ve
muhtelif ithal memleketleriyle yaptığımız te
maslar neticesinde edindiğimiz kanaate göre.
hususi teşebbüs erbabı da bu muhtelif memle
ketlere, bizim istihsal edebileceğimiz malın dı
şında mal ihraç edebilmek imkânını bulacak
lardır. Onun içindir ki, biz bu monopolü kal
dırmak suretiyle, yani memleketimizden ihraç
için istihsal monopolünü kaldırmak suretiyle
hususi teşebbüslere, memleketin muhtelif yer
lerinde yer vermiş olursak, sadece arkadaşlar,
birçok zamanlar iddia edildiği gibi; şu veya bu
şahsın, şu veya bu teşekkülün para kazanması
değil, memleketin içinde el dokunulmamış, mil
letin müşterek malı olan kıymetleri ve mahsul
leri aynı zamanda değerlendirmiş olacağız. Bu
menfaat elbette ki memleketin umumuna şâmiı
olacaktır.
İşte bütün bu sebepler tahtındadır ki, bu
kanunu huzurunuza sevketmiş bulunmaktayız.
Arkadaşlarj Mehmet Daim Süalp arkadaşı
mızın, eğer hususi teşebbüs bu malları sata
mazsa ne olacak şeklindeki suallerini gerek ko
misyon sözcüsü gerekse Kenan Akmanlar ce
vaplandırdılar. Bu husus kanun tasarısının
4 ncü maddesinde göz önüne alınmıştır. Eğer
böyle bir hal olursa yani istihsal edilen mallar
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her hangi bir sebepten dolayı ve yahut müteşeb-^
bisin şu veya bu şekildeki işi terketmesinden
dolayı, harice satılamazca, hem müteşebbisi za
rara sokmamak, hem de memlekette istihsal
edilen bir malı değerlendirmek için onlar, Te
kelin o günkü en yüksek istihsal maliyet fiya
tını aşmamak şar tiyle, satmalmacak ve kıymetlendirileeektir.
Şimdi, İzzet Akçalı arkadaşımızın ileriye
sürmüş olduğu noktaları cevaplandırmak iste
rim :
Arkadaşlar, müstakbelde yapılacak ve tet
kik edilecek bir kanun vardır. İçtüzüğün umu
mî hükümlerine göre, bunun o vakte kadar
terkine elbette ki imkân yoktur. Onun kabul
edilip edilmiyeceği mevzuu vardır. Arzettiğimiz mevzu, fiyatın arttırılmasiyle ilgili değil
dir. Yani asıl inhisar kanununun ve fiyatla
rı tesbit eden kanunun bünyesine dokunulma
mış, sadece hususi teşebbüs erbabı tarafından
ihracatı temin için istihsal monopolü kaldırıl
maktadır. Ali Fahri İşeri arkadaşımızın : Fi
yat 7 kuruşa çıkarılsın, aradaki fark memleket
hastanelerine sarfedilsin, şeklindeki teklifi ile
teklifimiz arasında büyük prensip farkı vardır.
Binaenaleyh beraberce mütalâa edilmek üzere
tasarının komisyona iadesi veya geri verilmesi
elbette ki cevaz yoktur.
Yalnız İzzet Akçal arkadaşımızın, Adalet
Komisyonu tarafından da görülmesi, tetkik edilmesi hususundaki teklifi hakikaten yerin
dedir. Çünkü, İçtüzük hükümlerine göre, bir
kanunun tadiline ait teklifleri de, esas ana ka
nunu hangi komisyonlar tetkik etmişlerse o ko
misyonlarda müzakeresi
icabetmektedir, bu
bakımdan Adalet Komisyonuna sevkı hususun
da yüksek heyetiniz karar almakta muhtardır.
Nasıl bir karar alırsa o karara iştirak ederiz.
Arkadaşların da işaret ettikleri gibi, bu işti
rakimiz, kanunun tümü hakkında değil, ceza
maddelerine münhasırdır. O maddelerin tetki
ki ve aynı zamanda yeni bir şekle bağlanması
Wn Adalet Komisyonuna sevkına muteriz de
liliz, iştirak ediyoruz.
BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp.
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz
arkadaşlar, üzerinde konuşma yaptığımız ra
por, bütçe komisyonu raporudur, Ben bâzı en
dişelerimi suallerle tevcih ederken, bütçe ko-
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misyonu sözcüsünün rapor münderecatı dâhilinde kalmak suretiyle bana cevap vermesini
rie* etmiştim. Halbuki cevap veren arkadaşı
mızMahmut Goloğlu, Gümrük ve Tekel Komisyonunun Sözcüsüdür ve Gümrük ve Tekel Kotttlşryönunun hazırladığı rapor münderecatına go: j ş cevap verdi. Halbuki bu iki rapor birbirin
den çok farklıdır. Meselâ, Gümrük ve Tekel ra
poru sadece deniz tuzlalarının serbest teşeb
büs sahiplerine verilmesini derpiş etmektedir
ki, bütçe komisyonu raporu ise, bütün tuzla
lar İçin bu hakkı tanımaktadır. Halbuki Hükü
metin getirdiği tasan, sadece deniz tuzlaların
dan Hükünîetçe Işletilmiyen tuzlalar vatandaşlar
tarafından işletilebilir şeklindedir. Her halde asıl
tasarı İle Bütçe Komisyonu raporu arasında
kemiyet;^ keyfiyet bakımından fark vardır.
A^ftba mtîızur nedir ki Hükümet tasarısında
sahtece deniz tuzlalarına bu hak tanınıyor. Hal
buki iç vilâyetlerde, meselâ Siird'de birçok ka
palı tuzlalar vardır, bunlar deniz tuzlası değil
dir: Eğer Tekel komisyonu, raporunda belirtilen
ve Hükümet tasarsıında istenilen deniz tuzlaları
için sadece bu hak tanınacak olursa demek ki
bizimkiler bundan faydalanamıyacaktır. Diğerle
ri için tanmmıyan ye yalnız deniz tuzlaları için
tanınan bu hakkın diğerleri için de fanınmasmda ı*e gibi mahurlar vardır? Bunu bendeniz
kavrıyamadım, benoe müphemdir, açıklanmasını
rioa etmiştim. Görüşülen rapor Tekel Komisyonu
raporu olmadığı için bu konuda Tekel sözcüsü
nün değil, Bütçe |tomisyonu Sözcüsünün cevap
vermesi lâzımdır.
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nız bunu deniz tuzlalarına hasretmiş bulunmak
ta id.i Nitekim Gümrük ve Tekel Komisyonun
dan da bu şekilde geçmiştir. Ve aynı zamanda
bunun yanında Hükümetçe başka bir sebep daha
vardiî.

•-*

Karada bulnnan tuzlaların bu şekilde ihra
cat yapmasına müsaade edildiği takdirde, kıs
men kaçakçılık yapmak imkânı da bulunacaktır.
Bu suretle de esas itibariyle iktisadi bir tekel
değil, malî bir tekel olan tuz işletmelerinin de
bütçe üzerinde elbette bir zararı olacaktı.
Bu iki mülâhaza altında böyle bir kanun ta
sarısı sevk edilmişti. Nitekim bu hesap edilerek
bizim tasarımızda ceza müeyyidesi bulunmacfift
içindir ki vaktiyle de Başkanlık Divanınca Ada
let Komisyonuna sevk edilmemiştir. Fakat Bütçe
Komisyonu, fiyat yüksekliği olsa bile, bir hususi
teşebbüsün, müdebbir bir tüccarın, düşünerek,
orada işletme kuramıyacağını, kursa da zarara
katlanmayı hesaba katarak hareket etmesini dü
şünerek, bunu iç tuzlalara teşmil etmiştir. İçerde
bulunan, bizim tarafımızdan kullanılmıyan, işlet
me faaliyeti içine alınmamış olan, veya henüz mekşuf olmıyan kısma da teşmil etmiştir. Böyle bir teş
mil olunca da, ceza müeyyidesi kovmak zorunda
kalınmıştır. Birinci maddede bu salâhiyet verilir
ken, yerler hakkındaki iznin Bakanlar Kurulu
kararına bağlanması suretiyle kaçakçılığın ön
lenmesinin mümkün olabileceğini düşünerek biz,
Bütçe Komisyonunun bu genişletmesine muva
fakat ettik. Şimdiden muvafakat, etmiş bulun
maktayız.
Binaenaleyh bu hususi işletmelerin iç tuzla
Mâruzâtım bundan ibarettir.
lara, yani kara tuzlalarına, kaya tuzlarına ve
BAŞKAN — Tekel Bakanı
göllerde teşkiline muvafakat etmiş bulunmakta
GÜMftÜK ve TEKEL BAKANI SITKI YIRyız. Aramızda bir tezat bulunmamaktadır.
CAJyî (Balıkesir) — Efendim; biraz evvel
Ama işletilir mi, işletilmez mi, maliyet fiyatı
Mehmet Daim Süalp arkadaşımız hakikaten bir
bakımından, onu hususi teşebbüs düşünsün. Ona
noktaya temas ettiler. Ben bu kısma eljsik cevap
göre harekete geçsin.
verdim. Onun için ikinci defa huzurunuza çıkı
Yüksek maliyetle değil de çok ucuza malederyorum, Özür dilerim.,
se, o tuzların da ihracı sağlanmış olur. Bu mülâ
Efendim, dediler ki: Hükümet tasarısında
haza iledir ki, komisyona iştirakimizi şimdiden
sadece deniz tuzlalarının işletilmesine ait hüküm
arzetmiş bulunuyoruz.
konmuş, Kara tuzlalarının, işletilmesine ait bir
. AHMET KEMAL VAEINCA (Gümüşane)
hüküm yoktur. Önün için bir cevap versin, Büt
— Efendim; şu tekelin bir kuruluşunu düşünü
çe Komisyonu niçin teşmil etmişî
yorum. Biz ta ecnebilerden devraldığımız za
Arkadaşlar; Hükümet tasarıyı sevkettiği zamandan itibaren tekele dâhil olan maddeleri şöy
msm JlBtlİ&pgtâ. düşü&f£Qk kara tuzlalarının istih-lece jrihnimde bir sıralıyorum, kolonyasına kadar
ssfîçm iNeftema hususi teşebbüs tarafından imvar. Şimdi biz bunun dönüm noktasındayız. De
fetft lw$aşqşıyic»gı kaaaatind* oldu£u için yal- min de arzettiğim gibi bu idareler, nasıl ecnebi-
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İerâen tekel maddelerini devraldıkları zaman bir, Kamutayın oyuna arzım, teklif .ederim. .
sisteme bağlamamışlarsa, şimdi de bu tekeli tas
,
Rize Milletvekili
fiye şırasında bir program ve sisteme tâbi tutma
İzzet Akçal
dan; tasfiye edecek olursak bu millet zarar göre
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lüt
cektir.
, . '
4
fen işaret buyursunlar.. Almıyanlar.. Önerge
Bir suitesadüf. diyeyim, sualimi yeni bakan
dikkate alınmıştır. Tasarı Adalet ve Maliye Kadan soruyorum. Bu hususta sistem ve program
misyonlarına verilmiştir.
ları! nedir? Bu tasfiye nereden başlryacak? Aldı
5. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı
ğım cevap tuzdan olacağı şeklinde idi. Tuzu ev
maddelerinde
değişiklik yapılması hakkında ka
velâ denizlerde, sonra da karada serbest bıraka
nun
tasarısı
ve Çalışma Komisyonu. , raporu
cağız deniliyor.. Bunu tasfiye ederken ben diyo
(1/240)
[1]
.
.
.
rum ki, en sonra tuz gelir, O 'diyor ki en evvel
budur.
BAŞKAN — Tasarının türmj hakkında söz
. ENVER GÜRELÎ (Balıkesir) — Neden en istiyen var mı?
sonra?.
•
ADALET K. SÖZCÜSÜ MÜFÎT ERKUYUMCU (Balı'kesiı*) — Muhterem arkadaşlar; hatır
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) —
Çünkü tuz Türk köylüsünün bir numaralı gıda-r larsınız, tatilden evvel Erzurum Milletvekili
Said Başak arkadaşımızın ihtiyarlık Sigortası
sidir, tuzsuz duramaz. Tekel tuzu şimdi on ku
Kanununun bâzı maddelerinin"' değiştıf ilmesi
ruşa yediriyor serbest bırakıp hükmi şahısların
hakkında bir teklifi Mecliste görüşüldü. Bunun
veya fertlerin eline geçtiği zaman 30 kuruşa yehakkındaki Çalışma ve Ekonomi Komisyonları
dirilecektir. Binaenaleyh en sonra elden çıkara
cağımız inhisar maddesi tuzdur. Ben bir misal • raporları arasında mübayenet '/ vardı. Bunun,
uzun müzakerelerden sonr"a Adalet Komisyonun
vereyim; Tuz bölgeleri var tuz bölgeleri bir fi
da bir defa görüşülmesine karar verildi. '
yat koyuyor meselâ: Aşkale, Erzurum bölgesine
Sait Başak arkadaşımızın teklifi şimdi Ada
tâbi olduğu için 8 kuruşa, yani başındaki kaza;
let Komisyonunda derdesti tetkiktir. Bu-mev
Trabzon'a tâbi olduğu için tuz 15 kuruşa kadar
:
sat1 lıyor. Bölgelere ayrıldığı zaman fiyatlar: zu da aynıdır. Bu itibarla mevcut alâkd ve ir
tibat dolayısiyle, her iki tasarının ve teklifin
böyle temevvüç ederse denizde şahıs tuz çıkara
birleştirilmesini ve görüşülmek için bunun da
cak, dâhilde Hükümet çıkaracak; bunların fiyat
Adalet Komisyonuna evvel emirde havalesini
ları ne olacak?. O içeriye sokacak,: bu dışarıya
çıkaracak. Bundan nazari ihtilâtlar-peyda olur.; arz ve/ teklif ediyorum. Teklifim" Adalet Komis
yonu namınadır.
• ^ ; : " ; ::
İnhisarları tasfiye'edeceğimiz'vakit evvelâ mad
BAŞKAN. -~ Bunun için yazılı teklifte bu
denin tamamını' bırakırsınız daha doğru olur.
lunmanız iktiza eder. " ' , "
Ben de Tekelde çalıştım, bir parça müfettişliğim
"* SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Sayın Başkan
var; Bunun mahzurunu bilirim. •••••.'.
•bu hususta bir önerge verilmesi lüzumundan
BAŞKAN— Başka söz istiyen yoktur. Yal
' bahsettiler. Evvelki teklif sahibi ben -olduğum
nız îz£et Ak'çal arkadaşımızm bir önergesi var-"
için-önerge veriyorum, bu tasarının da Adalet
dır, onu okutmadan evvel tavzihine lüzum gör
Komisyonuna havalesini rica ediyorum. v
düğüm bir mesele vardır. Bir kanunun yorum
BAŞKAN .-—; Başka Jröz istiyen yok.
lanması istendiğinde kanun, ilk defa hangi ko
-ÇALIŞMA
K. SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK
misyonlardan geçmişse yorum için o komisyon
(Aydın)
—Efendim,
Muhterem Şaid Başak
lara havale edilir.
arkadaşımızın: Adalet >Komisyonunda tetkik
Şimdi önergenin kabul ve âdemi,kabulü
edilmekte bulunan kanun teklifiyle bugün yük
yüksek takdirinize ait bir keyfiyettir, önergeyi
sek heyetinize sumılmus plân '-. tasan arasında
okutuyorum. , ' . , . .
tam bir mutabaka.tmeyzuubahis değildir. Arka
daşımız -sadece, 5212/ve 3659" sayılı' kanunların
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeple tasarının Adalet
ve Maliye Komisyonlarına tevdi olunmasının
•
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şümulü dışına çıkarılmış olan ve bu kanunun
neşri tarihinde Medeni Kanun hükuinleriıie gö
re tesis edilmiş bulunan emekli sandıklariyle,
Millî Bankalarda kurulmuş bulunan bu gibi
sandıklarla ilgili olarak çalışan memur, müs
tahdem ve işçilerin de bu fıkraya ilâvesini tek
lif etmişlerdi. Halbuki bugün yüksek huz?ırunuza takdim edilmiş bulunan tadil teklifi, 54İ7
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun tadiline
mütedair bir tekliftir. Bu itibarla Adalet Ko
misyonunda bulunan ve tetkik edilen kanun
teklifiyle, Hükümet tarafından sevk ve komis
yonumuzca tetkik ve yüksek huzurunuza geti
rilmiş bulunan bu tadil ile hiçbir münasebeti
yoktur. Keyfiyeti bu şekilde arzettikten sonra
bu tasarının bu birleşimde görüşülüp karara
bağlanmasını komisyon adına teklif ediyoruz.
SAÎD BAŞAK (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, benîm teklifimi ve Hükümetin tasa
rısını tetkik buyuracak olursanız ikisi arasın
da mutabakatın mevcut olduğunu görürsünüz.
Buyurdukları gibi ayrı ayrı şeyler değildir.
Bundaki maksat da yalnız bir maddeye inhisar
etmektedir. İkinci madde benim teklifimde de :
vardır. Kelimeler birbirini tutmıyabilir, fakat^
mevzu aynıdır. Bir tanesi, çalışıldığı zaman işçi,,:
sigortalarının prim vermemelerini âmirdir. Bu,
benim teklifimde de vardır, Hükümetin tekli
finde de vardır. Hükümetin teklifi yalnız buna
inhisar etmektedir.
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Murterem arkadaşlar, Büyük Meclisin, İhtiyarlık
Sigortası Kanununun bir defa da Adalet Ko
misyonunda görüşülmesi hakkında bir kararı
vardır, bir takrir üzerine. Müsaade ederseniz
raporun bu karar - dolayısiyle Adalet Komis
yonuna sevkını istiyoruz. Esasen teklifin, Ada
let Komisyonunda görüşülebilmesi için tıpatıp
aynı olmaları icabetnlez. Madem ki, Büyük Mec
lis Adalet Komisyonunda görüşülmesine karar
vermiştir. Şu halde bu kanun tasarısının evvel
emirde Adalet Komisyonunda görüşülerek her
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ikisinin birlikte getirilmesi, usuli bir zarurettir.
Öuriu ârzediyorum.
NAMIK GEDİKOĞLU (Aydın) — Efen
dim, Adalet Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın
bu talebi komisyon adına yerinde olabilir.
Yalnız usuli bir zaruret olmadığına burada
işaret etmek mecburiyetindeyim. Sait Başak
arkadaşımızın teklifleri bu kanun dolayısiyle
İş bankası ve Ticaret Bankasının, 5417 sayı|ı
İhtiyarlık Sigortası Kanununun tatbik edil
mekte bulunduğu iş yerlerinden istisna edilme
si teklifi idi. Halbuki, bu tasarıdaki keyfiyet
tamamen ayrıdır. Bu, ayrıca bir kanuna da
yanılarak emeklilik muamelesi veya maluli
yet muamelesi görüp de bu şekilde hak sahibi
sayılanların, ikinci defa onlara mükerrer bîr
hak ve vecibe tahmil etmek üzere bu istisnalar
meyanma ithalini talep etmektedir. Bu itibar
la Adalet Komisyonu tarafından hu kanun ta
sarısının diğerleriyle birleştirilmek suretiyle tet
kiki, talebi bir zaruret ifadeetmektedir. Tak
dir yüksek heyetinizindir.
BAŞKAN — Verilen önergeyi okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
:•' İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
fim, Adalet Komisyonunda müzakere edilmek
tedir. Aynı maddenin tadilini derpiş eden
gündemdeki tasarının da ikincisini teklif ve
tevhiden müzakere edilmek üzere Adalet Ko
misyonuna havalesini arz ve teklif ederim.
Erzurum Milletvekili
Said Başak
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar ...
Dikkate almıyanlar ... önergenin Adalet komis
yonuna havalesi kabul edilmiştir.
Gündemimizde görüşülecek başka madde
kalmamıştır. 10 Aralık Pazartesi günü saat
15 te toplanılmak üzere oturuma son veriyo
rum.
Kapanma saati : 17,05
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S. SAYISI t I
Diyarbakır iline bağlı Eğil tlcesi adının Dicle ve bu ilçeye bağlı
Dicle Bucağı adının da Eğil olarak değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/252)
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Başbakanlık
Muam^lM Genel Müdürlülii
«
Tetkik Müdürlülii
Sayı: 71-2116, 6/2907
^
Büyük Millet Meclisi Yüksek Bs^kaafağına
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Diyarbakır İline bağlı Eğil îleesi adının (Dicle) ve bu ilçeye bağlı BieleBucağının adının da
(Eğil) olarak değiştirilmesi hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan v*e Bakanlar Kurulunca
9 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte sunulmuş olduğunu sayğlarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
Diyarbakır ili Eğil İlçesi merkezinin Piran kasabasında, Dicle Bucağı Merkezinin de Eğil
Köyünde olmasından muhaberat ve işlemlerde yanlışlıklara sebebiyet verdiği cihetle, mevcut ka
yıtlara, coğrafi ve kadimi adlariyle bulundukları merkezlere izafeten, kamm konusu olan ilce
adının v(Piran) olarak değiştirilmesi temenni mahiyetinde ve Dicle Bucağının (Eğil) olarak ad
landırılması da, 5442 sayılı Kanuna istinaden yetkili kurullarca mütalâa edilmiş olduğundan
mevcut durumun bu suretle ıslahı Diyarbakır Valiliğince teklif edilmiştir.
Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1936 yılında merkezi Eğil olmak üzere kurulmuş olan
bu ilçenin merkezi, inkişaf kabiliyeti ve halka kolaylık sağlanması yönünden Piran köyüne ve
merkezi Piran köyünde bulunan Dicle Bucağı merkezi de Eğil köyüne kaldırılmış olduğu hal
de ilce ye bucak; kuruluştaki adlarını muhafaza etmiştir. Aradan uzun bir zamau geçtiği halde
bu ad!ann tutuna mayısı ve muhaberatta yanlışlıklara sebebiyet verişi yukarda işaret edilen ad
değiştirme isteğinin yapılmasını zaruri kılmıştır. Bu teklifte, Piran adı "yabancı bir ^anlamı ifade
eden bir kelime olmasından prensip itibariyle kabulü caiz görülmemiş, Die'e nehri bahis konusu
ilçeyi baştan başa katetmekte bulunmasından, buna izafeten ilgili ilce adının (Dicle) ve Dicle
Bucağı adının da (Eğil) olarak değiştirilmesinin maksada daha uygun düşeceği mütalâa edilmiş
ve ilişik kanun tasarıışı bu maksatla düzenlenmiştir,
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İçişleri Komisyonu raporu
T. J3.il/ .M.
Icişİeri Korm&yorm
$Ms No. 1/25Ş
Karar No. 7

20 . XI . 1951

Yüksek Başkanlığa
Diyarbakır îline bağlı Eğil İlçesi admm
Diclie ve bu ilçeye bağlı Dicle bucağı admm da
Eğil olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun
tasarısı, içişleri Bakanlığı iller idaresi Genel*
Müdürünün iştirakiyle görüşüldü:
Bakanlık temsilcisinin vermiş olduğu izahat
ile Hükümet tasarısındaki mucip sebepleri ye
rinde gören komisyonumuz, tasarıyı oy birliğiyle
kabul etmiş lir.
Havalesi gereğince, Kamutaya arzedümek
üzere Yüksek Bsçkarîîığa sm:ulur.
Içaşleri K, Başkanı
Başkanvekili
Kırklareli
Bursa
F. Üstün
N. Yılmaz
!
Sözcü
Kâtip
; Zonguldak
Amasya
\A. Yurdabayrak
K. Eren

Balıkesir
Bursa
Çankırı
8. Başkan
A. Erozan
C. Boynuk
Çoruh
Çorum
Çorum
Z. Ural
B. Kold&ş
S. özer
istanbul
izmir
C. Türkgeldi
P. Arat
Kastamonu
Kütahya
F. Keçeeioğlu
Yusuf Aysal
imzada bulunmadı
Muğla
Niğde
;
.Yavuz Ba§er
-• Ferit E cer
Ordu
Tekirdağ
//. Şarlan
I. H. Akyüz
imzada bulunmadı
N
Trabzon
Yozgad
ilamdı Orhon
Avni Doğan

HÜKÜMETIN TEKLIF!
Diyarbakır îline bağlı Eğil iMcksi adının (Dicfo)'
ve bu İlçeye bağlı Dicle Bucağının^ adımit da
(Eğil) olarak değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı
3fADDE 1. — Diyarbakır iline bağlı Eğil
ilçesi adı (Dicle) ve bu îlqeye bağlı Dicle: Bıîeağmın adı da (Eğil) olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarifemde
yürürlüğe girer.'
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
\A. Menderes

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu

Devlet Bakanı
F. L. Karaosmanoğlu

Adalet Bakanı
\ E. Nasuhioğlu

Millî Savunma Bakanı
II. Koy men

içişleri Bakanı ve
Dışişleri B. V.
H. ÖzyÖrük
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
II. Polatkan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındır,lık Bakanı
; T. İleri
K. Zcytinoğîu
Eko.: ve Ticaret Bakanı Sa, ve So. Y. Bakanı
; Muhlis Ete
Dr. E. II. Üstündağ
G.TO Tekel Bakam*
Tarım Bakamı
R. S. Burçak
N. Ökmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
8. Kurtbek
N. ÖMsan
İşletmeler Bakanı
Hakkı Gedik

(S. Sayısı : 1)

S. SAYISI : 3
Deniz tuzlalarında yabancı memfehfetlere ihraç edilmek şartiyle
tuz istihsali için hakiki veya hükmi şahıslara i A ı verilebileceği
hakkında kanun tasarısı ile Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'ın, Tuz Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/120, 2 / 4 9 )

T. G.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 2033, 6/2140
Büyük Millet Meclisi

25 . VI . 1951

Yüksek Başkanlığına

Deniz tuzlalarından yabancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki veya
hükmi şahıslara izin verilebileceği hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 9 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
A. Menderes

GEREKÇE
11 Aralık 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile tuzun ihraç ve istihsali Devlet Tekeli altına
alınmış ve yurt içinde bilinen veya keşfedilecek olan göl, kaya, deniz tuzlaları ile akar veya kaynak
veya kuyu halindeki tuzlu suların tasarrufu Devlete bırakılmıştır.
Bugün, Tekel Genel Müdürlüğünce, şu veya bu sebeplerle işletilmelerine lüzum görülmiyen -tuz
lalardan memleket dışına çıkarılması şartı ile tuz istihsalinin hususi teşebbüse de tanınması müte
şebbis faaliyetine bu sahada da imkân vermesi dolayısiyle yurt içinde metrak kalmış servetlerin
kıymetlendirilmesi ve yurda döviz celbi suretiyle memleket iktisadiyatnım inkişafına hizmet etmesi
bakımlarından muvafık mütalâa edilmiştir.
Devletin tasarrufu altında bulunan tuzlaların intifalarının kanunun birinci maddesi gereğince
tesbit edilecek esaslar dâhilinde talibine bırakılması tabiî görülmüştür.
İşletilmelerine müsaade edilen tuzlaların izin veren merci tarafından murakabe altında tutul
ması, istihsal edilen tuzun maksat dışına çıkarılın amasını, diğer taraftan, vatandaşın sıhhati ile
çok yakın ilgisi bulunan bu maddenin yurt içinde kaçak olarak istihlâk edilmesine ve dolayısiyle
Hazine varidatının tenakusuna meydan verilmemesini temin edici bir tedbir olarak derpiş edil
miştir.
İşletmenin her hangi sebeple kapatılması veya müteşebbisin istihsalden vazgeçerek mevcut tuzun
memleket dışına sevkedilmemesi halinde bir emek ve masraf karşılığında vücuda getirilmiş olan
bu maddenin, yurt içinde veya dışında satışının sağlanması için Tekel Genel Müdürlüğünce satınalınması ve satış bedelinin tesbitinde de Tekel tuzlalarının istihsal maliyetlerinin esas olarak ka
bul edilmesi hem Devlet ve hem de müteşebbis menfaatlerine uygun bulunmuştur.
Bu esas göz önünde tutularak hazırlanan ekli kanun tasarısında; Tuz İşletmesi büyük sermayeye

ihtiyaç göstermediğinden işletme izninin Türk vatandaşlarına hasır Ve tahsis ve yurt içinde devam
edecek olan Tuz Tekeli yanında çalışacak hususi teşebbüsün vatandaş sağlığı ve Hazine gelirinin
aksatılmaması bakımlarından daimî bir murakabeyi Mbi tutulması ve teşebbüsleri ciddiyete sevk için
hangi şartlarla tuzla işlenebileceğinin, hangi hallerde işletme izninin kaybedileceğinin ve teşebbüs
lerin kontrol usul ve muamelelerinin mazbut bir şekilde hususi teşebbüs tarafından da bidayeten
bilinmesi için bir tüzükle tesbiti lüzumlu mütalâa edilerek birinci madde ona göre hazırlanmıştır.
Tasarının ikinci maddesi, teşebbüsün istihsalden vazgeçmesi halinde elinde kalabilecek tuz
lan kıymetlendirebilmesi imkânını sağlama maksadiyle tedvin edilmiştir.
Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkındaki kanunlarda Tekeli ilgilendiren suçlar için alınacak pa
ra cezaları hususi kanunlarına atfedilmiş olduğundan müsaade üzerine tuzla işletecek bir mü
teşebbisin kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs halinde ayrıca para cezasına da tâbi tutulabilmesini teminen üçüncü madde hazırlanmıştır.
Kanunun yürürlük tarihinin, yayımından üç ay sonraya bırakılması, ihzari metinde işaröt edil
miş tüzüğün meydana getirilmesini temin zaruretinden ileri gelmiştir.
Dört ve beşinci maddeler; kanunlarda yer alan mûtat hükümleri ihtiva etmektedir.

Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm, Tuz Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi (2/49)
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
3078 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifim ilişik olarak
sunulmuştur. Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerim saygılarımla rica ederim.
Çanakkale Milletvekili
Kenan Akmantar

GEREKÇE
Yurdun tabiî servet ve imkânlarından teşebbüs erbabı vatandaşların faydalanmaları, bugün içinde
yaşanılan hayat şartlarının ıslahı yolunda başlıca bir iktisadi çare olarak mütalâa edilmelidir.
Bu bakımdan 3078 sayılı Kanunla Hazineye temin edilen mâlî menfaatlerini haleldar etmeksizin
Devlet tarafından işletilmedikleri halde Devlet inhisarı altında tutulan tuzlaların hususi teşebbüs
tarafından işletilmelerinin sağlanmasını faydalı görüyorum.
İlişik olarak sunduğum kanun teklifi bugün Devlet inhisarı altında metruk tutulan tuz servet
lerimizi işletmek suretiyle hem birçok vatandaşlarımıza çalışma ve kazanma imkânının kazandırılması
nı hem de bu suretle istirhaç ve istihsal edilecek tuzların yabancı memleketlere ihracı suretiyle memleke
te döviz ithalini istihdaf etmektedir.

( S. Sayısı : 3 )

ÇANAKKALE M İ L L E T V E K İ L İ KENAN AKMANLAR'IN TEKLÎFÎ
(3078 sayılı Kanunim birinci maddesinin tadili
hakkında Kanun)
'ITÜ
MADDE 1. — 3078 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
«Türkiye'de tuz istihraç ve istihsali Devletin
inhisarı altındadır. Ancak, işbu kanunun neşri
tarihinde Devletçe işletmeye açılmamış olan tuz
ların bunlardan elde edilecek tuzlar yabancı
memleketlere ihraç edilmek sartiyle hususi ve

hükmi şahıslar tarafından işletilmelerine müsaade olunabilir. Bu suretle hususi teşebbüsün ir
letmesine tevdi edilecek tuzların üçüncü madde
hükümleri dâhilinde mülkiyetleri Devlete ait
kalmakla beraber işletme mukavelesinde tesbit
olunacak müddetler içinde tasarrufları kayıtsız
şartsız işletmeyi deruhde edenlere bahşolnnur.»

Gümrük ve Tekel Komisyonu
T. B. M. M.
Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. 1/210 2/49
Karar No. 24

raporu

18 . VII. 1951

Yüksek Başkanlığa
3078 sayılı Kanunun-birinei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Çanakkele Milletvekili Ke
nan Akmanlar tarafından verilmiş olan kanun
teklifi ile deniz tuzlalarından yabancı memle
ketlere ihraç edilmek sartiyle tuz istihsali için
hakiki veya hükmi şahıslara izin verilebilmesi
ne dair bulunup Bakanlar Kurulunca Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılmış olan kanun
tasarısının komisyonumuza havaleleri üzerine
27 . VI . 1951 günü toplanan komisyonumuz
mezkûr teklif ve tasarının, aynı gaye ve mahi
yetine binaen birlikte görüşülmesine karar ver
dikten sonra mevzuun esas, teklif ve tasarı ilgi
li bakanlık mümessillerinin de huzuriyle görü
şülüp oylaşıldı.
Neticede; Hükümet tasarısının görüşmelere
esas tutulmasına, ancak müstakil bir kanun ola
rak değil bir tadil ve ek kanunu olarak formüle
edilmesine, birinci maddedeki (Tekel Genel Mü
dürlüğünün teklifi üzerine) ve (Bu tuzlaların
bilûmum muamelât ve hesabatmı tekik ve mura

kabeye Tekel Genel Müdürlüğü salahiyetlidir)
kayıtlarının tasarı metninden çıkarılmasına, iş
letilmelerine izin verilecek tuzlaların açılma su
ret ve şartları ile bağlı olacakları kontrol usul
ve muameleleri ve verilen işletme izninin hangi
hallerde geri alınabileceği hususlarının (Tüzük
le) değil (Talimatname) ile belirtilmesine, üçün
cü maddedeki 100 liralık cezanın 500 liraya çı
karılmasına ve bu değişikliklere göre yapılan
tasarının kabulüne karar verildi.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

ümrük ve Tekel Komisyonu
Başkanı namına
Trabzon
M. Goloğlu
Kâtip
Samsun
Konya
/. Işın
A. F. Ağaoğlu H.
Samsun
Trabzon
H. üzer
T. Koral

( S . Sayısı : 3 )

Sözcü
Trabzon
M. Goloğlu

Samsun
F. Ustaoğlu
Yozgad
H. tfçöz

— 4—
Bütçe Komisyonu raporu
T. BM.

M.

.m '•••

JBW£Ç6 Komisyonu
Esas No. 1/120, 2/49

Karar No. 4
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Yüksek Başkanlığa
Deniz tuzlalarından yabancı memleketlere
ihraç edilmek şartiyle tuz istihsali için hakiki
veya hükmî şahıslara izin verilmesi hakkında
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 25 . VI . 1951 tarih
li ve 6/2140 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun
tasarısı ile Çanakkale Milletvekili Kenan Akmanlar'm aynı mevzua mütaallik kanun teklifi
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla
Gümrük ve Tekel Bakan vekili Nuri özsan ve
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü.
3078 sayılı Tuz Kanunu ile tuz istihsali Dev
let tekeli altına alınmış ve yurt içinde mekşuf
r e gayrimekşııf göl, kaya, deniz tuzlaları ile
akar, kaynak veya kuyu halindeki tuzlu sula
rın tasarrufu Devlete bırakılmıştır.
Tekel Genel Müdürlüğünce bugün rantabl
olmamaları yüzünden işletilmelerine lüzum görülmiyen deniz tuzlalarından memleket dışına
çıkarılması şartiyle tuz istihsalinin hususi te
şebbüse de tanınması, yurt içinde metruk kal
mış servetlerin kıymetlendirilmesi ve yurda dö
viz sağlanması bakımından memleket iktisadi
yatının inkişafına hizmet edeceği düşüncesi ta
sarıda vazıhan izah edilmiş bulunmaktadır.
Gerek Gümrük ve Tekel Bakan vekili Nuri
özsan ve gerekse Bakanlık mümessilinin ver
dikleri izahatta Tekel İdaresinin bugün yalnız
Çamaltı tuzlasından istihsal olunan tuz ile
memleket istihlâkini karşıladığını, istihsal faz
lası olan 30 - 40 bin ton tuzu da hariç memleket
lere satmakta olduğunu ve hariç memleketlerden
vâki talepleri bugünkü imkânlar dâhilinde tama
men karşılıyamadığını ve Marshall Yardımı ile
Çamaltı Tuzlasının istihsal kapasitesinin 1952 1953 senelerinde artacağını, bugün metruk vazi
yette bulunan ve tuz istihsaline en elverişli olan
Akdeniz sahi illerindeki tuzlaların, istihsal oluna

cak tuzları harice sevketmek şartiyle hususi te
şebbüs sahiplerine verilmek suretiyle işletilmesi
nin hem memlekete döviz sağlaması ve hem de
yeni bir iş sahası temini bakımından uygun ola
cağını ifade etmişlerdir.
Komisyonumuzda vâki görüşmelerden sonra
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Tekel tara
fından işletilmiyen tuzlalardan yalnız deniz tuz
lalarının hususi teşebbüs sahiplerine verilerek iş
letilmesi, tasan ile derpiş olunduğuna göre mem
leket dâhilinde bulunan diğer kaya ve göl ve sair
tuzlaların da işletilmesi suretiyle hem iş sahaları
nın çoğalmasını ve hem de memlekete daha fazla
döviz girmesini temin bakımından ancak Bakan
lar Kurulu karariyle gerçek ve tüzel kişilere ya
bancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle tuz is
tihsali için izin verilebileceği ve hususi teşebbüs
sahipleri tarafından işletilecek tuzlaların açılma
suret ve şartlariyle bağlı olacakları kontrol usul
ve muameleleri ile ve verilen istihsal izninin han
gi hallerde geri alınabileceğinin bir tüzükle belir
tilmesi esası kabul olunmuş ve birinci madde bu
na göre tanzim edilmiştir.
Gümrük ve Tekel Komisyonunun hazırladığı
ikinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul
edilmiş ve üçüncü madde; 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun 27 nci maddesine, tuz istihsaline izin ve
rilenlerin kaçakçılık yapmaları veya kaçakçılığa
teşebbüs etmeleri halinde haklarında tatbik olu
nacak ceza hakkında bir fıkra eklenmesi suretiy
le, yeniden tanzim ve kabul olunmuştur.
Dördüncü madde birinci maddeye mütenazır
olarak yapılan değişiklikler ve (denize dökülmek
suretiyle) ibaresi tayyedilerek 5 ve 6 ncı yürür
lük maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen
kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
istanbul
Burdur
Çanakkale
E. Adalcan
F. Çelil-haş.
E. Kalafat
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Kâtip
Sivas
H. Imre
Bolu
t. Gülez
Çanakkale
K, Akmanlar
Giresun
M. Şener
İstanbul
8. Oran
Malatya
M, 8. Eti

AfyonK.
A. Yeziroğlu
Bursa
H. Şaman
Eskişehir
A. Potuoğlu
Gümüşane
K. Yörükoğlu
Konya
B. Birand
Mardin
R. Erten

Bilecik
Y. Ürerin
Bursa
K. Yılmaz
Giresun
H. Erkmen
istanbul
A. H. Başar
Konya
M. A. Ülgen
Ordu
R. Altsoy

Gümrük ve Tekel Eomiiyonunun hazırla
dığı birinci maddenin «B» fıkrasının aşağı
daki şekilde tadili suretiyle kabulü taraftarı\ ,.,

B -—Tekel idaresince hiç işletilmemiş ve
ya işletilmesinden vtegefilaTİşt^olan deniz tuz
lalarının gerçek veya tüzel kişiler tarafından,
yabancı memleketlere ihraç edilmek şartiyle,
işletilmelerine izin vermeye Gümrük ve Tekel
Bakanlığı yetkilidir.

( S. Sayısı : 3 )

Kastamonu
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TEKEL
KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRÎŞİ

Deniz tuzlalarından yabancı
memleketlere ih
raç edilmek şartiyle tuz istihsâli için hakiki ve
ya hükmi şahıslara, izin verilebileceği hakkında
, Kanun Tasarın

3078 sayılı Tuz Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde
ilâvesi
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Tekel İdaresince işletilmiyen deniz "tuzlalarının Türk uyrukluğunda bu
lunan hakiki veya hükmi şahıslar tarafından
yabancı memleketlere ihraç için işletilmelerine
(Tekel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine)
izin vermeye Gümrük; ye Tekel Bakanlığı yet
kilidir.
Bu suretle işletilmelerine izin verilecek tuz
laların açılma suret ve şartları bağlı olacakları
kontrol usul ve muameleleri ve verilen işletme
izninin hangi hallerde geri alınabileceği tüzük
le belirtilir. (Bu tuzlaların bilûmum muamelât
ve hesabatını tetkik ve murakabeye Tekel Ge
nel Müdürlüğü salahiyetlidir.)

MADDE 1. ~ 3078 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 2. — Bu kanuna göre işletilmeleri
ne izin verilecek tuzlaların kapatılması veya
bu tuzlarda istihsalden vazgeçilmesi hallerin
de tuzlada teşebbüse ait birikmiş tuzlar müte
şebbis tarafından teklif edildiği ve 3078 sayılı
Kanunun ikinci maddesinde yazılı evsafa uy
gun olduğu takdirde maliyet bedelleri üzerin
den tekel idaresince satın alınabilir. Şu kadar
ki, satın alma bedeli mümasili tekel tuzlaları
nın âzami istihsâl maliyetini aşamaz.
Birikmiş tuzlardan kanuni evsaf* hau olmıyanlar müteşebbis tarafından denize dökülmek
suretiyle imha edilir, aksi halde masrafı müte
şebbisten alınmak üzere tekel idaresi tarafından
imha olunur.
MADDE 3. — Müteşebbisin kaçakçılıktan ve
ya kaçakçılığa teşebbüsten mahkûmiyeti halinde
kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanun
hükümleri tatbik edilmekle beraber müteşebbis
ten ayrıca 100 lira ağır para cezası alınır, tuzla
işletme izini de hükümsüz kalır.

( Ş, Sı

,.,

Madde 1. —
a) Türkiye'de her ne suretle olursa olsun
tuz ihraç ve istihsali Devlet tekeli altındadır.
Bu tekel, Tekel Genel Müdürlüğünce işletilir.
b) Tekel İdaresince işletilmiyen
deniz
tuzlarının Türk tâbiiyetinde bulunan hakiki
veya hükmi şahıslar tarafından yabancı mem
leketlere ihraç için işletilmelerine izin verme
ye Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilidir.
Bu suretle işletilmelerine izin verilecek
tuzlaların açılma suret ve şartları bağlı olacak
ları kontrol usul ve muameleleri ve verilen iş
letme izininin hangi hallerde geri alınabildiği
bir talimatname ile belirtilir.
(a) ve (b) fıkraları dışında kalanların
tuz istihsal ve ihraç etmeleri kaçakçılıktır.
MADDE 2. — Aynı kanunun 10 nen mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 10. — Ecnebi memleketlere Tekel
tdaresince yapılacak satışlarda tuz fiyatı ticari
icaplara göre Gümrük ve Tekel Bakanlığınca
tâyin olunur.

MADDE 3. — Aynı kanunun 27 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 27. — a) 1, 15, 16, 21 ve 25 nci
maddelerde ve 22 nci maddenin son fıkrasında
yazılı bulunan suçları işliyenler ve ecnebi mem
leketten Türkiye Ye kaçak tuz sokanlar hakkında
sı : 3 )

-fEÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ
3078 sayılı Tuz Kanununun
bâzı maddelerinin
değiıştirilmesi ve bu kamına bir madde eklenme
si hakkında kanun tasarısı
BlRÎNCİ MADDE — 3078 sayılı Kanunun
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Madde 1. — Türkiye'de her ne suretle olur
sa olsun tuz istihsali Devlet tekili altındadır.
Ancak Bakanlar Kurulu karariyle, gerçek ve
tüzel kişilere yabancı memleketlere ihraç edil
mek üzere tuz istihsali için izin verilebilir.
Hususi teşebbüs sahipleri tarafından işle
tilecek tuzlaların açılma suret ve şartlariyle
bağlı olacakları kontrol usul ve muameleleri ve
verilen istihsal izninin hangi hallerde geri alı
nabileceği, bu maksatla çıkartılacak bir tüzük
te gösterilir.
İzinsiz tuz istihsal etmek kaçakçılıktır.

İKÎNCÎ MADDE — Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun ikinci maddesi ayniyle kabul
edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 27 ııei i
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Birinci madde mucibince tuz istirsaline izin
verilenlerin kaçakçılık yapmaları veya kaçakçılıklığa teşebbüs etmeleri halinde haklarında
1918 sayılı Kanun tatbik edilmekle beraber ay( S . Sayısı : ' 3 )

Hü.

G. ve T. K.
aylıca 1918 sayılı Kanun h&kümleri
olunur.
b) Birinci maddenin (b) fıkrasına göre tuz
la işletmelerine izin verilenlerin kaçakçılık yap
maları veya kaçakçılığa teşebbüs etmeleri ha
linde haklarında bu maddenin (a) fıkrası hük
mü tatbik edilmekle beraber ayrıca (500) lira
ağır para cezası alınır ve tuzla işletme izni de
hükümsüz kalır.
MADDE 4.
de eklenmiştir

Aynı kanuna aşağıdaki mad-

Ek madde — Bu kanunun birinci madde
sinin (b) fıkrası hükmüne göre işletilmelerine
izin verilecek tuzlaların kapatılması veya bu
tuzlalarda istihsalden vazgeçilmesi hallerinde
tuzlada teşebbüse ait birikmiş tuzlar müteşebbis
tarafından teklif edildiği ve 3078 sayılı Kanunun
2 nci maddesinde yazılı evsafa uygun görüldüğü
takdirde maliyet bedelleri üzerinden Tekel İda
resince satınalmabilir. Şu kadar ki, satmalına
bedeli mümasili tekel tuzlalarının asgari istihsal
maliyetlerini aşamaz.
Birikmiş tuzlardan kanuni evsafı haiz olmıyanlar müteşebbis tarafından denize dökülmek
suretiyle imha edilir. Aksi halde masrafı müte
şebbisten alınmak üzere Tekel İdaresi tarafından
imha olunur.
MADDE 4. — Bu kanun yayımından üç ay
sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan
A. Mendere»

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Ağaoğlu

Devlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. Köymen

Adalet Bakanı
B. Nasuhioğlu
İçişleri Bakanı
H. özyörük

Dışişleri Bakanı
F. Köprülü

Maliye Bakanı
H. Polatkan

Millî Eğitim Bakam
T. îleri

Bayindırlık Bakanı
K. Zeytinoğlu

Eko. ve Ticaret Bakanı
Muhlis Ete

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

feS. $m& -3)

B. K.
nca (500) lira ağır para cefası hükmolunur ve
ktihsal izni de hükümsüz kalır.

DÖRDÜNCÜ MADDE — Aynı kanuna aşa
ğıdaki madde eklenmiştir:
EK MADDE — Bu kanunun birinci madde
si gereğince müteşebbislere verilen istihsal iz
ninin geri alınması veya müteşebbisler tarafın
dan istihsalden vazgeçilmesi hallerinde tuzla
da müteşebbise ait birikmiş tuzlar müteşebbis ta
rafından teklif edildiği ve 3078 sayılı Kanunun
ikinci maddesinde yazılı evsafa uygun görüldüğü
takdirde maliyet bedelleri üzerinden Tekel İdare
since satınalınabilir. Şu kadar ki, satmalma be
deli mümasili Tekel tuzlarının asgari istihsal
maliyetlerini aşamaz.
Birikmiş tuzlardan kanuni evsafı haiz olmıyanlar müteşebbis tarafından imha edilir. Aksi
halde masrafı müteşebbisten alınmak üzere Tekel
İdaresi tarafından imha olunur.
JfADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

{&: Start :..£>

- İ l Tarım Bakanı
O. re Tekel Bakanı
İV. ökmen
R. 8. Burçak
Çalışma
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
N.
özsan
8. Kurtbek
işletmeler Bakanı
Hakkt Gedik

( 8. SajSfcı: 3 )

S. SAYİSİ : 4
İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu
(1/240)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-2091, 6/2595
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

4 . VIII. 1951

5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 1 . V I I . 1951 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarım
la arzederim.
Başbakan
A. Menderes

5417 sayılı İhtiyarlık

Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı gerekçesi

1 . IV . 1950 tarihinde uygulanmasına başlanmış bulunan 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununun dört maddesinde 14 aylık tatbikatın verdiği neticelere • göre bâzı değişiklikler yapıl
masına ihtiyaç duyulmuş ve tatbikatın salim bir şekilde yürütülmesi zaruretiyle ilişik tasarı ha
zırlanmıştır.
1. 5417 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin gerekmesinde, kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle ilgilendirilmiş olanların ihtiyarlıkları ilgili sandıklar tarafından teminat altına alınmış
bulunduğundan bu gibilerin ihtiyarlık sigortasına tâbi tutulmalarına, ihtiyaç kalmadığı, ihtiyar
lık sigortası şümulüne almakla bu kabil kimselere mükerrer hak ve vecibeler yükletilmiş ola
cağı, bu sebeple ihtiyarlık sigortasından istisna edilmelerinin derpiş olunduğu yazılıdır.
Fakat madde metninde «kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle ilgilendirilenler» den bahsedil
diğinden, bu istisna hükmünün sadece kanunla kurulu emekli sandıklariyle
ilgili olanlara
münhasır kalması ve Hazine, hususi idare veya belediyelerden tekaüt veya maluliyet aylığı al
makta olanlara şâmil bulunmaması gibi maksada aykırı bir durum hâsıl olmaktadır.
Bir kanunla emekli veya maluliyet aylığı bağlanmış olanların da ihtiyarlık sigortasından ha
riç tutulmasını temin için sözü geçen maddenin (a) fıkrasında gerekli değişiklik yapılmıştır.
2. İhtiyarlık Sigortası Kanununun 10 ucu maddesinin (b) fıkrasında, bu maddeden fayda
lanacak olanların, kanunun 11 nci maddesinde yazılı şartları yerine getirmemiş bulunmaları lâzımgeldiği yazılıdır. Bu madde numarasının aslında, 14 olması ieabetmektedir.
Sözü ge^en fıkra yanlışlığı düzeltecek şekilde değiştirilmiştir.
3. İhtiyarlık Sigortası Kanununun 14 ncü maddesinde de bâzı değişiklikler yapmak zarureti
hâsıl olmuştur. Şöyle k i :
a) Maddede 50 yaşını geçmiyen kadın eşlere sağlanan dul aylığının yeniden evlenmemiş oımak şartiyle 50 yaşını doldurduktan sonra tekrar ödenmesine başlanmak üzere, 3 yıl nihayetinde
kesilmesi derpiş edilmektedir.»

Bu hüküm, geleneklerimize ve işçilerimiz arasında hâkim olan umumi temayüllere uymamak
tadır.
Bu itibarla, buna mütaallik fıkranın kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
b) Mer'i kanunda, dul kadın eşlere aylık bağlanabilmesi için, bunların, ölen sigortalı ile
ölüm tarihinden en az bir yıl önce evlenmiş bulunması ve özel kanunlara göre her hangi bir yer
den aylık veya ödenek almaması veya sigortalı bir işten kazancı bulunmaması derpiş edilmiştir.
Bu kayıt ve tahditlerin kaldırılması muvafık mütalâa edilmektedir.
c) Çocuklara bağlanacak yetim aylıkları tutarının % 20 olacağı tasrih edilmiştir.
Buna göre, bilfarz, 5 çocuklu bir sigortalının ölümü halinde, beher çocuğuna bağlanacak ay
lık % 4 ten ibaret bulunmaktadır.
Bu nispetin kifayetsiz olduğu göz önünde tutularak beher çocuğa % 20 nispetinde yetim ay
lığı bağlanması muvafık mütalâa edilmektedir.
d) Maddenin son fıkrasına göre, ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için, sigortalının karı
sının da mevcut olması lâzımgeldiği gibi bir mâna istihraç edilmektedir.
Diğer taraftan, hak sahibi çocukları mevcut olmıyan bir sigortalının ölümü halinde ana ve ba
badan her birine bağlanabilecek olan % 10 nispetindeki aylık az görülmektedir.
Maddenin sarih hale getirilmesi ve ana babaya bağlanabilecek aylık miktarının artırılmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
e) Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların mecmuu, sigortalının hak kazandığı ihtiyarlık ay
lığı tutarım geçtiği takdirde, fazlasının aralarındaki nispet dairesinde indirilmesi ieabetmektedir.
Tadil tasarısında kaleme alman 14 ncü madde, yukardaki hususları sağlıyacak şekilde yazıl
mıştır.
4. îş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalılar için 5564 sayılı Kanuna göre
cenaze masrafı karşılığı olarak 75 lira verilmekte olması ve hali hazır rayice nazaran 50 liranın
çok zaman kâfi gelmemesi göz önünde tutularak, İhtiyarlık Sigortasından verilecek cenaze masra
fının 75 liraya çıkarılması düşünülmüş ve madde bunu sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir.
5. Kanunun 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında, ihtiyari olarak sigortaya devam edecekle
rin, 25 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak primleri ödiyecekleri yazılıdır.
Bu madde numarasının aslında 24 olması ieabetmektedir.
Mezkûr fıkra buna göre düzeltilmiştir.
6. Geçici maddede de bâzı değişiklikler yapılması lüzumlu görülmüştür:
a) Kanunun geçici maddesi hükmüne göre 1. IV . 1945 - 1. IV . 1950 tarihleri arasında geçen
eski hizmetlere ait çalışma belgelerinin en ıgeç 31. I I I . 1951 tarihine kadar İsçi Sigortaları Ku
rumuna tevdi edilmiş olması lâzımgelmektedir.
Bu müddet dolmuş olmasına rağmen birçok işçilerin mazeretleri dolayısiyle çalışma belgeleri
ni henüz kuruma tevdi edememiş oldukları anlaşılmaktadır.
İleri yaşta bulunan sigortalıların, kendileri için hususi hükümler derpiş eden igeçici madde
den faydalanmalarına imkân verebilmek üzere, çalışma belgelerinin tevdi süresinin daha bir
müddet uzatılması uygun görülmüştür.
b) İhtiyarlık Sigortası Kanununun geçici maddesinde, ileri yaştaki sigortalıların durumu na
zara alınmış olduğu halde, 50 yaşını doldurduktan sonra ölen veya hiçbir işte çalışamıyacak du
ruma girenler nazara alınmamıştır.
Buna mukabil, kanunun ana hükümlerinde ise, 50 yaşından sonra ölen veya hiçbir işte çalı
şamıyacak hale gelen sigortalılar da göz önünde tutulmuştur.
Bu hükme mütenazır olarak, bu kabîl sigortalılar için, geçici maddeye de, aynı hallerin ica
bını karşılıyarak alâkalıları koruyacak hükümler konulmasının yerinde olacağı mütalâa edil
mektedir.
Bahse mevzu geçici madde yukardaki hususları sağlıyacak şekilde hazırlanmıştır.
Bu tadil tasarısının kanuniyet kesbetmesiyle ihtiyarlık sigortasına tâbi vatandaşlarımızın
birçok haklı şikâyet ve dilekleri karşılanmış olacaktır.
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Yüksek Başkanlığa
5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında, Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulundan 2 1 . V I I . 1951 tarihinde
yüksek başkanlığa sunulmuş olup 4 . V I I I . 1951
de de komisyonumuza havale buyurulan kanun
tasarısı [16 . X I . 1950-, 19 . X I . 1951 ve 21 . X I . 1951 tarihlerindeki oturumlarda komis
yonumuzda Çalışma Bakam ve bakanlık temsil
cilerinin huzuru ile incelendi.
1. — Kanunuıı gerekçesinde belirtildiği üze
re; 1 . IV . 1950 tarihinde uygulanmaya başlan
mış olan 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Ka
nununun ikinci maddesinde, kanunla kurulu
emeklilik sandıkları ile ilgili olanların ihti
yarlıkları, ilgili sandıklar tarafından temi
nat altına alınmış bulunduğu kabul edilerek
bunların ayrıca ihtiyarlık sigortasına da tâ
bi tutulmalarına ihtiyaç görülmeyip bu gibi
lere mükerrer hak ve vecibeler yükletilmemesi kabul edilmiş ve fakat, madde metninde
sadece (Kanunla kurulu emeklilik sandıkları
ilgilendirilenler) den
bahsedildiğine
göre,
bu hükmün hazine, özel idare veya beledi
yelerden tekaüt veya maluliyet aylığı almak
ta olanlara teşmil edilmemiş bulunması, tat
bikatta maksada aykırı bir durum meydana
getirmiş bulunmaktadır. Bu mahzuru izale
düşüncesiyle,
tadil hükmü sevk edilmiştir.
5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun
ikinci maddesinin (A) fıkrasında yazılı (Ka
nunla kurulu emeklilik sandıkları ile ilgilen
dirilenler) e ilâveten bu tasarıya, (yahut bir
kanuna dayanılarak tekaüt veya maluliyet ay
lığı bağlananlar) şeklinde ithal edilmiş bulunan
hüküm, tatbikattaki tereddüt ve teşevvüşü kale
edecek mahiyette ise de, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten bugüne kadar devam etmiş bulunan
karşılıklı hak ve vecibelerin tashih ve tasfiyesin-de pratik bir hal çaresi tesis ve tavsiye etmemek
tedir. Şöyle ki : Haklarında, bugüne kadar ikin
ci bir emeklilik veya maluliyet muamelesi uygu

lanmış veya uygulanmaya hak kazanılmış olanlar
dan, kanunun tarifi içine giren sigortalıların, ku
ruma ödenmiş bulunan primleri karşılığı, kendi
lerine kurumca yapılmış veya yapılmak üzere
olan tahsislerin hukuki durumunu da bu arada
tâyin etmek gerekmektedir.
Sevkedilmiş olan tadil tasarısında, buna ait
bir hükmün bulunmaması, komisyonumuzun dik
kat nazarını çekmiş, ve bu eksikliğin tamamlan
ması maksadiyle geçici ikinci madde hükmü tek
lif ve kabul edilmiştir. Bu geçici madde hükmü,
sırası gelince gerekçesiyle izah edilecektir.
2. Tasarının ikinci maddesinde, 5417 sayılı
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 10 neu maddesi
nin «B» fıkrası, mezkûr kanunun 5 ve 14 ncü
maddelerindeki tadil teklifini mütenazır olarak
değiştirilmiştir.
3. 3 ncü maddede teklif edilmiş bulunan
tadil, 5417 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin
b, c, d fıkralarındaki şartları yerine getirmiş ve
50 yaşını doldurniuş bulunan sigortalının ölümü
halinde arkada kalan dul karısı ile, ölümünden
en az bir yıl evvel evli bulunması lâzımgeleceği
hakkındaki hüküm antisosyal mahiyette görüle
rek, yeni tadil teklifinde bunun kaldırılması madelete ve mavakaa tamamen uygun bulunarak
kabul edilmiş, yalnız tadili teklif edilen bu madnin aynı paragrafında, bu aylığa hak kazana
bilmek için «Sigortalı bir işten kazancı olma
mak» şartının vazıh bulunmadığı, bu hükmün
diğer her hangi bir hususi sigortalı işten müte
vellit kazancı da teşmil edilebileceği düşünü
lerek komisyonca metnin «İhtiyarlık sigortasına
tâbi» şeklinde tashih ve ikmali teklif ve kabul
olunmuştur. Ayrıca gene 5417 sayılı İhtiyarlık
Sigortası Kanununun 14 ncü maddesini mütaakıp bendinde (Dul aylığı sigortalının ölümün
den üç yıl sonra kesilir ve yeniden evlenmemiş ol
mak şartiyle 50 yaşnı doldurduktan sonra yeni
den ödenmesine başlanır) diye yazılı hükmün
bu tadil tasarsmda yer almamış bulunması hak
kındaki Hükümet gerekçesinde mevcut mucip
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sebepler de komisyonumuzca tamamen benim
senerek bu fıkranın kanun metninden kaldırıl
ması uygun görülmüştür.
Ayrıca, mütaakıp fıkrada «Şartları yerine
getirdikten sonra Ölen sigortalıya bağlanacak
olan aylığın f/o 20 si, eşit miktarlara ayrılarak
çocuklarına, 18 yaşını dolduruncaya kadar ay
lı k halinde ödenir» diye mevcut hüküm bu tasa
nda daha ileri sosyal bir görüşle yeniden tadilen
tedvin edilmek istenmiş ve bu maksatla çocuklara
yapılacak tahsisin her birisi için 0% 20) olarak
tesbiti teklif edilmekte olup bu husus da komis
yonumuzca muvafık mütalâa ve kabul edilmiş
tir. Bu maddenin mütaakıp fıkraları üzerinde,
tasarıda mevcut tadil ve ıslah teklifleri de ko
misyonca münakaşa ve kabul edilmiştir.
4. Tasarının 4 ncü maddesinde teklif edi
len hüküm 5417 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin tadiline aittir. Kanunun bu maddesi hük
müne göre sigortalının ölümü halinde cenaze
masrafı olarak, bundan ev\el (50) lira veril
mekte iken yeni tadil tasarısında bu miktarın
•'75) liraya çıkarılması teklif edilmektedir ki,
komisyonumuz bu husus üzerinde tamamen mu? abık bulunmaktadır.
5. 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra kabul ve bu
gün yer yer tatbik edilmekte bulunan 5502 sa
yılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun
'.) ncu maddesi sağlık yardımı görenler hakkında
bir hüküm ihtiva etmektedir. Komisyonumuza
sevk edilmiş bulunan tasarıda, ihtiyarlık sigor
tası tahsislerine hak kazanabilmek için, yılda
ödenmesi icabeden primlerin vasati süre üzerin
den hesabı yapılırken 5502 sayılı Kanunun has
talık dolayısiyle vâki mecburi iş görmezlik gün
lerinin nazara alınmamış olduğu görülmüş ve
tadil .tasarısının bu durumda bulunanlar hak
kında da leylilerine bir hüküm ilâve edilmek su
retiyle ikmali derpiş ve komisyon üyelerinin za
hir olan temayüllerine uyularak, tasarıya be
sinci madde halinde 5417 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi teklif ve kabul
edilmiştir.
6. Tasarının 5 nci maddesi, 5417 sayılı Ka
nunun 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında, aynı
Kainin un 25 nci maddesine yapılan atfın, 24 ncü
maddede olarak tashihi derpiş edilmektedir.
Bu madde komisyonca, tasarıda sevk edildiği
şekilde kabul edilmiştir.

Geçici maddeler :
7. Tasarıda 6 ncı madde olarak teklif edi
len 5417 sayılı Kanunun geçici maddesi komis
yon tadilinde 7 nci madde olarak kabul edil
miştir, Bu tadilin esası, (A) fıkrasının (a) ve
(h) bentlerindeki (İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun primlerle ilgili hükümleri yürürlüğe gir
diği tarih) ibaresinin yeni metinde (1 Nisan
1950 tarihinden itibaren) şeklinde değiştirilmiş
olmasıdır. Yalnız (a) bendindeki hizmet süre
lerinin ispatında son beş yıl içinde sigortalının
çalıştığı iş yerlerinden alacağı kayıtlı belgeleri,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
yıl içinde sigorta kurumuna tevdi etmesi icap
etmekte iken, tasarıda bu müddet 31 Aralık
1952 tarihine kadar uzatılmış ve fakat komisyon
metni ihtisar ederek «1952 yılı sonuna kadar»
diye tadil etmiştir. Ayrıca 5417 sayılı Kanunun
geçici maddesine bu tasarıda bir (B) fıkrası
ilâve edilmektedir. Bu fıkra hükmü kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte 35 yaşım geçmiş olup
da 50 yaşını doldurduktan sonra hiçbir işte
çalışamıyacak durumda olanlara diğerleri mi
sil lü haklar tanımasını hedef tutmaktadır. Bu
ciheti komisyonumuz memnuniyetle benimse
miştir ve keza tasarının (O) fıkrasında da tek
lif edilen hükmün espirisi de bu mahiyette gö
rülerek komisyonumuzca kabul edilmiştir. Ay
rıca < Nisan 1951 tarihinden sonra hiçbir işte
çalışamıyacak durumda bulunanlarla bu tarih
ten sonra ölenlerin hak sahiplerinin de (B) ve
(C) fıkralarındaki hükümlerden faydalandırıl
maları hususundaki komisyon teklifinin tasarıya
(D) fıkrası olarak ilâvesi uygun görülmüştür.
8. 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun ikinci maddesini değiştiren bu tadil tasarısı
nın birinci maddesi komisyonumuzda, incelenir
ken, kanunla kurulu emeklilik sandıkları ile
ilgilendirilenlerin. ihtiyarlık sigortası Kanu
nunun hükümleri dışında bırakılmış olmasına
mukabil, hazine, özel idare ve belediyelerden
emeklilik ve maluliyet muamelesi görmüş olduk
ları halde ayrıca bugüne kadar haklarında İh
tiyarlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygu
lanması dolayısiyle mükerrer hak ve vecibelerin
devam etmekte bulunduğu görülmüş, bu duru
mun tashihi zımnında tasarıda teklif edilen hü
küm kabul edilmiştir.
Ancak, bundan evvel, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten bu yana, sigortalılar adına iş
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verenler elryle kuruma ödenmiş pirimlerle, ku
düm tarafından ihtiyarlık ve maluliyet aylığına
hak kazanmış bulunanlardan bir kısmına yapık
mış olan tahsislerin de hukuki durumu halli lâzımgelen bir mesele olarak ele alınmıştır. Bu
mevzuda komisyonumuzda cereyan eden müza
kereler sonunda, bugüne kadar kanunun tedvini
sırasında, bu kanun muvacehesindeki durumları,
hükümdeki vuzuhsuzluk dolayısiyle unutulmuş
gibi görünen muayyen bir zümrenin mükerrer
vecibelere tâbi tutulmuş oldukları bu münase
betle, ihtiyarlık Sigortası Kanunu tatbikatı dı
şında kalmaları icap ederken, bu kanun emri ile
kuruma pirim ödemeye mecbur tutulmaları mâdeleti uygun görülmemiş ve ödemiş oldukları
primlerin kendilerine iadesi düşünülmüştür. Fa
kat bu arada Sigorta Kurumu tarafından, kanu
nun şartlarım ikmal ederek tahsise hak kazan
mış olanlardan bir kısmına da ihtiyarlık ve ma
luliyet aylıklarının bağlanmış bulunduğu anla
şılmıştır.
Bu durum karşısında, Hükümetin, komisyon
üyelerinin takdir ve temayüllerine uyularak, pirimlerin iadesiyle birlikte bugüne kadar tahsise
hak kazanmış ve tahsis muamelesi ikmal edilmiş
bulunanlara bağlanacak veya bağlanmış olan ih
tiyarlık ve maluliyet aylıklarının devamında si
gorta bakımından büyük bir mahzur bulunmadı
ğı ve esasen sevk edilmiş olan bu tasarı ile eski
ve eksik bir muamelenin tasfiyesinin düşünül
müş olduğu kabul ve beyan edilmiştir.

Bu arada kuruma, kanunun tarifi içinde ik
tisap edilmiş haMarla müracaat edeceklere de
bir müddet tâyini düşünülmüş ve bu müddet ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren «30»
gün olarak tesbit ve kabul edilmiştir.
Komisyonumuz tarafından teklif edilen bu
geçici ikinci madde ile birlikte tasarının tümü
oya konularak kabul edilmiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Çalışma Ko. Başkanı
Manisa
Dr. Nafiz Görez
Kâtip
Giresun
Doğan Köymen
Bursa
E. Aybar

Sözcü
Aydın
Dr. Namık Gedik

Bingöl
F. Fikri Düşünsel
İstanbul
İhsan Altmel
İmzada bulunamadı
İstanbul
İzmir
Ahmet Topçu
Abidin Tekön
Kocaeli
Sinob
Yeredoğ Kişioğlu
Geçici madde: İşçilere iade
İmzada bulunamadı edilecek miktarlarının tat
bikat müşkilâtı ve hak sa
hiplerinin eline geçmesinin
talep imkânı bulunmadığı
na kaniim, bu maddeye mu
halifim
Muhit Tümerkan
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN

DEĞIŞTİRİŞİ

5417 sayılı ÎMiy arlık Sigortası Kanununun bâzı
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — 5417 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
a) Kanunla kurulu Emeklilik Sandıklariyle ilgilendirilenler yahut bir kanuna dayanıla
rak tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış
olanlar;

MADDE 1. — 5417 sayılı Kanunun ikinci
maddesinin A fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle
ilgilendirilenler yahut bir kanuna dayanılarak
tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olan
lar;

MADDE 2. — 5417 sayılı Kanunun 10 ncu
MADDE 2. —5417 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
maddesinin B fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
tirilmiştir :
I rilmiştir :
b) Aylık alabilmek için 5 nci ve 14 ncü i
b) Aylık alabilmek için beşinci ve on
maddelerde yazılı şartları henüz yerine getire
dördüncü maddelerde yazılı şartları henüz
memiş olmak;
yerine getirememiş olmak;
MADDE 3. T— 5417 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 3. — 5417 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 14. — İhtiyarlık aylığı alan veya 5
Madde 14. — İhtiyarlık aylığı alan veya
nci maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarındaki
5 nci maddenin B, C ve D fıkralarındaki şart
şartları yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş
ları yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş
bulunan sigortalının ölümü halinde, dul karı
bulunan sigortalının ölümü halinde, dul karısı
sına, özel kanunlar gereğince her hangi bir yer- | na, özel kanunlar gereğince her hangi bir
den aylık veya ödenek almamak veyahut sigor
yerden aylık veya ödenek almamak ve yahut
talı bir işten kazancı bulunmamak şartiyle, ko
ihtiyarlık sigortasına tâbi bir işten kazancı bu
casına ait aylığın (% 40) na eşit bir aylık bağ
lunmamak şartiyle kocasına ait aylığın (% 40)
lamı*.
ma eşit bir aylık bağlanır.
Sigortalı, 1 nci fıkradaki şartları yerine ge
Sigortalı, birinci fıkradaki şartları yerine
tirdikten sonra ölecek olursa, çocuklarından
getirdikten sonra ölecek olursa çocuklarından
her birine kendisine bağlanacak aylığın (% 20)
her birine kendisine bağlanacak aylığın (% 20)
sı nispetinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocu
si nispetinde aylık ödenir. Bu ödemeler ço
ğun 18 yaşını doldurmasına kadar devam eder.
cuğun 18 yaşını doldurmasına kadar devam
eder.
Sigortalının çalışamıyacak durumdaki ma
lûl çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigorta
Sigortalının çalışamıyacak durumdaki ma
lının 18 yaşından küçük çocukları gibi bu ay
lûl çocukları yaşları ne olursa olsun sigortalının
lıktan faydalanırlar.
18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan
Sigortalının dul karısı ve kız çocukları ev- j faydalanırlar. Sigortalının dul karısı ve kız
çocukları evlenecek olurlarsa aylıkları kesilir.
lenecek olurlarsa aylıkları kesilir.
Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanması
Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanma
gereken aylığın mecmuu, sigortalının ihtiyarlık
sı gereken aylığın mecmuu sigortalının ihtiyar
aylığından dul bulunduğu takdirde artanı, eşit
lık aylığından dun bulunduğu takdirde artanı,
hisseler halinde ana ve babaya verilir. Ancak
eşit hisseler halinde ana ve babaya verilir, an
yine, bunların beherinin hissesi % 20 yi geçemez.
cak, bunların beherinin hissesi % 20 yi geçe
mez.
Hak sahibi olan kimselere bağlanacak aylık
ların günlük toplamı sigortalının ihtiyarlık ay
Hak sahibi olan kimselere bağlanacak ay
lıkların yıllık toplamı sigortalının ihtiyarlık | lığının yıllık tutarını geçemez, Bu haddın aşıl( S . Sayısı i 4 )
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aylığının yıllık tutarını geçemez. Bu haddin
aşılmaması için gerekirse hak sahibi plan kim
selerin aylıklarından aralarındaki nispet göze
tilerek indirmeler yapılır.

maması için gerekirse hak sahibi olan kimselerin
aylıklarından aralarındaki nispet gözetilerek in
dirmeler yapılır.

MADDE 4. — 5417 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.:

MADDE 4. — 5417 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

Madde 16. — Sigortalının ölümü halinde ce
naze masrafı karşılığı olarak ailesine 75 lira öde
nir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze masrafı
verilen sigortalılar için bu maddeye tevfikan ay
rıca ödeme yapılmaz.

Madde 16. — Sigortalının ölümü halinde,
cenaze masrafı karşılığı olarak ailesine 75 lira
ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze mas
rafı verilen sigortalılar için bu maddeye tevfi
kan ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
(c) Bendi gereğince ödenecek primlerin tâ
yininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe takad
düm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama gün
lük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 24 ncü
maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak prim
lerin tamamını yalnız sigortalı öder.

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
c) 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası
Kanununun 9 ncu maddesi gereğince sağlık yar
dımı gören veya aynı kanunun 18 nci maddesi
gereğince ödenek alan sigortalının iş görmediği
süre;

MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun 27 nei
maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki-şekilde değiş
tirilmiştir :
(c^ Bendi gereğince ödenecek pirimlerin
tâyininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe ta
kaddüm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama
günlük ücret tutulur. Bu ücret üzerinden 24 ncü
maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak pi
rimlerin tamamını yalnız sigortalı öder.
MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun Geçici
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 7. — 5417 sayılı Kanunun geçici
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •

Geçici Madde —
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş
bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 5
nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de
aşağıdaki şartlar dahilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar.
a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl için
de en az 1000 gün ve münavebeli işlerde çalışanla
rın da 800 gün İş Kanununa tâbi iş yerlerinde
çalıştığını ispat etmek;
b) 1 Nisan 1950 tarihinden İhtiyarlık Sigor
tası hakkından faydalanacağı tarihe kadar geçen
her yıl için en az ortalama 200 günlük ve müna
vebeli işlerde 160 günlük İhtiyarlık Sigortası pri-

Geçici birinci madde —
a) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş
bulunanlardan 60 yaşım doldurduktan sonra
5 nci maddedeki şartları yerine getiremiyenler
de aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hü
kümlerinden faydalandırılırlar.
a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl
içinde en az 1000 gün ve münavebeli işlerde çalı
şanların da 800 gün İş Kanununa tâbi iş yerle
rinde çalıştığını ispat etmek;
b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık sigor
tası hakkından faydalanacağı tarihe kadar ge
çen her yıl içinde en az ortalama 200 günlük ve
münavebeli işlerde 160 günlük ihtiyarlık sigor-
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mi ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin (d) fık
rasındaki şartı haiz olmak;
c) E n az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu bir
yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 160 gün
prim ödemiş olmak.
Bu madde gereğince kendisine aylık bağlan
mış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalışmaya
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir.
(a) Bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş yer
lerinden alacakları kanıtlı belgeleri 1 Nisan 1950
tarihinden 31 Aralık 1951 tarihine kadar îşçi
Sigortaları 'Kurumuna tevdi edilmek suretiyle
belgelenir.
îş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigortalı
ların zarar ve ziyan istemek hakları mahfuzdur.
B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra hiçbir
işte çalışamıyacak duruma düştükleri usulen an
laşılanlar, 5 nci maddede yazılı şartları yerine
getirmemiş olsalar dahi, bu maddenin (A) ben
dindeki şartlar dâhilinde bu kanun hükümlerin
den faydalandırılırlar.
O) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra ölen
ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine getir
memiş olmakla beraber bu maddenin (A) ben
dindeki şartları yerine getirmiş bulunan sigor
talıların hak sahiplerine bu kanun hükümleri
dairesinde aylık bağlanır.

tası primini ödemiş bulunmak ve 5 nci madde
nin. (b)# fıkrasındaki şartı haiz olmak;
c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 160
gün prim ödemiş olmak.
Bu. madde gereğince kendisine aylık bağ
lanmış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalış
maya devam ettiği takdirde bu aylık kesilir.
(a) bendindeki yazılı eksik süreleri, sigor
talıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş yerle
rinden alacakları belgeleri 1952 yılı sonuna
kadar işçi Sigortaları Kurumuna tevdi edil
mek suretiyle belgelenir.
îş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigortalı
ların zarar ve ziyan istemek hakları mahfuz
dur.
b) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan hiçbir
işte çalışamıyacak duruma düştükleri usulen
anlaşılanlar, 5 nci maddede yazılı şartları yeri
ne getirememiş olsalar dahi, bu maddenin (A)
bendindeki şartlar dâhilinde bu kanun hüküm
lerinden faydalandırılırlar.
c) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra
ölen ve 5 nci maddede yazılı, şartları yerine
getirememiş olmakla beraber bu maddenin (A)
bendindeki şartları yerine getirmiş bulunan si
gortalıların hak sahiplerine bu kanun hüküm
leri dairesinde aylık bağlanır.
d) 1 Nisan 1950 tarihinden sonra hiçbir işte
çalışamıyacak duruma girmiş bulunanlar bu
tarihten sonra ölenlerin hak sahipleri de (B)
ve (C) fıkraları hükümlerinden faydalandırı
lırlar.
MADDE 8. — 5417 sayılı Kanuna aşağıdaki
ikinci geçici madde eklenmiştir:
Geçici ikinci madde — 5417 sayılı Kanunun
ikinci maddesinin (A) fıkrasının bu kanunla de
ğiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık sigortasından
istisna edilenlerin gerek kendileri, gerekse iş
verenlerin ödemiş bulundukları ihtiyarlık sigor
tası primleri iş verenlere iade edilir.
îş verenler, İşçi Sigortaları Kurumunca iade
olunan bu primlerin işçi veya hizmetlilerin üc
retlerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine
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derhal verir.
Aneak, bunlardan, bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar ihtiyarlık sigortasından
tahsis edilmiş veya tahsis yapılması için kuru
ma yazı ile müracaatta bulunmuş olanların ya
hut da 5417 sayılı Kanun hükümlerine göre
tahsise hak kazanmış olup da kuruma henüz
müracaat etmemiş bulunanlardan, bu kanun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için
de müracaat edecek sigortalıların tahsisleri dur
durulmaz ve bunların ödenmiş bulunan primle
ri geri verilmez.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. Menderes
8. Ağaoğlu
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
R. Nasuhioğlu
F. L. Karaosmanoğlu
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
//. özyörük
Dt$i$ieri Bakanı
Maliye Bakanı
F. &§pr&lü
H. Polatkan
Millî Eğitim Bakam
Bayındırlık Bakanı
t. İleri
K. Zeytinoğtu ,
Eko. v© Tmm Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı
Mu%Us Ete
Dr. E. H. Üstündağ
G. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
B. 8. Burçak
N. ökmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
8. Kurtbek
AT. özsan
İşletmeler Bakanı
Hakkı Gedik

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

-*•»-
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S. Sayısı: 267
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında im
zalanan Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları
raporları ( 1 / 3 9 )

T. C.
•' '
'
. . . . . . .
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
''
Tetkik Müdürlüğü
'
•
.
•
Sayı : 71 - 15GG, 6/818
\
.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

'27 .11 . 1950
'
. ."

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1048 tarihinde imzala
nan Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını değiştiren 'Si Ocak 1950 tarihli Protokolün onanmasına dair
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 16 , Tl • 1950 arihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikloriylc birlikte sunulduğu
nu saygılarımla arzederim.,
Başbakan
§. öünaltay

GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imza
lanmış olan Ekonomik Tş Birliği Anlaşması ve eki8 . Vil . 1949 tarihli vo 5253 sayılı Kanunla onan
mıştı.
Biı Anlaşmada, Türkiye'nin, Ekonomik tş Birliği Kanununun hükümleri çerçevesinde Amerika
Birleşik Devletlerinden yalnız kredi olarak dolar yardımı göreceği derpiş edilmekte, ve hibe mahi
yetinde bilâvasıta yardımdan faydalanması ve bu şekildeki dolar.yardımları karşılığının Türk Lira
sı olarak hususi bir hesaba yatırılmasi hakkında her hangi bir hüküm mevcut bulunmamakla be
raber ona ek vesikanın 10 ncu maddesi aynen şu fıkrayı ihtiva etmekteydi:
' «Türkiye'ye hibe sureti ile yardımda bulunmak mevzuubahis olduğu takdirde 1948 tarihli Eko
nomik Tş Birliği Kanununun ve bunu muaddil ve mütemmim kanunların ve bu kanunlara tevfikan
yapılan tahsisat kanunlarının hükümleri mucibince mahallî parayı yatırmak için gereğinin yapıl
masını sağlıyacak Anlaşma tadilâtı üzerinde her iki Hükümetin istişare edecekleri kabul olunmak
tadır.»
Bu konuda ahiren Hükümetimizce yapılan teşebbüsler üzerine Amerikan ECA İdaresi, ilk defa
1949 - 1950 malî yılı için şimdilik geçici ve tadil, edilebilir mahiyette olmak üzere, 1G milyon do
larlık bir bilvasıta yardımı Türkiye'nin emrine hibe mahiyetinde olarak tahsis etmeyi kararlaştır
mış ve bunu mütaakıp 1918 tarihli Ekonomik .tş Birliği Anlaşmasına diğer katılan memleketlerle
mevcut mümasil anlaşmalarda olduğu veçhile, bu şekildeki doğrudan doğruya hibe yardımları mik
tarlarına tekabül eden mahallî paranın hususi bir hesaba yatırılmasına mütedair hükümleri ilâve
ettirmeyi teklif etmiştir.
Bu suretle hususi bir hesaba yatırılacak Türk liraları % E ve % 95 tesmiye edilen iki ayrı he
sap şeklinde tutulacak; % 5 hesabı Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'de yapacağı masraflac
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karşılanmak üzere sart'oiutiabilecek, % 95, hesabı ise- iki lİükümel, arasında zaman zaman varılai^lî; mutabakata tev'Tikau memleketimizin ekonomik ve malî ihtiyaçların a tahsis olunabilecektir. .
îîu tadilâtı tesbit eden Protokol i).i Ocak 1950. tarihinde,Ankara'daDışişleri Bakanlığı Umumî
Katibi ilo» Amerika'Birleşik.'Devletleri .'Hüyülc Elçiliği Maslahatgüzarı arasında imzalanmış ve
10 . <V1 , '.1.949 tıırihli ve. 543(|-.sayılı Taunun İnildinılcnidaiı^^siııde.yiiriirlüg'ekıınıınıştur.
• '
M'enfaallerimize, uygun olan. mezkûr Protokol onanmak üzere Türkiye 'Büyük Millet M.e elişi ti"
sunulmuştur.

Dışişleri Komisyonu raporu
T.Jİ.M.M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No : 1/39
Karar No : 5

15 ,XII

.1950

Yüksek Başkanlığa
. Türkiye [Cumhuriyetiyle Amerika Birleşik Dev
letleri arasinda4 Temmtız4949 tarihinde imzala
nan Ekonomik İş-Birliği Ani açın as mı değiştiren !M
Ocak -l.OfiO . tıiT*ililî. Protokolün onanmasına, dair
'Dışişleri Bakanlığınca, hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunun 4o'..XI ..1950 tarihli toplantısında.
Yüksek. Meclise sunulması kararlaştırılan kamın
tasarısı ile gerekçesi ve. ilişikleri Yüksek- Baş
kanlığınızdan Dışişleri Komisyonuna havale
edilmiş olmakla, Komisyonumuzun .1. X I I .1950
tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı temsil-'-'
çilerinin huzuru'ile incelendi :
•
Yapılaiıı görüşmeler sonunda, kanun, tasarısı-ııüı millî menfaatlerimize uygun olduğu netice
sine varıldı ve tasarı aynen kabul edildi.

.Adı, geçen -tasarı - ve ilişikleri ''Bütçe Komis
yonuna havale buyrulmak üzere Yüksele Başkan
lığınıza sunulur.
.Dışişleri Komisyonu
Başkanı
İzmir
Vasfi Mentcs

Bu rayor sözcüsü
:l\â:tip
Denizli
Ali Çohanoğlu
İzmir
. Hatay
Erzurum
A. Melek s
R, 8. Burçak
A. Başman
Seyhan
Kütahya,
Samsun.
/''. Kesim
A. Gündüz
R. O! Arık
Trabzon
Hasan 'Sa'ka
imzada bulunmadı

Bütçe Komisyonu Raporu
T. M. M .M.
Bülçe Komisyonu
Msas Na.\l/39
•Karar -.No. 141

31 . VII . 1951

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ite Amerika Birleşik
Devletleri ! arasında 4 Temmuz 4948 tarihinde
.imzalanan-"Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını de' ğişfiren '."İl. Ocak 1950 tarihli Protokolün onan
masına. dair Dışişleri Bakanlığınca -hazırlanan
ve 'Bal.uul.lfu''Kurulunca. Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın. 27 , II . 1950 tarihli

ve fi/818 sayılı tezkeresiyle., sunulan "kanun ta
sarısı Dışişleri. Komisyonu raporiylc birlikte
Komisyonumuza, havale olunmakla 'Başbakan,
Dışişleri ve Maliye .Bakanları''hazır oldukları
halde incelenip görüşüldü.
Tasarı gerekçesinde* açıklandığı üzere, 'Tür
kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletle-.'
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i") arasında imzalanmış olan Ekonomik İş Birli
ği Ani ağma sı ve eki 5253 sAyıh,Kanunla onan
mış olup İm anlaşmada, Türkiyc-'njn l>u kanu
nun hükümleri çerçevesinde- Amerika,. Birleşik
Devletlerinden yalnız kvedi olarak dolar yardı
mı göreceğiderpiş edilmekte ve hibe mahiyetin-;
do bilâvasıta, yardımdan faydalanması ve bu
şekildeki dolar yardımlarr kargılısının'Türk l"ârasr olarak hususi bir hesaba yatırılması hak
kında. hor hangi bir lıüküm mevcut bulunmamaklıı.beralmrkanuna ek vesikanın 10-ııeıı madden! «Türkiye'ye hibe suretiyle yardımda buJıınnmk ıııevzııubahis olduğu takdirde 194 ii ta
rihli Ekonomik İş Birliği Kanununun, ve bunu
muaddil ve mütemmim•• kanunların- ve bu ka
nunlara tevfikan yapılan tahsisat Umumlarının
hükümleri mucibince mahallî parayı, yatırmak
.için. gmH'ğiııin yapılmasını sağlıyacak anlaşma.
tadîlâtı, üzerinde 11 CM - iki Hükümetin istişare
edecekleri kabul olunmaktadır.» •Çıkrasını ihti
va etmekte olduğu cihetle bu konuda 'ahiren
irüküııvctimiz tarafından- vâki- teşebbüsler üzeri
ne Amerikan E: 01 A. idaresi . ilk defa .1949 1950 mali yılı iciıı geçici ve tadil edilebilir ımahiye'ttc olmak üzere 10 milyon, dolarlık bilâvası
ta yandımı Türkiye'nin emrine hibe mahiyotindc olarak tahsis et'm'oyi kararlaştırmış ve bunu
mütaakıp, 1948 tarihli Ekonomik iş Birliği An
laşmasına, katılan' diğer nroın lekeli eri e yapılan '
mümasil anlaşmalarda olduğu veçhile,, hibe yar
dımlarına tekabül eden mahallî paranın hususi
bir hesaba yatırılmasına, mütedair hükümleri
ilâve ettirmeyi teklif etmiştir.
Bu suretle huSusi bir hesaba yatırıhîealk olan
Tinle liraları % 5 ve % 95 namiyle iki ayrı he
,
sap şeklinde • tutulacak ve % f>
hesabı Amerika
•Birleşik Devletlerinin Türkiye'de yapacağı mas
rafları. karşılamak üztore sarfolunabilecck diğer
% 95 hesabı ise iki Külcümdt, arasın'da zaman
zaman varılacak mutabakata tevfikan,ımemleketimizin ekonomik ve malî ihtiyaçlarına tahsis

olunabileceğine dair tanzim olunan 'Protokolün
onanması maksadiyle tasarının sovkçdilmiş oldu
ğu anlaşılmıştır.
Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen,
yukardaki tadilâtı tabi t eden protokolün onan
masına dair olan 'kanun tasarısı, ekonomik kalfcmmanıız ve malî ıiııeııfaatlorimiz . bakımından
Komisyonumuzca; da; uygun görüldüğünden Hü
kümetin, teklifi veçhile: aynen kabuk edilmiştir..
5253 sayılı. Kanuna, ek, Ekonomik İş Birliği
Anlaşmasının 7 ıifti, maddesinin, dördüncü, fıkra
sındaki hükme göre.; bu; Anlaşma gereğince, ya
pılan işlere dair her ü ç ayda bir yayılan broşür
ler, ile bu işle alâkalı mütehassıslar tarafından
verilen raporların komisyonumuz üyelerine ve
istekli milletvekillerine. gönd erilin esinin. teminini
H.ülühivotîmizdon.tönonnile'tınoyivKölnisyîonumii!:
uygun görümiiştür.
'
Kamutayın onayına nr.zedil'meık; ütfere Yük
sek Haşk'aıiilığa.sun'nlur.
Kaşıkan
istanbul
E. Adakan
'Kâtip
Bursa
//'. Samını
Antalya.
.1. Ranoyhı
Diyarbakır
.1/. Ekinci
İstanbul
A. İT. Başar
Konya
it, Jiirand
Orduli. Altsoy
Tokad
tf. Alanr,
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Başlcaıı V.
Burdur
/''. ÇeMİtbaş

Sözcü
Çanalclkaile
E. Kalafat

A İyon K.
A. Veziroğlu
Aydın
E. Menderes

Ankara,
M. Bayramojjln
Bolu
M. flüçhihnez.
Giresun
il/. Hemr
Ki ilci a rol i
$. Bakay
Mardin
Ih: K. Türknğlu
. Sivas
II. tmre
Trabzon
#. F. KalaycAoğlu

'Erzincan
tf. Pekcmı
istanbul
d. Türkgeldi
Konya,
. 1/, A. Ülgcn
Bize
O. Kavrakoğlu
Trabzon
O. II, Eyüboğlu
Urfa
Dr. F. Ergin

- .

^

>

'

~

-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Arasında 4 Temmuz 1048 tarihinde imza
lanan Ekonomik iş Birliği Anlaşmasını değişti
ren 31 Ocak 1950 tarihli Protokolün onanmasına
dair Kanun tasarısı
. MADDE 1 -T--Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri, arasında 4 Temmuz
1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İş Birliği
Anlaşmasını değiştirmek üzere 31 Oeak 1950
tarihinde Ankara'da imza edilen Protokol
onanmıştır.
". MADDE 2 — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Başbakan Yar d im e ısı
#..: Günaltay •
Nihat Erim
.Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
C'.-.FH Barlas
Euad Sirmen

Millî Savanına Bakanı
Tf. Çakır

İçişleri Bakanı
E. Erfşirgil

Dışi§Ieri Bakanı
A. Sadak .

Maliye Bakanı
/. it. Arsal

Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu

Bayındırlık Bakanı
~ S. Adalan

Eko. vo: Ticaret Bakanı
Vedad Dicleli

Sa. ve S o. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit

G. vo Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Dr, IÇemal Hatır
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Tarım Bakanı
david Oral .
Çalışma Bakanı
E. Şemsettin Sirer

İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

| .i

45TÜEKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DIWLETLERİ ARASINDA 4 TEMMUtf
1948 TARlHlNDE İMZALANAN EKONOMİK İŞ BİIILİĞI ANLAŞMASINI TÂDİL EDLN
PROTOKOL
.
iU
r

rürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri. Hükümeti:
4 Temmuz 1948 larihiııde, Ankara'da •imzaladıkları .Ukoıumıik Is. Birliği Anlatmasının tâdilini
arzu ederek; ve
Türkiye Cumhuriyeti .llükümetinhı, tâdil edilmiş son sekli'ile 1948 Elîönomik İş Dirliği Kanu
nunun gayelerine ye esaslarına iltihak ettiğiniaçıklamış olduğunu göz •önünde tutarak; Ekonomik iş Dirliği Anlaşmasını aşağıdaki şekilde tâdil etmek hususunda mutabık kal
mışlardır:.
«1. - 111 neü maddenin 2 nci fıkrası sonundaki ,,okia virgül yapılarak» ve Amerika, Birleşik
Devletleri Hükümeti bu İcabıL liralar ve lira alacakları hususunda her hangi bir hakka, tasarrufa
bir hak talebine veya dâva hakkına halef olacaktır'.;» ibaresi ilâve edilecektir.
. «2. - TV'ncü .maddenin numarası V e çevrile ,-,>k aşağıdaki şekilde-yeni bir IV'neü madde ilâ
ve edilecektir:
.
«t. - Bu maddenin hükümleri, ancak Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince hibe esası dai
resinde yapılan yardım için tatbik edilecektir.
«2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye <!ı,mhııriyct Merkez Bankasında, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti namına hususi bir hesap açacak (a§ag.u|a, «hu«usi hesap» adı ile anılacaktır), ve 1948
Ekonomik İş Birliği Kanunu gereğince müsaade «dilen. ] l0 r hangi bir vasıta ile hibe esası daire
sinde Türkiye Cumhuriyeti emrine verilen cnifkı, hizmet ve teknik bilginin Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetine . maloldüğu bildirilen do|â,. kıymeti ile (işleme depo, nakil, tamir mas
rafları ve bunlara mütaallik diğer servislerin m ;ı , sm l'ları. dâhil) mütenasip miktarlarda Türk li
ralarım bu hesaba yatıracaktır. Amerika B i r i c i k Devletleri Hükümeti bu kabîl emtia, hizmet
ve teknik bilgiye karşılığı gösterilen dolar kıynıdiiii zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine bildirecek, Türkiye Cumhuriyeti Hüküıpeti bunun üzerine tebligat sırasında milletler
arası Para Fonu ile uyuşulacak, başabaş kıymete (>sit bir kambiyo rayici üzerinden hesaplanan
mütenasip miktarda Türk lirasını hususi hesaba yatıracaktır; ancak bu uyuşulan kıymetin Tür
kiye Cumhuriyetine ithal maksadiyle dolar mubayaası için tatbik edilen tek rayiç olması şart
tır. Tebligat sırasında Türk lirasına mahsus bit başabaş kıymet için 'milletlerarası Dara Fonu
ile uyuşulmuş olmakla beraber Türkiye Cumhuriyetine ithal, edilmek maksadiyle dolar muba
yaası için tatbik edilen başka bir veya- birden faz|a rayiç. bulunursa veya tebligat sırasında
•Türk lirasına mahsus bir başabaş kıymet için Fon j | . c uyuşulmamış ise bu maksat için rayiç, veya
rayiçler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında
kargılık]ı olarak kararlaştırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her zaman hususi hesaba
peşinen para, yatırabilecek ve bu para işbu fıkra gereğince muahhar ihbarlara karşı matluba
kaydedilecektir.
«3. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 1948 Ekonomik İşbirliği'Kanunu gereğince ya
pılan faaliyet ile ilgili olarak Türkiye dâhilinde ihtiyar edilecek idari masraflar için ihtiyacı
olan Türk liralarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine zaman zaman tebliğ edecek ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti bunun üzerine Amerika Birleşik Devletimi Hükümetinin tebliğinde ta
lep olunan şekilde hususi hesaptaki bakiyelerden bu kabîl meblâğları emre amade tutacaktır.
«4. Bu maddeye tevfikan yatırılan mevduattan her birinin. % 5 i, Türkiye Cumhuriyeti da
hilindeki masrafları için kullanılmak üzere Amerika Birleşik. Devletleri Hükümetinin emrine tah
sis edilecek, ve bu maddenin 3 ııcü fıkrası gereğince emre amade kılman meblâğlar evvelâ mez
kûr fıkra gereğince tahsis olunan miktardan tenzil edilecektir.
«5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ayrıca, VI ncı maddede zikri geçen yardım malzemesi
ile yardım paketlerinin Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki her hangi bir .giriş noktasından mürsilünlehine Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde göstereceği teslim noktasına kadar nakliye masrafla( S . Sayısı : 2G7 )

rım (liman, depo, hamaliye ye mümasil, masraflar dâhil) karşılamak üzere ihtiyaç duyulacak, lira
ları hususi hesaptaki bakîyelcrden emre amade tutacaktır.
.«0, Türlüye Cumhuriyeti Hüküm eti' Amerika. Birleşik Devletleri 'Hükümeti ile zaman zaman uyuşulacak masraflar için hususi hesapta artan, 'bakiyeden' para, çekebilecektir. Hususî
hesaptan para çekmek için- Türkiye Cumhuriyeti• Hükümeti-tarafından ileri sürülen teklifleri
incelerken, Amerika Birleştik Devletleri' Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti'dahilinde nakdî ve'malî
istikrarı desteklemek veya, idame (itmek ve Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde, istihsal faaliyetini, Millet
lerarası ticareti' ve yeni kaynakları celisi irmeyi ve bunlara inAi.nl' araştırmaları teşvik etmek hususun
daki ihtiyacı ve bilhassa, :
a) Türkiye Cumhuriyetinin ve diğer katılan memleketlerin istihsâl kapasitesini «(diktirmeye mâ,ltif şümullü bir programın bir kısmını teşkil edenler de dâhil olmak üzere, projeler ve. programlar
i iyin. yapılan sarfiyatı, ve dış ödemeleri Amerika Hükümetinin VMS Ekonomik İşbirliği Kanunu ge
reğince veya başka suretle yaptığı yardım İle veya..Milletlerarası İmar ve "Kalkınma' 'Bankasının istik.razlariyle karşılanmakta- olan projeler veya pogramları;
b). Amerikan kaynaklarındaki'eksiklikler veya muhtemel eksiklikler dolayısiyle Amerika Birlettik
Devletlerinde ihtiyaç duyulabilecek olan malzemenin daha fazla- istihsali iıukâolarıııı.araştırmak veya.
gelişlirmek için ya,p:lan masrafları; ve
c) Millî borcun, bilhassa Türkiye Cumhuriyet Merkez .Bankam veya diğer bir banka müesseseleri
ne/dirideki borcun tesirli 'şekilde itfasını, nazarı itibara alacaktır.
•x7: -Biı' maddenin İV ucu fıkrası gereğince tali Mis edilen 'paran ;ıı sarfedilmeııriş miktarları hariç
olmak üzere, 30 Haziran l!)f>2 de hususi hesapta, kalacak her hangi/bir gayrimalısıır bakiye, Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bundan sonra, uyuşulacak maksatlar
için Ü-Mirkiye Cumhuriyeti dahilinde sarl'edilecektir. Ancak Birleşik Amerikalını -mutabakatı, kanun ve
ya'Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin müşterek kararı, ile tasvip edilmek şartına tâbi bulu-.
•nacaktır,
. v,
. !•]; Şimdiki V. nei maddenin numarası AT. ya çevrilerek aşağıdaki iki numaralı
fıkra ilâve
:
edilecektir.
'
•
.:
.
«2; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, tarafından talep
edildiği zaman, kâr esasına dayaıınııyan..Amerika' 1 Yardım .teşekküllerine, teberru veya bu kabîl
teşekküll'erce mubayaa, olunan yardım malzemesi stoklarının, ve Amerika, Birleşik Devletlerinden
gönderilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti, dâhilinde mukim, şahıslara tevdi edilecek, olan yardun, pakefleriııih. Türkiye Cuıîıhuriyeline «irişini kohıyla-ş1ırınal< üzere (Münasip garantiler allında güm
rükten 'muafiyet sağlanması, dâhil) .anlaşmalar H'iu müzakerelere girişecektir.» •
i. VI nei. maddenin numarası VII ye çevrilecek ve bu-maddenin, üçüncü fıkrasındaki madde
IV kelimesi madde V e tahvil, edilecektir.
'fi. VII nei maddenin numaram VI.İT, 'VIİT, iııUi IX a ve IX inilti. X a çevrilecek,
. (i. X'ncu maddenin, numarası X I ' e çevrilecek ve metni -aşağıdaki şekilde tadil, edilecektir:
«Bu Anlaşmada kullanılan.:
a.) «Katılan memleket» tâbiri:
. " .'
(i) 22 Eylül 1 f) 17 de Paris'te. Avrupa Ekonomik' t,ş Birliği Komitesinin raporunu imzalamış
bulunan her hangi bir'memleket ve o memleketin milletlerarası mesuliyet taşıdığı Ve o memleket
ile Amerika Birleşik' Devletleri "{Hükümeti arasında nıüıiakit Ekonomik Tş Birliği Anlaşmasının
tatbik edildiği, topraklar, ve,
• ,'•'(H). (Almanya'nın işgal altındaki bölgelerinden hor hangi birisi ve Milletlerarası idare,' ve
kontrol''altındaki sahalar ve serbest Trieslo toprağı.'veya onun. iki bölgesinden her hangi.biri-dâ
hil olmak üzere), Avrupa Ekonomik V birliği.Söyleşmesine taraf teşkil ettiği ve bir Anlaşmanın
gayelerini gerçekleştirmeye matuf bulunan müşte i'^' bir Avrupa Kalkınma, Programına bağlandığı
müddetçe bütünü veya bir kısmı Avrupa'da bulunan diğer her hangi bir memleket'ile onun idaresi
altındaki'tâbi sahalar demektir,
. . . .
•. '".
•''.

:
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!>) «1948 Ekonomik Is Birliği Kainimi» tfıbiri tadil olunmuş son şekli ile «1948 tarihli Fikoııoinik iş ItfriiğiJvanunu» demektir.
7. XI nei maddenin numarası. XII ye çevrile-(tek; İm maddenin 2 nci fıkrasındaki madde IV
madde V e ve madde VI madde VII ye tahvil edilecek; ve aynı maddenin •'! neü fıkrası metni ârça-.
ğıdaki şekildcMİeğiştirilecektir:
«.'!, Bu Anlaşmaya tevfikan müzakere edilen .IVr'î anlaşmalar \'e diğer nıutahakatlar bu Anlaşmanın hitanı tarihinden daha. ilerisi için yürürlükte kalabilir ve bu kabil. fer'i anlaşmalarla diğer
ıniıliibnlrutlarıu yürürlük devresi ihtiva, ettikleri şadlara, bağlı bulunacaktır.:. Madde IV kendi hü
kümlerine tevfikan yatırılması gereken, bütün Türk parası tutarlarının bu maddede meşrut kılın
dığı şekilde elden çıkarılmasına değin yürürlükte kalacaktır. 11,1 ııcü maddenin 2 nei fıkrası, o
maddede zikri geçeri garanti lediyatuı Amerika Hirloşik Devletleri Hükümeti tarafından yapıldığı
müddetçe yürürlükte kalacaktır.
8. kikin (>, 7, 8 ve 9 ncu fıkralarındaki madde IV V e ; madde VI VU'ye; madde VIII IX X'na
çevrilecektir.
s
9. Ekin 10 ncu fıkrası metni çıkarılacak ve yerimi aşağıdaki m o tin ikame edilecektir:
«Emtia, hizm-et ve teknik bilginin gösterilen dolar kıymeti hakle nida Türkiye Cumhuriyeti I-Iükümeline yapılan tebliğler üzerine yatırılacak mevduatın hesap edilmesinde kullanılacak olan, kam
biyo rayicini tâyin iciıı IV neü maddenin 2 nci fıkrasında bahis konusu edilen tebliğ zamanı, bir
tediye devresine ınütaailik. olan her tebliğ hususunda, tebliğin taallûk etliği tediye devresinin son,
günü olarak kabul edilecektir».
Bu protokol, imzası tarihinden itibaren yürürlüğü girecektir.
.
*
. Bunu tediyeden iki tarafın gereği gibi yetkili oları temsilcileri işbu Protokolü imza etmişlerdir.
1950 senesi Ocak ayının ol nci günü, her ikisi de a.ynı derecede muteber, olmak üzere ingilizce
ve Türkçe ikişer nüsha olarak '.Ankara'da tanzim edilmiştir.
Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti
'Adına

Amerika Birleşik Devletleri
Arlına
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