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FÜTAtfAK ÖZETİ 1 — GEÇEN 1 

Valova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1947 
yılı hesabına; ait rapor ile bilançosunun sunuldu
ğuna dair olan tezkere geri verildi. 

Malatya Milletvekili .Mehmet Kartal'ın, ara
zisi kaymakta bulunan Pütürge ilcesine bağlı 
Şimil Köyünün maruz bulunduğu tehlikeye karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu, İçişleri 
Bakan vekilinin hazır bulunacağı..'. 7 . V . 1952 
Çarşamba günkü Birleşime bırakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demiryol
larından malulen emekliye sevkedilen İbrahim 
Balımtaş 'm maaşının verilmemesi sebebine, tah
sil çağma gelen çocuklarının yatılı mekteplere 
kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa Ga
rında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup 
olmadığına dair sorusu, soru sahibi ikinci defa 
hazır bulunmadığından, düştü. 

Tokad Milletveİdli Zihni Betü'in, Yargıtayda 
teşkili kararlaştırılan iki hukuk dairesi kurul
masının bugüne kadar gecikmesi sebebinin açık
lanmasına dair sorusuna Adalet Bakanı cevap 
verdi. 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat 'ın, Maraş 
İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması için 
şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup olma
dığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek 
miktar ve değerinin ne kadar tahmin olundu
ğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu da, Bayın
dırlık Bakanı seyahatte olduğundan, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Çanakkale Ortaokulu Yardımcı öğretmeni 
iken Bakanlığın disiplin kurulunca Devlet me
murluğundan çıkarılan Azmi Tankut hakkında 

Sözlü soru 
Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, İğdır Has

tanesi doktorluğuna bir operatörün tâyini için 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/657) 

Yazılı sorular 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'-
~ nun, İskilip İlcesine bağlı Karaçukur ve Koş-

cağız köylerindeki bâzı vatandaşların gerek 
tapulu ve gerekse tapusuz olarak tasarruf ey-

evvelce verilen 673 sayılı Kararın kaldırılmasına 
dair olan Dilekçe Komisyonu raporu, reddo-
lundu. 

Sadık Diri ve Halit Köprüeü İnşaat Kol-
lektif Şirketinin, Hazinedeki istihkakı vesilesi 
ile evvelce verilen 2429 sayılı Karara yapılan 
itirazın reddini tazammun eden rapor kabul 
olundu. 

Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
1 239 992 lira 92 kuruşun terkin ve 10 978 lira 
79 kuruşun affı hakkında Başbakanlık tezkere
sine dair olan Bütçe Komisyonu raporu kabul 
edildi. 

Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile; 

İş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları hakkındaki Kanunun 5564 sayılı 
Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) füc
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin birinci görüşülmeleri bitirildi. 

Emir-ve Seyis Erleri hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmesine bir müddet devam 
olundu. 

5 Mayıs 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Celâl Yardımcı îbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

ledikleri tarlalarına onman memurları tarafın
dan vâki müdahalenin doğru olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
.gönderilmiştir. (6/658) 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut 'un, 
yurdun muhtelif bölgelerinden Adana'ya ça
lışmaya gelmiş olan ziraat işçilerinin tesbit 
edilen asgari ücret ihtilâfı yüzünden işsiz kal
dıkları hakkımdaki haberin doğru olup olma
dığına ve bu hususta ne gibi âcil tedbirler 'alın
dığına dair yazılı soru önergesi Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/659) 

Sorular 
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.2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. —• Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 

7 numaralı bendine 565İ sayılı kanunla eklenen 
C fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/392) (Gümrük ye Tekel, Maliye 've 
Bütçe komisyonlarına); 

2. 
Teklifler 

•Ankara Milletvekili Fuad Seyhun'ün, 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
mensuplarına mesken/yaptırmak üzere borç pa
ra verilmesi hakkında Kanun teklifi (2/383) 
(Millî Savunma, Maliye ye. Bütçe komisyonları
na) ; . • ' . . ' • • . 

3. — Çorum Milletvekili Şevki Gürses ve iki 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-

• dığı Kanununa ek kanun teklif i (2/384) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına).; . . . 

B İ R İ N C İ OTURUM 
' Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Çokluk var, birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 
Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile Millî 
Saraylar,: kasırlar ve köşklerdeki eşya hakkında 
Meclis soruşturması yapmakta olan Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonunun, görevini altı 
ayda bitirmiş olması ve Meclis haricinde de so
ruşturma yapmaya yetkili bulunmasına dair tez
keresi (3/314) ••••• 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığınım bir sunuşu 
vardır, okutacağız : 

; ' :••'•.•': ••, 5. V. 1952 
Kamutaya •',' ' 

Türkiye Büyük :Mii!llet Meclisli ve müştemi
lâtı ille Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında içtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince soruşturma yapmak üzere vazifelendiri
len ve 1786 sayılı Kararla da salâhiyetleri belli 
edilerek 'mesaisine' başlamış bulunan komisyo
nun, İçtüzüğün 174 ncü maddesinin. ilk fıkrası 
gereğince, görevimi ne kadar zamanda bitirece

ği ve gerekirse başka yerlere de gidip gitmıiyece-
ıği hakkında ayrıca bilr karar alınması '-icabetti-, 
ğinden, vazifesini bitiremediği takdirde Kamu
taya müracaat edilmek kaydiyle, bu komisyo
nun altı ayda işini bitirmesi ve; Meclis haricin
de de soruşturma yapmaya salahiyetli bulun
ması hususlarını yüksek kararımuza saygılarım
la arzederim. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 
evvel saray eşyalarının tahkiki hakkında seçilen 
komisyona Heyeti Aliyenizto vermiş bulunduğu 
salâhiyet husularmda İçtüzüğün 174 ncü mad
desi hükümleri dairesinde iki mesele noksan bı
rakılmış bulunduğu için, bu cihetin itmamı za
rureti dolayısiyle Meclis Başkanlığı bu tezke
reyi huzurunuza getirmek mecburiyetinde kal
mıştır. Şu suretle; 174 ncü maddeye tevfikan 
komisyonun işini 6 ayda, bitirmesi ve icabı hal
de başka yerde de, Meclis binası dışımda, başka 
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bir şehirde de tahkikat yapabilmesini natıktır. • 
Bu suretle adı geçen komisyonun 6 ayda işiiui ik
mal eylemesi ve Meclis dışında, başka şehirlerde 
do tahkikat yapabilmesi lüzumunu reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

1952 Ö : 1 
ÎZZET AKÇAL (Rize).-— Söz tetiyorum. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istemiştim, 

üzerinde hiç görüşülmedi. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 

5.—SORULAR VE CEVAPLAR 

A— SÖZLÜ SORULAR 

1. — Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, 
Mara§ İlindeki Mizmüi Bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup ol
madığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edile
cek arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin 
olunduğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/644) 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakam 
henüz seyahatten gelmemiştir, gelecek birleşime 
bırakıyoruz. 

2. —- Kars Milletvekili Sırrı Atatay'ın De
mokrat Parti toplantısına katılan Eskişehir Vali
si Arif özgen hakkında Başbakanlıktan sözlü so
rusu '(6/648) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 Nisan 1952 tarihli Ulus. Gazetesinin birin

ci sayfasında « D. Parti toplantısında D. Parti 
rozetli bir vali » başlığı altında Eskişehir valisi 
Arif özgen'in D. Parti rozeti takarak D. P. bi
nasındaki siyasi toplantıya iştirak ettiği resimle 
belirtilmektedir. 

Adı geren vali hakkında ne gibi muamele ya
pıldığının Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAÖĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; arkadaşımızın sorusu 
üzerinde yüksek Meclisi teferruatına kadar ten
vir edebilmek için tetkikat yapıyoruz. Bu iti
barla sorunun gelecek birleşime tehirini rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Gelecek birleşimo bırakılmış
tır. 

6..— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İl -~ Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı Ka
nunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci maddelerinin 
tadiline ve muvakkat nmddenin B fıkrasının Sal
dırılmasına dair kanun tasansiyle Tokad Millet
vekili Ahmet Gürkanhn, Cemiyetler Kanununun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
rlaporlan (1/231, 2/140) [1] 

BAŞKAN -
lero geçiyoruz. 

İkinci görüşülmesidir, madde-

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleri 
ile muvakkat maddesinin tadiline dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 3512 sayılı Cemiyet

t i ] Birinci görüşülmesi 63, 64 ve 65 nci bir
leşim tutanağındadır. 

ler Kanununun 4919 sayılı Kanunla tadil olu
nan 33 ve 35 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 33. — Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya dokuzuncu maddede yasak edilen 
dernekleri kuranlar ve idare edenler hakkında 
hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç-
olmadığı takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 
nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hük-
molunmakla beraber bu dernekler fesholunur. 

Mahkeme, hükümden önce dahi bu dernekle
rin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını mu
hafaza altına alabilir. 

2, 4 ve 5 nci maddeler hükümlerini yerine ge-
tirmiyen dernekleri kuranlar hakkında 50 liraya 
kadar hafif para cezası hükmolunmakla beraber 
mahkemece eksikliklerin tamamlanması için bir 
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ayı geçmemek üzere verilecek süre içinde bu öde
vi yerine getirmeyen derneklerin feshine karar 
verilir. • 

25 nci maddede yazılı mecburiyeti yerine ge-
tirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza 
hükmölunur. 

BAŞKAN— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 10, 11/12, 13 ve 14 ncü mad* 
deler hükümlerine aykırı harekette t bulunanlar, 
bu hareketleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ceza
landırılır ve bu dernekler feshedilir. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir., 

ÎKÎNCÎ MADDE —. 3512 sayılı Cemiyetler, 
Kanununun muvakkat maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : ' " "* 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tari-
hinde kurulmuş bulunan cemiyetler ve müesse
seler en çok bir sene , içinde durumlarını bu 
kanun hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. 

Yukarıki fıkra hükmüne riayet etmiyen ce
miyetler ve müesseselerin 17 nci madde dışın
da kalan gayrimenkulleri Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Maliye' Bakanlığınca sattırılarak bedel
leri ait Olduğu cemiyet ve müesseseye verilir. • 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge yardır. Okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
1. A) Cemiyetler Kanununun (17) nci 

maddesi, cemiyetleri ikametgâhları ile gayeleri 
için zaruri olanlardan başka gayrimenkulleri ta
sarruftan, menetmekte ve paraya çevrilmesini 
emretmektedir. 

B) Görüşülmesi yapılmakta olan aynı kanu
nun Adalet Komisyonunca formüle edilen muvak
kat maddesinin ikinci fıkrasında : 

(17) nci madde hükmü dışında kalan ve ilgili 
cemiyet ve müessese tarafından bir sene içinde 
tasfiye edilmiyen gayrimenkullerin, Bakanlar Ku
rulu kararı ile ye.Maliye Bakanlığınca satılarak 
bedelinin o cemiyet ve müesseseye verileceği hük
mü konmuş bulunmaktadır. 

Halbuki; 
(17) nci madde muvakkat değil daimî hüküm-

..idrar.. o : i 
[ lü bir nizam koymaktadır. 

Daimî hükmün -müeyyidesinin de muvakkat 
değil daimî hükme bağlanması lâzımdır. 

Zira, kanunun neşrinden sonra kurulacak ce
miyetlerin (17) nci madde hükmüne aykırı ola
rak gayrimenkul edinmeleri ve bunu da tasfiye 
etmemeleri takdirinde; muvakkat madde hükmü
nün; geçici olmasına göre ve mezkûr (17) nci 
maddeye aykırı olarak gayrimenkul tasarrufla
rına mâni olacak ve paraya çevrilmesini temin . 
edecek kanunda müeyyide bulunmıyacaktır. 

Bu sebeple : Muvakkat madde, ile konulan 
müeyyide hükmünün bağlı bulunduğu (17) nci 
maddeye bir fıkra olarak ilâvesini ve. 

i r - Cemiyetler Kanununa mevzu hükümlere 
aykırı hareket halinde hapis cezası, cemiyetin 
feshi gibi hükümlerin mahkemeler tarafından 
tatbiki kabul edilmiş ve Medeni Kanunumuzda 
da, cemiyetler hakkında tatbik edilecek müeyyide 
mahiyetinde bulunan fesih hükümlerinin, yine 
adalet mercilerince takip ve tatbik edilmesi esas 
konmuş. 

Ve böylece Cemiyetler Kanununda müeyyide 
bakımından adlî kontrol esasının kabul edilmiş 
bulunmasına ve gayrimenkul olarak, cemiyetlerin 
tasarrufu altında bulunan mülkün, paraya çevril
mesi suretinde; mülkiyet hakkının kullanış ve 
esasına da dokunan; bu cezai tasarrufun, Cemi
yetler Kanunu ile esas kanunlarımızda da mev
cut ve mahfuz esaslarla ahengi temin etmek üze
re; muvakkat madde ikinci fıkra hükmünün : 

(Yukardaki fıkra hükmüne riayet etmiyen 
cemiyetlerin; kaza dairesi içinde bulundukları 
mahal C. Savcılığının müracaatı ile ikametgâh 
ve gayeleri için zaruri görülmediği mahallin as* 
liye hukuk mahkemesince usulen tesbit edilecek 
gayrimenkulleri icra dairesi marifetiyle satıla

rak bedelleri cemiyete verilir.) 
Suretinde değiştirilmesini ve bu maksatla bu 

maddenin komisyona geri çevrilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, ne hakkında konuşa

caksınız? 
AHMET GÜRKAN — Tadil önergesi aley

hinde konuşacağım. 
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BAŞKAN — Değiştirge hakkında ancak tek

lif sahibi konuşabilir, siz konuşamazsınız. Komis
yonun bu hususta bir mütalâası var mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, Huhlis Ttimay 
arkadaşımızın teklifiyle müzakere etmek üzere, 
maddenin komisyona iadesini istirham ediyoruz.. 
(Oya koyunuz sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon, takrir hakkında mü
talâasını bildirmek üzere maddeyi istiyor, madde
yi komisyona veriyoruz. Takriri komisyonun ka
bul edip etmemesinden sonra meseleyi oyunuza 
arzedeceğim. 

Komisyon madde hakkında tetkikatmı yapın
caya kadar gündemin diğer maddelerine devam 
ediyoruz efendim. 

2. — Türkiye - İsveç Ödeme Anlatmasına ek 
olarak imzalanan Protokol ve eklerinin onanma-
sı hakkında kanun tasarısı ve Dişişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/257) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir. 

Türkiye - İsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin 

onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye .-. İsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak Anka
ra'da Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçiliği ara
sında 14 Haziran 1951 tarihinde imzalanan Pro
tokol ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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. Tasarı açık oyunuza 
ju'zedilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 65 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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I 3. — Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaş

malarının tekrar yürürlüğe girmelerine dair mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/258) [1] 

I BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
nın 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar 
yürürlüğe girmelerine dair mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli .Türki
ye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yü
rürlüğe girmelerine dair 4 Temmuz 1951 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçi
liği arasında teati edilen mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. Tasarı açık oyunuza 
arzedilmiştir. 

4. — Türkiye ile Pakiian arasında Dostluk 
Andlaşmasınm onanması hakkında kanun tasarı
sı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/259) [2] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir. 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk Andlaş
masınm onanmasına dair Kanun 

kADDE 1. — Türkiye ile Pakistan arasında 
26 Temmuz 1951 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Dostluk Ândlaşması onanmıştır. 

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

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 65 nci Birleşim 
tutanağındadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

5. — Türkiye ile Hindistan Dostluk Anaçlaş
masının onanmasına dair kanun tasarısı ve Dış-
işUri Komisyonu raporu (1/317) [1] 

BAŞKAN—ikinci görüşmedir. 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaşmasmın 
onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hin
distan Cumhuriyeti arasında 14 Aralık 1951 gü
nü Ankara'da imzalanan Dostluk Andlaşması 
onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kânun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. , 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 
Gündemin birinci defa görüşülecek işlerine 

geçiyoruz. 

6. — Emir ve seyis erleri hakkında kanun 
tasarısı ile Çorum milletvekilirei Ahmet Başıbü-
yük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, Emirber ve 
Seyis Evleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun bi- • 
rinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 1000 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/159, 2/293) 

[1] Birinci görüşülmesi 65 ney Birleşim tu-
tanağındadır, 
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I SÎNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Usul 
I hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün hangi kısmı hakkında 
efendim? ' . 

SİNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) —Usul 
hakkında konuşacağım.* 

BAŞKAN— Buyurun. 
• SİNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu kanun gayet mühim bir kanun
dur. Acaba hükümetin bu hususta mütalâası ne
dir? Hükümet evvel emirde mütalâsmı ortaya 
atarsa bizim için konuşma hususunda kolaylık 
hâsıl olur, bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN •— Hükümet her zaman söz alıp 
konuşabilir. 

Millî Savunma Bakanı, buyurun. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HÜLÛSÎ KÖY-

men (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
sene muhterem selefim, Refik Şevket İnce zama
nında zannediyorum ki, yine aynı arkada-' 
§ım Ahmet Başıbüyük, emir erlerinin suiistimali 
mevzuunda bu kürsüde gayet geniş bir görüşme 
yapmıştı. İtiraf edeyim ki; o zaman kendi görüş
lerinin mühim bir kısmına iştirak etmiştim. 
Hakikaten insan hürriyeti için mücadele etmiş 
bir partinin mensubu olan insanların, insan hak
kı ve insan hürriyeti, insan haysiyeti mevzuun
da daima titiz davranması kadar tabiî bir şey 
olamaz. . 

Arkadaşlarım, vazifeye geldikten sonra bir 
müddet daha bu fikir ve kanaatimi muhafaza 
etmiştim dersem hakikatin ta kendisini ifade 
etmiş olurum. 

Emir Erleri Kanununun cidden suiistimal 
edilir bir mahiyet taşıdığı ve bu suiistimali kal
dırmak gerektiğini kabul etmiş bir arkadaşınız 
olarak konuşuyorum. Yalnız bu müessesenin bü
tün mahzurlarını ortadan kaldırmak için, Başı
büyük ve Ortakcıoğlu arkadaşlarımın teklifi 
veçhile en klâsik bir çare olarak bu kanunun 
ilgasına sureti katiyede taraftar bulunmuyorum. 
Bu kanaatimi belirten, meydana getiren bütün 
fikrî malzemeyi huzurunuzda, müsaade buyuru-
lursa, biraz izah etmek isterim. 

Askerî kanunlar sayısının 42 ye baliğ olduğu
nu bir merak ile tetkik etmiş ve anlamış bulu
nuyorum. Bu tetkikatım neticesinde gördüm ki, 
bu kanunların hepsi muhtelif hükümleri ihtiva 
etmekle ye her hükmünde başka başka sebep 
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• ve illeti mevcut olmakla beraber cümlesi bir 

mihvere tâbi ve bütün bu sebep ve illetlerin hep
si bir asla raci bulunmaktadır. O da, arkadaşlar, 
(disiplin) meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım, yüz binlerce sayıları 
ihtiva eden bir kitlenin, insan gücünden mü
teşekkil olan bir. kuvvetin istediğiniz hedefe 
imalesi ve kanalize edilmesi için disiplin deni
len bir müesseseye muhakkak ihtiyaç, olduğuna 
bütün kalbimle inanmış bulunuyorum. Hakika
ten arkadaşlar, ordu çok sert ve çok sıkı bir di
siplin müessesesidir, denilebilir. Esasen ordu
muz bu kadar büyük bir hacımda bir heyeti iç-
timaiyeden çıkmış ve onun bir minyatürü olarak 
ele alın eliğin a ve kendisinin de ayrı ayrı birçok 
kanunları, diğer umum heyeti içtimaiyeye ait 
umumi haklara mütedair esaslardan ayrı esas
lara bağlı birçok kanundan bulunduğuna göre 
bu ayrılüğm sebep ve illetini izah etmek lâzım
dır. • 

Arkadaşlarım, bir Geza Kanunu vardır; Türk 
Ceza Kanunu. însaaılarm bütün mukaddesatını 
vo haklarını, can ye malını tahtı emniyette bu
lunduran bu müesseso kâfi gelmiyor mu da ay
rıca bir Askerî Ceza Kanunu ihdas ediliyor? 
Kezali'k heyeti; içtimaiyemizin bir mahkemesi 
vardır. Bu mahkeme ayrıca mevcut iken- ayrıca 
bir askerî mahkeme teşkilini, icabctti'ren sebep
ler nelerdir ve niçin bu ayrs teşekküller kurul
muş ve meydana gelmiştir? Bunun illetini ara
mak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununda 
başkasının malını çalmak bili' suçtur. (Bu, bir ce
za tehdidi altındadır. Askerî malı çalmak da bir 
hırsızlıktır. Bunun, için do ayrıca bir ceza teh
didi vaz'ma neden lüzum görülmüştür? 

Arkadaşlar, va«ifesini ihmal etmek bir suç
tur. Ceza Kânununda bunun için bivr sarahat 
vardır. Fakat Askerî Ceza Kanununda vazife
yi ihmal içim ayruca bir ceza müeyyidesi kon
masının bir illeti vardır. 

'Bütün bunlar bu bünyenin karakteTİstiğini 
teşkil edeni sebeplere ' dayanmış farklardır. As
kerlik vazifesini ihmal etme suçunun cezası ile 
Türk Ceza Kanunundaki ceza, arasındaki fark, 
askerlik aleyhine büyük farktır. Askerlikte ve
rilen emri noksan yapmakla Türk Ceza Kanu
nundaki âmirin emrine itaatsizlik cezası ara
sında büyük fark vardır. Arkadaşlar, bir sivil 

' teşkilâtta bir memurun, mazerete müstenit olsun 
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I veya olmasın, vazifei memuriyetine 1-3-5 gün 

gelmeyişi karşısında yapılacak muamele en faz
la, gayet tabiî olarak, kıstelyemden ibarettir. 
Fakat bir subayın bir gün dahi vazifesine gelme
mesinin cezasını, Dahilî Hizmet Kanunu firar 

' saymış, ona göre gayet şiddetli bir ceza müey
yidesi koymuştur. Bir subay mazerete müstenit 
olarak dahi bir gün vazifesine gelmediği ve 
âmirine de haber vermediği takdirde bunun hak
kında yapılacak muamele, G gün geçerse, altı 
aydan fazla hapistir. Bu altı gün zarfında ken
disi derdest olarak vazifesine getirilecek olur
sa bunun da cezası altı aydan üç seneye kadar 
hapistir. Bu müddet zarfında kendisi gelse de, 

' cezası yine üç ay kadar hapistir. .Yani demek 
istiyorum ki, bütün mevzuatı aha hukukun dı
şında bâzı hukuk anlayışlarına tâbi olan bir 
müesseseyi demokratik adeseden ele alıp her 
hangi diğer bir âmme müessesesi gibi telâkki 
eder *ve o zaviyeden Emir Eri Kanununu tahlile 
tâbi tutmak yoluna gidersek meseleyi hakiki 
hüviyetiyle görmekten uzak kalmış oluruz. 

Şu hale göre arkadaşlar; bu emir erleri mü
essesesini de mihveri aslisi disipline dayanan 

[ bir kanun müessesesi olarak mütalâa edip, tadil 
| mevzuu etrafında hassas bulunmak: mecburi

yetindeyiz. 
Sayın arkadaşlarım; şu kürsüye, hiçbir ar

kadaşıma ve bilhassa burada görüşen arkadaş
larıma en ufak bir tariz ve telmih kasdl taşıma-

' mak ve bu şekilde telâkki edilebilecek tek bir 
1 kelime kullanmamak karâriylc çıkmış' bulunu
yorum. Bu itibarla sözlerimin tamamen gayri-
şahsi ve tamamen kanaatimin pürüzsüz bir ifa
desi, ol arak kabul buyurulmasını bilhassa istir
ham ederim. 

Arkadaşlar; Sayın Başıbüyük arkadaşım be
yanatını burada yaparken dediler ki, «Bu emir 

' eri müessesesi subaylar tarafından % 88 kö
tüye kullanılmıştır.» Affedersiniz Başıbüyük ar-

• kadaşımız, bu ifade aynen zabıtta mevcuttur. 
Disiplinle alâkasını kabul etmemiz zaruri olan 
bir kanunun alâkalılar tarafından hem de 
%88 . . . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — % 80 
dedim. ' • '/ 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Devamla) — % 80 i tarafından bu 
suretle suiistimal edildiği iddia olunmakla 
Türk Ordusunda disiplin denilen unsurun mev-
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cut olmadığını ifade etmek arasında hiç de fark 
yoktur. Bir ordu bahis mevzu olduğu zaman o 
orduda disiplin kuvvetli mjdir, değil midir? 
Mevzuu ilk nazara alman mevzudur. Ordunun 
harb kabiliyeti teknik vasıtalardan ziyade disip
lin kabiliyetiyle ölçülmektedir. Disiplinin mâ
nası ordunun, kendisine ait olaıi kanunlara bü
yük sadakatlo bağlılığı ifade eder. .Disiplinin 
inanası, kanunu tatbikle mükellef olanlarım.' oiıa 
büyük bir itaat ve sadakatini ifade eder. Disip
linin mânası, astın üste hürmeti, itaati; üstün 

\ de asta şefkat ve muhabbetini ifade eder. Bu şe
kilde bir ordu için, hakikaten ne tarafa yönele
cek olsa'dahi, daima muzafferiyet mukadderdir. 
.Şu hâlde ordumuzda % 180 nispetinde müessesei 
kanuniyemizin suiistimal edilmesi' halimde, bu 
orduya her hangi bir harbde güveniHmesinin 
biraz şüphe götürür bi/r mahiyet taşıdığını kabul 
etmeye mantıki bir muhakeme bizi zorlayabilir. 

" AHMET BA.ŞIBÜYÎÜK (Çorum) — Maksat 
harici.i .' 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla)'— Müsaade buyurun, 
izah edeyim..! 

«Sayın arkadaşlar, biz emir erleri müessese
sini olsun, diğer askerî kanuni mevzuatı olsun 
tamamen'hak ve hürriyet anlayışı çerçevesi içe
risinde ele aldığiımız zaman ordunun bugünkü 
teşekkülü karşımızda kolay kolay bulamıyâcağı-
mızı düşünebiliriz. 

Bakılnıız bir âmme müessesesi olan ordunun 
hizmetinde bulunanlar doğrudan doğruya bir 
mecburiyeti, bir mükellefiyet değil • aynı zaman
da vatana bir hizmet aşkı ide, feragâtkâr, feda
kâr ruh ile vazifesine sarılmaktadırlar. Ama 
hiçbir zaman bu orduyu, geceleyin sökaMarımız-
da emniyeti sâğlıyân bir bekçi ayarında, onla-
.rın teşkil ettiği bir kül halinde mütalâa etmi-
ye: haddimiz ve salâhiyetimiz yoktur. 

Âmme hizmeti olarak bir memuru ele aldığı
mız zaman o memurun istifa hakkını her zaman 
kabul ediyoruz ve diyoruz ki; insan çalışma hür
riyetine sahiptir. Binaenaleyh, ^bir memur di
lerse Devlete, dilerse şahsi harekâtı) ille her han
gi bir müesseseye iradesiyle . hizmet eder. Ama 
orduda bir subay bahis mevzuu olduğu zaman 
hiçbir vakit onu muayyen olan hizmet müddeti 
dolmayinca istifa hakkına sahip, tanımıyoruz. 
Hiçbir zaman bir subayın vazifedeki mübalât-
sızhğî ve hattâ astın hareketine veyahut üstün 
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I kötü muamelesini (bir memurun kendi üstüne 

kötü muamelesi şeklinde) aynı adalet kıstası ile 
ölçmüyoruz. Her birine başka başka bir nazar
dan, başka başka adeselerden hükümler 'tatbik 
ediyoruz. Bunun sebebi ve illeti nedir? Bumun 
sebep ve illeti ordunun, yalnız bizini için değil, 

• her millet (ilcin fevkalâdelikler taşıyan bifr hüvi
yete sahip olmasıdır. 

(Bir sabah saat altı buçukta kalktığımız za
man, askerî otobüsün içine subayların binip git
tiklerimi gördüm. Bunlar saat altı I buçukta ne
reye gidiyorlar, manevra mı var? diye merak et
tim. Sonradan tahkikatımla anladım ki 'kışlaya 
gidiyorlar, vazifeye gidiyorlar. Saat altı bu
çukta vazifeye giden subayların bu hareketini 
görenler ortalıkta bir fevkalâdelik olduğuna 
âdeta birden bire zahip olabilirler. Ama şunu 
bilmek, lâzımdır ki; ordu hor zaman, Her mev
simde daima fevkalâdelikler içinde yaşıyan bir 
müessesedir, Böyle bir müesseseyi! inzibat ve in
tizamla idare etmek ve böyle bir kitleyi isteni
len hedefe kanalize edebilmek için mutlaka fev
kalâde kanunlara ihtiyaç olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. 

Şu hale göre arkadaşlar, eğer biz askerî 
mevzuattan her hangi birini elimize alıp bunun 
tadili veyahut ilgası suretiyle « lemaniemcnt » 
yapmak mecburiyetinde kalırsak, kanaatimce 
beyinde bir operasyon yapmak mecburiyetinde 
'kalan operatörün dikkat ve hassaiyetini göster
memiz zaruri ve mecburidir. 

Süreyya Endik arkadaşımız dediler ki, « Bü
yük kongre emir erleri müessesesinin ilgasına 
karar verdi, binaenaleyh, bizim yapacvağımız 
tek bir şey yoktur, işimiz ancak kongerenin ka
rarını teşriî mekanizmadan ve Yüksek Meclis
ten geçirip kanunlaştırmaktan ibarettir » Eğer 
hakikaten mütalâaları bu merkezde ise, ben 
buna sureti katiyede muarızım . 

Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi teşriî sa
lâhiyetini bizzat kullanır. «Büyük Millet Meclisi 
teşriî salâhiyetini bizzat kullanır» demek, onu kul
lanırken hiçbir tesirin, hiçbir tazyikin altında bu-
lıınmıyarak yalnız vicdan muhasebesi ye muha
kemesi ile'karar alır demektir. (Bravo sesleri) . 

İş bu kadar ehemmiyet ve kıymet iktisap eden 
bir hüviyet taşıdıktan sonra artık' gayrimesul 
olan kongrenin kararını burada'Heyeti Mulıte-
remenizin bir mekanik haddeden geçirivermek su-

I reliyle kanunlaştırması lâzımgelir gibi çok basit 
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olan bir düşünce elbette çok sakattır, arkadaş
lar. Kongreler heyetinize dilekleriyle bir ışık ve
rir. Bundan başka Büyük Meclisinizin ekseriye
tini teşkil eden iktidar partisinin programına ek
seriyeti bakımından tâbidir. Bunun için hiç sö
zümüz yoktur. Çünkü bu kongrenin, prensipleri 
gerek seçim beyannamesi ile ve gerekse D. P. nin 
kendisi halka arzeden nizamname ve programı 
ile bir seçim neticesinde millete mal olmuş de
mektir. 

'Mademki Demokrat Parti, ekseriyeti iktisap 
etmiş ve millî irade, « şu programa sahip olan 
ve bu gayeye müteveccih olarak çalışacağını ta
ahhüt eden bir partiye ben reyimi veriyorum » 
demiştir, o halde Heyeti Aliyeniz programa bağlı 
ve sadıktır, ve sadık olması da millî iradeye 
bağlılığının bir ifadesidir, başka bir şey değil
dir. Esasen vazifemiz millî iradeyi burada- te-. 
eelli ettirmektir. Ama, Meclislin her hangi bir 
devresinde, olduğu gibi Meclisin şu geçen içti
ma devresinde de Demokrat Parti programında 
bir değişiklik yapıldığı zaman bu değişikliğin 
tatbikatına kalkmak, öyle zannediyorum ki, seçim
le partinin milletle karşı karşıya yapmış olduğu 
zımni mukavelenin hilâfına çıkmak olur. Çünkü 
Demokrat Partiye reyini veren ekseriyet, progra
mındaki prensiplere sadık kalmak şartiyle, ben 
bu partiye reyimi veriyorum, demiş oluyor. Böy-
lo dedikten sonra bu partinin o programda top
luca zamanında bir derişiklik yapması dünkü 
gösterdiği çehresini başka bir rengo boyaması gi
bi gayet kötü bir telâkkiye yol açar ki bu şekil 
hukuki bir hareket olamaz. Bu itibarla arkadaş
lar, Demokrat Parti programındaki prensiplere 
sadık olan Meclisiniz bugünkü, dünkü ve yarınki 
devam edecek olan askerî teşkilâta ait olan her 
hangi bir kanunu ele aldığı vakit bu teşkilâtın 
kudret ve kuvvet kaynağını teşkil ve tesis eden 
disiplin esasının yapılacak işten sarsılıp sarsıl-
mıyacağmı derin derin muhakeme ve mülâhaza 
etmek mecburiyeti katiyesindedir. Bu tadil veya 
ilga ameliyesini, bütün dünyanın üzerinde itti
fak ettiği umumi hukuk prensiplerinden, tabiî 
haklardan ve yahut hür milletlerin daima tak
dis ve tebcil ettiği esas hak adesesinden mülâha
za ettiğimiz takdirde orduyu yalnız bizim değil, 
bu kararı alan bütün milletlerin bugünkü şekil
den başka bir şekle irca etmek kararma varmış 
olduklarını da kabul etmemiz gerekir. 

Arkadaşlar, insan hak ve hürriyetleri, şeref 
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I ve haysiyetleri mefhumu yalnız Türk milletinin 

hürmet ve riayet ettiği ve üzerinde titizlikle dur
duğu bir mefhum değildir. Bu, en demokratik 
olduğunu dünyanın kabul ettiği milletler için de 
o milletlerin ordusunun mevzuatına nazar atfet
tiğimiz takdirde onların da ordu mevzuunda biz
den gayrı düşünmediklerini ve onlarda da bizim 
gibi daima disiplini ayakta tutmak ve onları en 
ufak sarsıntıdan kurtarmak gayesi olduğunu, ve 
bu zaruretle böyle hukuk anlayışı dışında bâzı 
müesseseler kurulduğunu görüyoruz. Amerika'yı 
el o aldığımız zaman Amerika'nın askerî teşkilâ
tında bir tek hukuk kültürü olan hâkim bulun
maksızın ve yalnız subaylardan müteşekkil bir 
heyeti hâkime teşekkül ettiğini, asker ve subayları 
karşısına alıp muhakeme ettiğini müşahede edi
yoruz. 

Halbuki eğer hukuk, hak ve hürriyet bizim 
anladığımız mâna ve mefhumu taşıyorsa bunla
rın tamamen bu vazife için yetiştirilmiş hâkim
lerden teşekkül etmesi kadar tabiî bir şey tasav
vur edilebilir mi? Edilemez. Edilemez ama, de
min arzettiğim. gibi, ordu bünyesinin taşıdığı hu-

I susiyet ve karakteristik böyle bir mahkemenin 
teşkilini iüzumlu kılmış ve buna hiç kimse çıkıp 

I da bu insan haklarına aykırıdır diye itiraz sesi
ni yükseltmemiştir. 

Arkadaşlar bizde emir erleri teşkilâtı, mebdei 
belli olmıyan bir tarihe kadar uzayıp gitamekte-
dir. Pekâlâ bilirsiniz ki, (Belki bilmiyenler de 
vardır ve bu bir kusur ve noksan teşkil etmez) 
Dünyada ilk defa olarak daimî ordu teşkili Türk'o 
nasip olmuştur. Türk Ordusfu 1263 tarihinde da
imî ordu olarak ilk defa kurulan bir ordudur. 
Bu ordu kurulduktan sonra arkadaşlar; zaman 
ilerledikçe, ihtiyaçların lüzum ve icabı olarak, 
subayların yanında bir yardımcı er peyda olma
ya başlamış ve o yardımcı er subaya vazifesin
de, onun şahsi hizmetini görmek suretiyle, yar-

I dıma başlamış ve bu bütün orduda taammüm et-
J miş. ihtiyaçlar, zaruretler teamül halinde bu 

müesseseyi yaratmış ve nihayet bir gün bu mü
essese kanuniyet kespetmiştir. 1800 bilmem kaç 
tarihinde, Abdülhamid'in zamanı saltanatında 
ve bundan 75 sene evvel Piyade Dahilî Hizmet 

I Kanunnamesi ile orduda seyis ve emir erleri 
I müessesesi ihdas edilmiştir. Bu Piyade Dahilî 
I Hizmet Kanunnamesinden sonra bildiğiniz Emir 

Erleri Kanunu çıkarılmış, bu suretle emir erleri 
I müessesesi zamanımıza kadar devam edegelmi^-
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tir. Peki, o günden bugüne kadar bu şekilde yaşa
yan bu müesseseye bundan sonra lüzum var mıdır, 
yok mudur? Denebilir. O zamanda lüzumlu ola
bilirdi, fakat bundan sonra lüzumlu olduğuna 
şüphe etmemek gerektir. 

Sayın arkadaşlarım, pek güzel bilirsiniz, dün
yanın daima tahavvülât gösteren siyasi şartları 
dolayısiyle, ordumuzun hemen hemen kısmı âza
mi şehirler dışında, kasabalarda, köylerde gar
nizon tesis etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Bu yerlere konmak mecburiyetinde olan ordu, 
elbette medeni hayatın temin ettiği birçok ko
laylıklardan da mahrum olarak yaşamak mecbu
riyetine birlikte katlanmak sorudadırlar. Düğ
meyi çevirince yanan bir ışık, musluğu çevirince 
akan bir su; ne bileyim, düğmeyi çevirince ya
nan bir ocak, oralarda yoktur arkadaşlar. Su 
ihtiyacını temin etmek için Sokakları dolaşıp bir 
çeşmeden teneke ile su taşımak, su tedarik etmek 
mecburidir. Odun temin etmek için de hazan 
temin edilen odunu bizzat yarmak lâzımdır. Bü
tün bu şartlar içinde aile kurma hakkı bir sivil 
memurun nasıl tabiî hakkı ise aynı derecede tabiî 
ve aynı derecede muhterem olan subayın aile 
hakkına hürmet etmek gayet tabiîdir. Zaten va
tan sevgisi ve vatan uğrunda ölmek gibi, fera
gat misalini en ileri derecede vermek, aile mü
kellefiyetini bu anlayışla anlıyan insanların kâr 
ve şiarıdır arkadaşlar. 

Binaenaleyh bir subay için aile tesis etmek 
hakkını tanıdıktan sonra hem vazifeyi resmiyeşi
ne ve hem de kendi ailesine olan bu mükellefiyet
lerini beraber yürütmek mevkiinde olan bir su
bayın şahsına emireri vermek zarureti bugün 
dahî kendisini büyük bir siklet halinde hissettir
mektedir. 

Arkadaşlar, bu mecburiyet yalnız, subayın 
böyle mahrumiyet bölgesinde bulunmasından de
ğil, aynı zamanda diğer memurlar gibi sabahle
yin saat 9 da evinden çıkıp, akşamleyin saat 5 
tc evinin kapısından içeri girmek mazhariyetin
den mahrum oluşumdandır. Sabahleyin 6,30 da 
kıtası başına giderek spor yaptırmak, bölüğü ta
lime hazırlamak ve nihayet 8 de talime çıkmak 
mecburiyetinde kalan ve öğleye kadar talim yap
tırdıktan sonra kışlasına gelip - eğer nöbet ken
disine teveccüh etmişse - o ıgünkü nöbeti teslim 
almak mecburiyetinde bulunan ve ertesi gün öğ
leye kadar nöbetle mukayyet olan subayın, evi 
ilö. alâka ve irtibatını kesen şartları göz önüne 
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| getirecek olursak, bugün de dün olduğu gibi, 

bir subayın şahsi yardımcı olarak bir ere ihtiyaç 
I göstermesi kadar tabiî bir şey olamaz. Kaldı ki, 

bugünkü subaylar dünkü subaylardan daha ge
niş bir vazife hamulesi altındadır, Talimli ter
biyede de büyük bir gelişme vardır. Subaylar 
ta ge'neral oluncaya kadar albayı ve yarbayı dâ
hil olmak üzere zaman zaman beş ay, sekiz ay 
kursa tâbi tutulmaktadır. Bu kadar ağır bir 
mesai sıkleti altında subay eğer aile endişesinden 
uzak kalmaz, kalb huzuruna ermez ve vazife ba
şımda da fikir selâmetine ulaşamazsa ondan elbet 
müspet bir hizmet beMenemez. 

Sayın arkadaşlarım, Devletin ordusu, ticari 
ve idari bütün teşkilâtı sizin emrinizdedir. Mille
tin mukadderatına tasarruf eden bîr Meclis ola
rak toplanmış bulunuyorsunuz. Bu •tasarruf atın 
şüphesiz ki; millî menfaata yararlı olması hepi
mizin müşterek kaygusudur. Bunda her hangi 
bir endişeye mahal yoktur. Salâhiyetinizin bu 
kadar hudutsuz olması, Yüksek Heyetinize tâbi
dir ki, bir de mesuliyet tahmil ediyor. Bu mesu
liyet, Meclis dışında her hangi bir vazifede bulu
nanların mesuliyeti ile kıyaslanacak onlarla hem 
ayar bir mesuliyet değildir. Bu mesuliyeti vicda
niye, şerefi hiçbir mesuliyetle ölçülemîyeeek ka
dar yüksek ve ağır mihnetli bir.mesuliyettir. Mes
uliyeti vicdaniye nedir? Nihayet benim senin, 
şunun burada yapmış olduğu hizmetler âmmenin 
takdirine mazhar olmaması ve bu itibarla bir dev
re! intihabiye sonunda seçimi kazanamamak mı
dır? Eğer mesuliyeti bu mânada anİıyorsak diye
bilirim ki, nizamı âlemin mihveri olan bu mefhu
ma, lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyeti vermiyo
ruz ve bunu çok dar mânada telâkki ediyoruz de
mektir. Şüphesiz ki, Yüksek Heyetiniz vo her 
biriniz milletvekili olarak, mesuliyeti bundan da
ha geniş, daha büyük mânada anlıyayak burada 
vazife görmek mevkiinde bulunuyorsunuz. O da
ha yüksek mânada olan, mesuliyet, benim anla
dığıma göre, her hangi bir şeni bir suçu işliyen 
bir mücrimin hissettiği mesuliyetten daha üstün 
bir mesuliyettir. Bu mesuliyet, yine benim anla
dığıma göre, tezatların cem'i suretiyle meydana 
gelen bir mesuliyettir, masum olai'ak mahkûm ol
mak demektir. Masum olarak mahkûm olmak ne 
demektir! bunun da izahı gerekir. 

Mesuliyeti yalnız vicdan azabı şeklinde müta
lâa edersek bunu bir kaatil dahi katli yaptıktan 
sonra hissediyor. 
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Arkadaşlar; mesuliyeti biz; o kadar geniş I 

mânada anlıyoruz ve siz do aynı telâkkiyi daima 
göz önünde tutarak ve ona göre çalışıyorsunuz ki, i 
eğer memleket mukadderatına ait olan her hangi 
bir meselede milletin hayrına ve menfaatine şu 
cihet daha racih'tir kanaatiyle, (Yalnız askerî 
mevzu demiyorum, meselâ memleketin ithalât ve [ 
ihracat rejimine ait bir mevzuda ve yahut her I 
hangi bir diğer mevzuda) verdiğiniz bir karar ve 
çıkardığınız bir kanun bu memlekette geniş tahri
bat yapmıya başlar ve bu tahribatın önüne geçil
mez olursa o zaman bu, kendi irade salâhiyeti ile 
milletvekilini kendi ipini kendi boynuna geçir
meye sevketcdecek kadar geniş bir mesuliyet 
ohıı\ (Sağdan gülüşmeler, o o o sesleri). 

Yani arkadaşlar; bu kadar geniş bir salâhi
yetle vazife gören Heyetinizin her hangi bir mev
zuda hassasiyet derecesini belirtmesi için bunu 
ancak .bu şekilde izah ettim. Bu dünya yüzünde | 
vâki olmaz, olmaz ama mesuliyetin derecesini izah 
ötmek için bunu bu şekilde ifade etmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Şimdi arkadaşlarım, emir erleri müessesesinin | 
tadili hususunda huzurunuza getirilmiş olan ka
nunda bâzı hukuki aksaklıklara temas ediliyor. 
Bunun için hiç bir şey demiyeceğim. "Hakikaten 
hukuki aksaklıklar vardır. Bilhassa Başıbüyük 
arkadaşımızın, «bir suç, kanunda sarahaten yer 
almadıkça ona ceza tâyin edilemez» diye işaret 
ettiği noktada tamamen kendileriyle beraberim. I 
Millî Savunma Komisyonu bunu tüzüğe atfet
miş ve tüzüğün malum olan maddesindeki fi
illeri kabul ettiğini işaret etmek suretiyle böy
le bir müeyyide ile iktifa etmiştir. Bunda şüp
hesiz hukuki aksaklık vardır. Fakat esas itiba
riyle Millî Savunma 'Komisyonunun emir erleri' 
suiistimalini önlemek üzere vaz'ettiği hükümler 
hakikaten eskisine nazaran büyük bir tekâmülü I 
göstermektedir. Bunu izah için arzedeyim: 

Arkadaşlar, evvelce alelıtlak üsteğmenden 
mareşale kadar her subaya bir eemir eri verilirdi. 
Bugünkü mevzuatta ancak kıta ve komuta ba
şında bulunan subaylara emir eri verilmektedir. \ 
Bu eski kanuna göre bir tekâmüldür ve hakika
ten, nadir dahi olsa, emir erleri müessesesinin sui
istimalini önliyecek bir tedbirdir. Bundan gay
rı, emir erleri bir subayın yanında devamlı ola
rak vazife alamaz. Yani gündüz sabahtan ak
şama kadar bir subaya emir eri tahsis edilemez. 
Mevzuatta bu değişiklik vardır. Komisyonun | 

1952 O : İ 
teklif ettiği tasarıda bu keyfiyet vardır, İûmır-
eri yalnız öğleye kadar subayın evi ile pazar 
arasında irtibat tesisine memurdur, öğle oldu
ğu zaman kıtasına avdet eder ve öğleden son
ra talime gider. Bu bariz farkın da belirtilme
si lâzımdır. Emir erleri eğer subayların evinde 
hizmet ettiği vakit kışlası uzak olması dolayı-
siyle kışlasına avdet edemezse, o evde yatamaz 
ve onun-o civarda mevcut her hangi bir askerî 
müessesede yatması sağlanır. Bu, bir terakkidir, 
tekâmüldür. Ve nihayet arkadaşlar, emirerleri-
ni kanunun tâyin ettiği çerçive dışında kulla
nanlar için de daha şiddetli -bir müeyyide kon
muştur, bu da 114 ncü maddeye matuftur. Ar
kadaşımın dediği gibi bu 114 ncü madde Ada
let Komisyonunca reddedilmiş değildir. Adalet 
Komisyonu bunu yüksek heyetinizin vereceği 
karara talik etmiştir. Binaenaleyh heyeti muh-
teremeniz 114 ncü maddenin kifayetsizliğine 
kaani olursa bu hüküm teşdit edilebilir ve emir-
erleri müessesesinin hüsnü istimal edilmesi için 
lâzımgelen müeyyideler takviye edilebilir. He
yeti umumiyesiyle bugün dahi dünkü kadar lü
zumlu olduğuna kani bulunduğumuz bu mües
sesenin kötüye kullanılması hakkındaki bütün 
endişelerin hâkim olduğu bir ruhla tasarı mey
dana gelmiştir. Takdir buyurursunuz bu şekil
de bu kanunun çıkartmakla hakikaten efkârı. 
umumiyede yer alan bu meseleyi tamamen ke
sin bir neticeye eriştirmiş olacaksınız. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

Yalnız şu noktayı Hükümet noktai nazarı 
olarak: arzetmek isterim. Evvelâ Emir erleri 
Kanununun maddelerinin müzakeresine geçilip 
geçilmemesi hususunda muhterem heyetiniz bir 
karar almak mevkiindesiniz. Bu karar sonunda 
maddelerin müzakeresine karar verilirse birinci 
maddeden itibaren arkadaşımın söylediği hu
kuki aksaklıkları tamir etmek için, bu kanun 
tasarısının geçici bir encümende müzakeresi ci
hetine gidilebilir. 

Bütün mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, reylerini kullanmayan 
arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

Şimdi söz alan arkadaşların isimlerini oku
yacak ve sıra ile söz vereceğim. 

Kemal Balta, Yümnü Üresin, Rifat Sivişoğ-
lu, İzzet Akçal, Hamdi Koyutürk, Ali Fahri îş-
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eri; Bürhanettin Onat, Hüseyin Ortakcıoğlu, 
Nâtık Poyrazoğlu, Fehmi Çobanoğlu.. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Söz Kemal Balta'nındır. , 
KEMAL BALTA (Rize) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz emir erleri ile seyis-erleri'hak
kındaki tasarının esasına dokunmadan evvel, 
benden evvel konuşmuş olan arkadaşlarımın söz
lerine cevap vermek, istiyorum. Bununla bera
ber Yüksek Meclisinizi tenvir edebilirsem be
nim için büyük bahtiyarlık olacaktır. 

Arkadaşlar, arkadaşlardan birisi, ordumuz
da mevcut emir eri müessesesini subayların % 80 i 
kötüye kullandığından ve o erlere izin. veril
mediğinden bahsettiler, diğer bir arkadaşımız 
da, bu emir erlerinin istihdam tarzlarının fotoğ? 
rafla tesbit edilmiş şekillerini burada teşhir et
tiler. Diğer bir arkadaşımız da, orduda bu su
retle emir eri •kullanılacak olursa ikinci bir Bal
kan Harbi ile karşılaşılacağını ifade ettiler., 

Muhterem arkadaşlar, subay, eri ile iftihar 
eder ve ondan zevk duyar, onunla yan yana can 
verecektir, subayın en yakıınidır. (Bravo sesle
ri). Binaenaleyh kendisinin harimine kadar gi
ren bir kimsenin % 80 ini kötüye kullandığını 
iddia etmek, hamiyetli vatandaşları rencide 
eder, bunu iddia etmeye hiçbir zaman hakkımız 
yoktur. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, emir erlerine izin veril
memesinden bahseden bir arkadaşımız dediler ki, 
bunlardan iki bavul dolusu mektup aldım. Ola
bilir. Ama, bunları yazan acaba emir erleri mi
dir? Bir maksadı mahsusla başkası tarafından 
yazılmış olmasın? Bunun tevsıikı mümkün mü
dür, elindeki delil nedir? Binaenaleyh, bunun 
tevsiki için eldeki delail nedir? 

Bir arkadaşımız buyurdu ki, Balkan Harbine 
döner. Arkadaşlar, Balkan Harbi mağlûbiyeti
nin sebebi, ordunun •siyasete karıştırılmasidir. 
Yoksa ordu hiçbir zaman mağlûp olmuş değil
dir. 

Arkadaşlar, buyurdu ki, şimdi atom devrin
deyiz. Artık yere yatmak ve kalkmak gibi ta
limlere ihtiyaç yoktur. 

Arkadaşlar, devir ne olursa olsun, muhare
beyi yapacak olan insandır. Atom her yere atıl
maz. Bunu arkadaşların,' idrak etmeleri lâ
zımdır. Hiç bir ordu fiziki talimden vaz geçe
mez. İşte Kore Savaşı meydandadır. Atom var, 

. İ95â Ö : İ 
I dünyanın her türlü malzemesine malik olan Bir

leşmiş Milletler Ordusu, Çin.Ordusu savaş ha
lindedir. Muvaffakiyet derecesi bellidir. Neti
ce itibariyle ne olacaktır ? 

Maneviyatı, morali yerinde olmıyan bir or
dunun savaşmasına imkân yoktur. Bunu esas 

I itibariyle kabul etmek lâzımdır. 
I Görüyorsunuz arkadaşlar, gazetelerde oku

dunuz. Netice itibariyle Kore'deki muvaffaki
yet bizim Mehmetçiğin süngüsüne dayanıyor. 
(Bravo sesleri). İş bu suretle bitecektir. 

Sonra bir arkadaş da er Mustafa'nın intiha
rından bahsetti. 

Muhterem arkadaşlar, orduya alınan insan
ların hepsi aynı karakterde; aynı ahlâkta in
sanlar değildir. Buraya iyilerin yanında kötü
ler de alınmaktadır. Ordu bir topluluktur. Bun
ları aynı gaye için sevk ve idare etmek lâzımdır. 
İnsanlar intihar edebilir. Geçende gozetelerde 
okuduk; İstanbul'da bir Fransız gazete muha
biri kendisini asıvermişj. Hakaret., gördü de 
ondan mı astı? İnsanın siniri bozulabilir. Bina
enaleyh intihar eden neferin intiharına supayı-
nm hakaretini sebep göstermek benim görüş ve 
anlayışıma göre, doğru değildir. 

Efendim, evvelâ ordu denildiği zaman bir 
moral meselesi ortaya çıkar. Bu sahade bütün 

- dünya milletleri dünyanın parasını sarf etmek
tedirler. Bir ordunun morali bozuldu mu, ister
se altında motor, elinde atom olsun, yine mağlup 
olur. Evvelâ bir ordu için moral lâzımdır. Bu
na ne kadar itina edildiği hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlar, subay ordunun direği 
ise, er de onun temelidir. Bunlar tecezzi kabul 
etmez. Bunları birbirinden ayırmak, bunların 
arasına nifak sokmak demektir. Çoğunuz ordu
da yedek subaylık yapmış insanlarsınız. Tür
kiye'nin yirmi bir milyonunu subaylar, bu mü
nevver insanlar talim ve terbiye ediyorlar. Bun
ları bu şekilde ağır itham altında bulundurmak 
onları incitmek demek olur. Belki birkaç istisna 
olabilir, fakat bunu bütün subay arkadaşlara 
teşmil etmek doğru değildir. Arkadaşlar, bu gibi 

, sözler ordunun morali üzerine tesir eder. Bun
dan kimlerin faydalanacağını yüksek takdirle- ' 
rinize arzederim. (Bravo sesleri).- ' 

Şimdi esas tadarı hakkında maruzatta bulu
nacağım arkadaşlar. , 

İki milletyekili arkadaşımızın yaptığı teklif ; 
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ve Hükümet tasarısı komisyonda görüşülüp hu
turunuza getirilmiştir. 

Bu tasarı müzakere edilirken bugünkü ihti
yaç ve görüşe uygun olmadığını komisyonun bir 
âzası sıfatiyle, izah etmiş ve muhalif kalmıştım. 
Komisyonun hazırlamış olduğu tasarı bugünkü 
anlayış ve ihtiyaca göre hazırlanmamıştır. 

Tasarının birinci maddesinde: Asteğmenden 
Mareşale ve büyük amirale kadar kıta komutanı 
bulunan subaylara hizmet eri verilir, deniyor. 
Subayları böyle ikiye tefrik etmek doğru değil
dir. ikinci fıkra olarak da: Hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmayca 
kabul edilerek ilgili Bakanlıklarca tasdikli kad
rolarında emir eri gösterilen kıta içinde ve dışın
daki subaylara da bir emir erj. verilir, deniyor. 

Arkadaşlar, biz yetkimizi niçin Genelkurmaya 
verelim? Kıta içinde ve dışında; subayların ade
di bellidir. Genelkurmay yarın bir kadro yapar. 
O takdirde bu kanunun çıkarılmasına hacet yok. 
Kanun sarih değildir, bir mânâ ifade etmiyor. 
Genelkurmaya diyoruz ki; bunu sana terkettik, 
bunu istediğin gibi yap. Takdir hakkını ona ter-

.kediyoruz. Kanun vâzıının takdir hakkını kendi
sinin kullanması lâzımdır. Halbuki takdir hak
kım biz Genelkurmaya veriyoruz. Diyoruz ki; hiz
met erlerini istediğin gibi vereceksin, ben sana 
yetki veriyorum. Genelkurmay bu takdir yetkisi
ni vermekte mâna yoktur. Kıta dışı ve kıta içi 
bellidir. Subayların durumu da bellidir. Binaen
aleyh bunun kanuna yazılması lâzımdır. Muhte
rem arkadaşlar, bu madde tamamiyle kapalıdır 
ve bir mâna ifade etmemektedir. Genelkurmaya. 
bırakıyorsanız yarın bir kadro yapacak, şunlara 
şunlara verecektir, şunlara vermiyeçektir. Bir mi
sal arzedeyim: Bir seferberlikte, karargâhtakile-
rino verilir, öbürlerine verilmez. Binaenaleyh 
bu iş aksaktır. Bu yürümez. Emir eri, mânasın
dan belli, bunu komple etmişlerdir. Emir eri em
re mütaallik işleri görür, evin hususi işlerini gör
mez. Bu meseleyi halletmek lâzımdır. Bendenizi 
af buyursunlar, kelimenin mânası ile işi müzake
re ve münakaşa etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, emre mütaallik işleri görür dedi
ler. Hizmetçi falan bunlar ayrı dâvadır. O hu.su-

. su da arzedeceğim. Binaenaleyh bu emre müta
allik işi de kullanmak lâzımdır. ; Yani. bu ciheti 
kanuna yazmak lâzım. Evde mi, dışarda mı kul
lanacağız? Bunu açıklamak lâzımdır.1 Kanunda 
bu iş yazılmazsa mesele suiistimale uğrar. Kanu-
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I nun yedinci maddesine göre şehir içinde bu

lunan garnizon subaylarına emir eri verilecek. 
Kanunun 7 nci maddesi diyor ki; işi biten erler 

' evlerde bekletilmiyecek, latalarına veya o civar
da bulunan askerî müesseselero gönderilecek. Ar
kadaşlar, bir kanunun yürüyebilmesi için o ka
nunun aksak tarafının bulunmaması, kabiliyeti 
tatbikiyesi olması lâzımgelir. Etimesgut'ta bir su
bay olduğunu . kabul edelim, evi de Etlik'te-
dır, onun emir eri her sabah kalkacak, Etlik'ten 
Sarıkışla'ya gidip gelecek, fakat bunun yol mas
rafını kim verecek? Emir eri verdiniz, masraf 
vermediniz. Binaenaleyh bu yürümez, kabiliyeti 
tatbikiyesi yok. Evde de yatmıyacak, yatmadığı 
takdirde bu iş yürümez. Arkadaşlar, böyle bir 
madde kabul ederseniz subayların bir tanesi bile 
emir eri almaz. Emir eri almaması isteniliyorsa 
kanunun böyle gelmemesi lâzımdır. Bendeniz bun
ları komisyonda da söyledim ama kabul ottire-
medim, şimdi Heyeti Umumiyeye arzediyorum, 
takdir sizindir. 

. Bu emir erleri meselesinin, muhterem , Millî 
f Savunma Bakanı, mazisinden bahsettiler, Cumhu

riyet devrinden beri bu müessese suiistimale 
uğramış ve iyi. işlememiştir. x Bunu itiraf et
mek lâzımdır. Biz- hakikati konuşacağız, hakikat 
karşısında konuşurken böyle konuştuğumuz za
man bizim. Ordu mensuplarının bizi" takdirle 
karşılıyacağma eminim. Bu hususta subayları
mızın aleyhinde konuşmuyoruz ve konuşma
mız da doğru değildir. 

Emir erleri için bir talimatname yapılmış
tır, D. 94; sizin vaktinizi almazsam müsaade 
ederseniz emirerlerinin yapacağı ve yapmıyaca-
ğı işler hakkında talimatnamenin ilgili mad
desini okuyayım. (Oku sesleri.) Efendim, Hiz
met ve Seyis Erleri Talimatnamesi D. 94; tari-

' hi de yenidir. Hizmeterlerinin yapacağı ve yap-
mıyacağı işleri genel olarak bu talimatname
de sayılmaktadır. 

Hizmeterlerinin yapacağı işler : 
Genel olarak bu hizmetler, subayın zaruri 

ihtiyaçlarını karşılayacak ve fakat erin erkek
lik ve askerlik onör ve gururunu kırmıyacak 

1 sekile olacaktır : 
a) Evli olan subayların evlerinin . yatak 

odaları, banyo ve tuvalet "yarleri ayrık' (Be
kâr subayların yatak odaları ve banyoları dâhil) 
diğer yerlerdeki bütün temizlikleri yapmak, 

I buralardaki camları, taşları silmek ve yıka-
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; mak.; Evde ayrıca erkek hizmetçi vaivsa bu iş
ler aralarında paylaşılarak yapılır. Kadın ve
ya kız hizmetçinin bulunması halinde, er ken
di odasından başka bir yere karışmaz. 

b) El kovaları ve tenekcleriyle içme ve yı
kama sularını, eve yakın çeşme veya kuyudan 
ve evin yalnız o günkü ihtiyacına yetecek ka
dar, elde taşıyarak getirmek. 

c) Evde ayrıca aşçı yoksa ve er biliyorsa, 
yemek pişirmek. Erkek aşçının bulunması ha
linde ona yardım etmek. Kadm aşçıya mutfak 
içinde yardımı doğru değildir. 

d) Bekâr olan veya evli olup da kadın hiz
metçisi olmıyan subay evlerinde kabları yıka
mak ve kahve, çay pişirmek. 

e) Yalnız kendi çamaşırlarını yıkamak. 
f) Evin avlusunda veya içinin uygun ye

rinde odun kesmek ve yarmak, kömür kırmak 
ve (a) paragrafındaki yerlerde bulunan soba
ları, ocakları, lâmbaları, mangal .veya mal
tızları hazırlamak ve yakmak. 

g) Çarşıdan subay ve ailesi tarafından alı
nacak eşyayı paketlerle, file-veya ambalajlar 
içerisinde elde taşımak. " 

h) Çarşı ve pazardan öteberi taşımak ve 
(ğ) paragrafında yazılı olanların küçüklerini 
kendisi, daha büyüklerini hamalla eve getirmek. 

i) Yolda subaya ve yalnız onun ailesi fert
lerine yoldaşlık etmek (Tenha sokaklarda 10, 
kalabalık sokaklarda 5 adım geriden) 

j) Subayın çocuğunu yanında olarak okula 
götürüp getirmek. 

k) ^Subay ve ailesi fertlerinden birisi ile 
otomobile veya arabaya birlikte binmek gere
kirse, arabacının veya şoförün yanına binmek. 

1) Evin avlusu içinde çiçek bahçesi yap
mak ve bunlara bakmak. 

Şimdi de yapamıyacağı işleri arzedeyim : 
Omuzda ve sırtta bavul ve denk taşımamak, 

elde de olsa potin ve iskarpin ve bayan elbi-
' sesi taşımamak.;, «güzel ambalajlı olursa ne âlâ. 

Çocuk taşıyamaz; çocuk arabası götüremez, su : 

"bâym bağı,bahçesi varsa tarla süremez, ko
yun güdemez... Buna mümasil şeyler. 

Muhterem arkadaşlar; bunlar Cumhuriyet 
devrinde çıkan talimatnamenin D 94 maddesi. 
Bir de bundan 53 sene evvel saltanat devrinde, 
Padişahlık zamanında çıkan- (Piyade Kanun 
Nammei Hümayunu) nun 411 nci maddesi var, 
bunu okuyayım, o zamanki duruma göre 411 
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I n̂ ci maddenin iıkinci bendi balkınız ne dilyor?.. 

Arkadaşlar, vaziyelt değilşmîş ama insattilarrn 
fikri değişmemiş, insanlara ne kadar imkân veri
lirse, verilen imkâna göre hareket ederler. 

İkinci bent : Emir neferi, maiyetlerinde bu
lundukları 'ümera ve zâbitanın kışlaca olan hido-
•ma/tı. zatiyelerinde kullanılır. Bundan madası 
veçhen minelvücûh tecviz olunmaz. Yalnız bin
başı ve daha yukarı rütbede olanların tay mat
larını evlerine getirirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bendeniz bu ka
dar mâruzâttan sonra asıl mesele hakkındaki mâ
ruzâtım şudur... . . . ; . . 

HÜSEYİN OETAKCIO&LU (Çorum) — 
'Son fıkrayı da oku.,.. • 

[KEMAL BALTA (Devamla) — Hüseyin 
Bey, bırakalım o bendi, o fıkrayı... Zatı âliniz 
eğer tatmin edilmemiş iseniz buyurursunuz, bu
rada konuşursunuz... 

Şimdi arkadşalar, bir kere prensip olarak su
baya emir eri vermeyi kabul edelim, ama verilen 
emir erini.evin eşiğinden içeri sökmıyahm. (Al
kışlar). 

Ordu İç Hizmet Kanununun ikinci maddesi 
subayı şöyle tarif eder : 

«Hususi kanunlara göre orduya intisap eden 
. asteğmenden mareşal ve büyük amirala kadar as
kerî rütbeyi haiz olan askerlerdir.» 

'OBir subayı diğerinden tefrik etmez. . 
Arkadaşlar, bugün orduda ©örüyoruz, hâkim 

generaller, vardır, mühendis generaller vardır, 
binaenaleyh emir erini birine vermek,, diğerine 
vermemek doğru olmaz. 

Emir erini vermeyi kabul, ettikten sonra eve 
girmesini kabul etmek mümkün .olacaktır,, kimse 

h muaheze edemez. 
Ahmet Başıbüyük arkadaşımız dediler,ki, ev-

ı den içeri girmesin, hizmet yaptırılmasın. Bura
da mahkemenin subaya ne Söylemeye hakkı var
dır, ne diyecektir?.. Evin hizmetinetahsis- edil
miş bir erdir, Binaenaleyh bunu bu suretle ka
bul etmök lâzımdır. ••-•:•• 

Şimdi, muhterem arkadaşlar;-hakikaten şunu 
ı itiraf etmek ve söylemek mecburiyetindeyim,' vic
dani vazifemdir. 'Subaylık, memuriyetlerin en 
zoru, en şeref İrsidir. Binaenaleyh bu meslek men
suplarını biz hiç olmazsa, Yüksek Meclisten is
tirham ediyorum ' ve bunu bütün kalbimle dili-

| yorum., bunları İktisadi 'Devlet Teşekkülleri nie-
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murları kadar terfi ve taltif ettirelim. Başka- I 
bir şey istemiyorum. O zaman Meclis vazifesini 
yapmış olur. 

iktisadi Devlet Teşckküllerindeki memurlar 
bir senede 18 maaş alırlar. Subayların mesaisi 
hakikaten çok ağırdır, arkadaşlar. Hepiniz as
kerlik yaptınız, bunu bilirsiniz. Onun için bun
ların da terfihi lâzımdır. 'Bir subay ordunun 
muharebedeki muvaffakiyıctihirlı % GO mı tenı'in 
eder. Bu, bizim tarihimizde vardır. İşte Ata
türk, Çanakkale'de taarruz emrini vermeseydi,. 
'bûg'imk'u TMi ırkiye 'm in mieveıtdiyeiliiTdeıı şüphe 
ederdik. • Bir subay memleketin mukadderatını 
tâyin eder. Binaenaleyh, bunların terfihi sureti 
kafiyede lâzımdır. Bunu Hükümetten diliyorum. 
(Kanun teklif edin sesleri). 

.Hükümetten maruzatım bu kadardır, takdir 
Yüksek Meclîsindir. Ayrıca bendeniz bir takrir tak- ı 
dim ediyor ve bu tasarının geçici bir komisyona 
havalesini istirham ediyorum. (Bravo sesleri). 

Bu.mesele mâkul olarak Yüksek Meclisçe hal
ledilmelidir. Bizim çok sevdiğimiz ordumuzun 
gözbebeği olan subaylarımızın % 80 i fenadır de
mek, bundan istifade etmek istiyen kimselerin 
emeline hizmet etmektir. (Öyle şey yok sesleri, 
kimse öylo şey söylemiyor sesleri). MâruzatmV bu 
kadardır, takdir Yüksek Meclisindir. • 

BAŞKAN — Bu arada müsaadenizle açık oy
lamaların neticesini arzediyorum. 

Türkiye - İsveç, ödeme Anlaşmasına ek olarak 
Ankara da imzalanan Protokol ve eklerinin onan- I 
ması hakkındaki kanun, tasarısına. (285,) millet
vekili iştirak etmiş, (285) oyla kanun kabul edil
mişti]', ret ve çekinser yoktur. 

Türkiye - isveç Ticaret ve Ödeme Ani aşmala
rının 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar 
yürürlüğe girmelerine dair mektup teatisi-sure
tiyle yapılan anlaşmanın onanması hakkındaki ka
nun tasarısına (290) milletvekili iştirak etmiştir, 
ret ve çekinser yoktur. Tasarının kanuninğıi' | 
(290) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk And-
laşınasınm onanması hakkında kanun tasarısına 
(283) arkadaş iştirak etmiştir, (1) çekinser var
dır, kanun tasarısı (282) oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Antlaşması
nın onanmasına daîr kan,un tasarısına (279) işti
rak vardır, (1) çekinser mevcuttur,- (278) oyla 
kanun tasarısının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. i 
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Söz Mehmet Özbey arkadaşımızmdır. 
Kifayeti müzakere takriri de» vardır. Fakat 

usulen lâzım gel en sayıda arkadaş konuşmam ıştır, 
İçtüzüğe göre daha bir arkadaşın konuşması lâ
zımdır. Ondan sonra Divan icabını teemmül ede
cektir. 

M Kİ İM P/P ÖZBEY (Burdur) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, subaylara emir eri verilsin mi 
verilmesin mi kanaatime tam bir vuzuhla varabil
mek için şu cihetlerin göz önünde bulundurul
ması lâzımdır. Muhakkak olan bir hâdise varsa 
o da Türk askerlerinin bâzı subay evlerinde emir 
eri olarak tavziflerinde çok sakil işlerde kullan
dırıldıkları da müşahede edilmiştir ve bu bir ha
kikattir. Hattâ Orduevi erindeki garsonların ço
ğunun da 'maalesef emir erlerinden istihdam edil
dikleri görülmüştür. • 

Türk anası hiçbir zaman askere gönderdiği 
yavrusunu bu gibi yerlerdee hizmet etsin, kadının 
görebileceği vazifeleri yapsın, bulaşık ve çamaşır 
yıkasın, orduevlcrinde içki masalarmdaki rakı ka
dehlerine rakı boşaltsın diye göndermiyor. Türk 
camiası ve vatan hizmeti de İrandan mütteesir olu
yor. Bu gibi yerlerde hizmet eden erlerin çoğu
nun da harb gücü ve mücadele kudreti kırılmış 
oluyor Bu, psikolojik bir hakikat ve ruhi bir 
kanundur. 

Benâim şahsi kanaatime göre; yalnız kıta hiz
meti gören subaylara emir eri verilmelidir. Fakat 
bu gibi sakil ve çirkin yerlerde değil; askerlik şe
refine ve Türk Mehmetçiğinin onuruna yakışır 
bir şekilde hizmet ettirmeli; talimde almteri dö
ken subayın evde yalnız kalmış ailesine çarşıdan 
ekmeğini, odununu ve sairesini getirebilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; emir erlerinin. ancak şu 
üç esas dahilinde verilmesi doğru olacaktır : 

• 1. Subaylara emir eri verirken ilk- fi ay ta
lim, terbiye görmüş erlerden değil, bir sene tâ
lim, terbiye görmüş erlerden emir eri verilme
lidir ve bu esas olmalıdır. Çünkü : -,' 

Asker -tâlim, terbiyede pişmiş, olgunlaşmış 
ve vazifesini öğrenmiş, müdafaa kudretini ar
tırmış, askerlik gibi en yüksek vatan vazifesini 
ruhuna kana kana sindirmiştir. • Binaenaleyh, 
böyle bir sene silâh altında tâlim, terbiye gör
müş bir erin geri hizmetinde kalması bir mah
zur teşkil etmiyebilir. Genç çağda askerlik tâ
lim, terbiyesini uzun bir süre ile itiyatlaştıran 
bir erin görgü ve bilgileri de pek silinemez. 
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2. Bütün emir erlerini kendi arzusu olan I 

askerlerden yapmak lâzımdır. Çünkü, sert ve * 
şiddetli bir.tabiata, efe ve erkek bir ruha malik 
olan mehmetçiklerin çoğu muharip sınıfında kal
ma/k isterler. Katiyen emir erliğini arzulamaz
lar. Bu gabilerini emir eri olarak geri hizmette 
kullanmak da asla doğru olamaz. 

Bu hakikat, Çankırı'da kendisini zorla emir 
eri almak istiyen yüzbaşısına karşı intihar ede
rek eğilmez izzeti nefsini hayatı ile ödeyen Türk 
mehmetçiğinin bu kürsüden okunan vasiyetna
mesi ile bir kere de anlaşılmıştır. . 

3) Bütün kıta hizmetinde çalışan subayla
ra, meselâ (kıtada, tâlim ve terbiyede, manev
rada, harbde vazife gören bütün subaylara 
emir eri verilmeli faka£ geri hizmetteki 
subaylara ^emir eri verilmemelidir, • Çünkü; 
sabah saat 9> da. bir memur gibi Millî. 
Savunma Bakanlığına, Genelkurmaya, As
kerlik Şubesine gidip ikindi vakti saat 
beşte çıkan ve tamamen memur şartlarını ha
iz olan ve memurdan hıiçbir farkı bulunmıyan 
bütün, vilâyet ve kazalarda askerlik dairelerin
de çalışan ve oldukça rahat vazife gören, hu
lâsa geri hizmette bulunan binlerce' subaylara 
emir erleri verilmemelidir. Çünkü; bu tasar
ruf yapılmazsa maksat, hizmet ve vazife zede
lenmiş, sakatlanmış olur. 

Hulâsa, geri hizmette bulunan subaylara 
emireri vermemeli, kıta hizmetinde çalışan bü
tün subaylara emir eri vermeli. Bunun için ya-
kinen müşahede ettiğim iki mühim misali Yük
sek Huzurunuza arzedeyim : 

Misal 1 —; Geçenlerde Etimesgut'taki bir su
baya şu Tini emir veriliyor: Yarım saat sonra 
tayyare kalkıyor, Adana'ya gideceksiniz, deni
yor. 15 dakika.sonra subay evine dahi haber 
vermeden hemen hareket ediyor ve Etlik'te bir 
dağ eteğinde ailesiyle tek başına oturan bu su
bay yirmi gün sonra evine dönüp gelebiliyor. 

Misal 2 — Bir subay emir alıyor, Kore'ye 
gideceksiniz, seve seve gidiyor. Ailesi aylarca 
tek başına kalıyor. Çarşıdan subayın iadesini 
getirecek hiç bir kimsesi yok. Evet, subay da 
bir memurdur, memura, doktora, savcıya, hâ
kime ne için emir eri verilmiyor da subaya ve
riliyor. Oünki memur sabah vazifeye dokuzda 
gider, ikindi beşte çıkar. Fakat subay ise va
zifeye sabah altıda gider, akşam 18 de döner. 
Gece talimleri, manevraları ve tatbikatları da | 
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hariç. Subay iki günde bir nöbettedir, evinde 
yoktur. Deniz subayı ise 15 günde iki defa evi
ne gidebilmektedir. Hülâsa kıta hizmeti gören 
bütün subaylarımızın yaşadıkları hayatlarının 
iç durumunu iyice düşünmemiz lâzımdır; 

Bu şekilde binbir mahrumiyet içinde çalışan 
subaylarımızın zaruri ihtiyaçlarını kim göre
cektir? Bunu insafla ve vicdanla düşünmemiz 
lâzımdır. ; 

Böyle çok zor şartlar altında hayatını is
tihkar edercesine, fedakârca çalışan ve şehir
den çok uzak kışlalarda vazife gören subayın, 
yuvasının gıdasını düşünmeden dere ve tepeler
de tam bir huzur ile vazifegörebilmesi için! kal
binin müsterih olması lâzımdır. Bugün maal
esef bir hakikattir ki, çoğunun öğle yemeğini 
peynir ekmekle idare eden bir Türk subayı 
acaba evine ücretli bir hizmetçi tutabilecek 
midir? 

Türk vatanını kem gözlerden koruyan ve 
yüce vatanın sancağını kânı pahasına şerefle 
muhafaza eden Türk subayı nasıl huzuru kalb-
le vazife görebilecektir? Bu itibarla muhterem 
arkadaşların, kıtadaki subaya emir eri mutla
ka verilmelidir. . . 

Subaylarımıza emir eri yerine bir tazminat 
vermeye, bugün için bütçe imkânlarımız da mü
sait olmadığına göre, tazminat dahi verilse bâ
zı hain fikirli, kötü niyetli şüpheli şahıslar, ko
mutanların emrine, gayet müsait şartlarla hiz
metine girerek casuzluk ve sabotaj yapmak gi
bi çok tehlikeli ve acı mahzurlar da ortaya çı
kacaktır. Bu itibarla son sözüm; katiyen hiz
mette suiistimal etmeden Türk vatanının şerefli 
bir bekçisi olan kıtada vazife gören her suba
ya emir eri vermeli, suiistimal edenleri de şid
detle cezalandırılmalıdır. 

Şahsi kanaatim; emir erlerinin hepsini kal
dırmamak! kayıt ve şartla emir eri vermelifdir. 
Katı ve esas prensip de şu olmalıdır]; geri hiz
metteki subaylara emir eri vermemeli fiilen' kı
ta hizmeti gören bütün subaylara emir eri ver
melidir en doğru yolda bu olacaktır. 

Karar sizindir. 
NUSEET • KlRÎŞCtOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda yüksek heye
tiniz kâfi derecede tenevvür ettiği için, ben sözle
rimi mümkün olduğu kadar kısa keseceğim. 

Sözcü olarak' konuşan sayın Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı ve sayın'Millî Savunma Ba-
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kanı Hükümetçe sevkeciilen tasarının kâfi oldu
ğunu beyan ettiler. Bu asarının hakikaten kâfi 
olup olmadığını anlamak için aziz arkadaşlar, 
evvel emirde bir meselenin halledilmesi lâzıinge-
]iı*. Emir erleri müessesesinin zapturapt altına 
alınması için icabedcn ana prensipler kanunda mi 
gösterilecek, yoksa bu iş, nizamnameye mi bıra
kılacak? Kanaatime göre ana prensipler kanuna 
alınmalıdır. Esasen kanunda bâzı prensipler' de 
zikredilmiş bulunmaktadır. Meselâ emir erlerinin 
altı ayda bir değiştirilmesi ve 7 nci madde ile de, 
işi biten emir erlerinin kıtalarına gönderilmesi 
esası.. Fakat arkadaşlar, kanunla teminat altına 
alınması lâzımgelen esaslar kanaatimce yalnız 
bunlardan ibaret değildir. Demin, benden evvel. 
konuşan Mehmet Özbcy arkadaşımız heyecanlı bir 
lisanla temas buyurdular. Meselâ hiç olmazsa al
tı ay kıtada bilfiil çalışmamış olan erin, emir eri 
olarak istihdam edilmemesi lâzımdır. Buna aykı
rı misaller, talimatnamede memnu hükümler ol
masına rağmen, maalesef görülmektedir. Mehmet 
Özbey arkadaşımızın temas ettiği istekler arasın
da emir erlerinin istekliler arasından seçilmesi 
meselesi vardır. Kanaatime göre buna iki bakım
dan lüzum vardır. Bir kere bu müessesenin aley
hinde bulunanlar emir eri olarak istihdam edilen
lerin kendi rızalariyle bu işi kabul ettikleri için 
gönül, rahatlığına kavuşmuş olacaklardır, saniyen 
binde bir de olsa jandarma Mehmet hâdisesi gi
bi. bir hâdise Meclis kürsüsünü işgal edemeyecek
tir. Sonra tasarının birinci maddesinde yersiz ko
nulmuş «emir erleri altı ayda bir değiştirilir» di
ye bir son fıkra vardır, bu suitofsire müsait hal
dedir, yüzbaşı Ahmet 'ten alınır teğmen Ali 'ye 
emir eri olarak verilir. Bunu katî bir ifade ile tes-
bit etmelidir, hiçbir ere altı aydan fazla emir er
liği yaptırı lmaz diye, 7 nci maddeye almak su
retiyle bir hüküm vaz'etmelidir. 

Sonra, bâzı subay arkadaşların (maatteessüf 
burada daima subayların hoşa gitmiyen hareket
lerinden bahsederken üzülüyoruz) birden ziyade 
emir eri istihdam ettikleri bir hakikattir. Buna 
mâni olmak için kendisine ve ailesine bir er tah
sis edilen şahıs bu erden başka hiç bir eri hususi 
veya. ailevi işinde istihdam edemez, şeklinde ka
nuna, sarahat koymak icabeder. Bu, nizamnameye 
bırakılacak bir husus değildir arkadaşlar. 

Sonra, bendeniz esas itibariyle bugün için 
emir erleri müessesesinin kaldırılmasının müm
kün olmadığı kanaatindeyim, Bunun mucip se-

. 1952 0 : 1 
i hepleri vardır. Burada bâzı arkadaşlar tarafm-
' dan esasen Yüksek Heyetinize arzcdildi, kalkmı-

yaeak ama, bu mademki bir zaruret olarak doğ
maktadır, «zaruretler memnu şeyleri mubah kılar» 
diye bir hukuk kaidesi vardır. ;Fakat bir kaide 
daha vardır ki, bu da «zaruretler ancak kendi 
ıniktarlarmca mütalâa edilir». O halde hangi za
ruret tahtında emir erlerini kabul ediyorsak, emir 

I erlerini ancak bu. muztar vaziyetler bertaraf etmek 
için kullanma esasını kanuna koymak icabeder Bu 
da hiç olmazsa «emir erleri, erkeklerce yapılması 
mûtat olan hizmetlerden gayrisinde çalıştırıla
maz» şeklinde kanıma hüküm koymakla kısmen' 
temin edilmiş olur kanaatindeyim. 

Kıta subaylarına hasredilmesi hususu kanun
da kabul edilmiş, Mehmet Özbey arkadaşımız bu 
noktayı izah ettiler, bu noktaya temas etmiyeee7 

ğim, yalnız burada Ahmet Başıbüyük'ün zikret
tiği ve üzerinde durulmıyan bir noktayı tekrar-. 
hyacağım: Kendilerine bir bakımdan iştirak edi
yor, bir bakımdan etmiyorum. flâclisc şudur; 
aileler emir erlerini kullandıkları takdirde suba
ya ceza vermek cezanın şahsiliği prensibine aykı
rıdır. Bu, hakikattir. Emir erini kötü kullanan 
aileler için kanuna, müeyyide konması ve bunun 
da ceza ile karşılanması iyi olacaktır. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın bir fikri de; 
nizamnamede suçlar tâyin edilirse kanunda sayıl-
madığı takdirde buna ceza verilmez. Buna misal 
olarak da; af buyurun, Fuhuşla Mücadele Ni
zamnamesinde suç sayılan bir .Ceza Kanununda 
zikredilm ediği için cezalandırılmıyor. Temyiz 
de bu yolda içtihat etmiş, buyurdular. Bir defa 
bu misalle, hâdise arasında fark vardır. Çünkü 
Emir ve Seyis Erleri Kanununda nizamnameye 
atıf vardır, yani nizamnameye aykırı bir ha
reket dahi cezalandırılır diye bir. kayıt vardır. 
Halbuki ne Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinde ve ne de T. Ceza Kanununun 435 -
436 nci maddelerinde nizamnameye atıf yoktur. Bu 
fark da atıf olmamasından ileri geliyor. Bu ba
kımdan kendi fikirlerine iştirak etmiyorum. İs
rar etmek tabiî kendi haklarıdır. 

Bir de, biraz evvel konuşan kıymetli bakan 
emir erlerinin ancak öğleye kadar istihdam edilece
ğine dair kayıt vardır dediler. Her ne kadar işini 

. bitiren erlerin kıtasına gönderileceğine dair tasa
rı bir hükmü ihtiva etmekte ise de bu maddede 

j öğleye kadar kaydı yoktur. Herhalde bunu ni-
j zamnameye koymayı düşünmüşler de onun için 
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bu şekilde ifade buyurmuş .olsalar gerek. Ben
deniz bu kaydın hattâ kanuna alınmasında fay
da ummaktayım. 

Şimdi aziz arkadaşlar, burada vehleten sa
yı verdiğimiz misallerden anlaşılıyor ki, tasarı, 
iddia edildiği gibi mükemmel değildir. Bende
niz bu emir erleri tasarısının o şekilde hazırlan
masını istiyorum ki - tabiî, bütün heyeti muh
tereme hattâ bütün millet de bunu böyle arzu 
ediyor - İleri de emir erleri müessesesinin yeni
den suiistimal edilmesi halinde «vah biz kanu
nun şurasını noksan yaptık da ondan oldu» de-
miyelim, esaslı bir tetkika tâbi tutalım. Yine 
suiistimal edilirse o zaman başka yare düşüne
lim. Bu itibarla tasarının Gümrük ve Tekel, İç
işleri, Millî Savunma, Anayasa, Maliye, Adalet, 
Bütçe komisyonlarından teşekkül edecek geçi
ci bir komisjronda yeniden incelenmesinin mu-

. vafık olacağı kanaatindeyim. Takdir, yüksek 
heyetinizindir. 

BAŞKAN — Muhtelif önergeler vardır. Bun
ların arasında bir de kifayeti müzakere takriri 
vardır. Müsaadenizle. evvelâ diğer iki hususla 
beraber bir de kifayeti müzakereyi mutazammm 
bulunan takriri okutacağım. 

' Başkanlığa 
1. Müzakereler kâfidir. Yeterliğin oya kon

masını, . 
2. -—-Millî Savunma Komisyonunun rapor 

ve tasarısının reddinin oya konmasını, 
o. Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcı-

oğlu'nun teklifinin müzakere edilmesinin oya 
konmasını, teklif ederiz. 

2 . V . 1952 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN — Bu takririn evvelâ 'ki Cay eti 
müzakereye mütaallik bulunan birinci fıkrası
nı oyunuza arzcdeeeğim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) - . Kifa
yetin aleyhinde ve usule dair-. 

Efendim, takrirler iki nevidir. Birisi, zımnen 
usule dairdir. Yeni bir komisyon, geçici komis
yon ihdas edilmesi ve tasarı ile teklifin orada 
tetkik ve müzakere edilmesini mutazammındır. 
Diğeri ise kifayeti müzakere takriridir. Şayet 
önce kifayeti müzakere oya konur ve kabul edi
lirse ikincisi kabul edilmediği takdirde ne ola
caktır?. ' • . • ' . • ' " 
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I Bu mühim ve hepimizin hassasiyetle üzerin

de durduğumuz konu üzerinde kâfi derecede 
konuşulmamış olur. Bu itibarla evvelâ usuli me
seleyi, halledelim. Yani Geçici Komisyonun kurul
masına mütedair olan teklif oya arzedilsin. Şayet 
o kabul edilmezse müzakerenin kâfi olup olmadığı 
o zaman, daha iyi takdir edilir. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) ' — Usul. 
hakkında konuşacağım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efen
dim, bendeniz de kifayeti müzakerenin aleyhjn-
deyim. Çünkü çok hayati bir mesele üzerinde ko
nuşuyoruz. Sayın muhalefet bu baptaki fikirle
rini.hiç izhar etmediler; onların da. fikirlerini din- ( 
lemek isteriz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Usule ait teklif ve taleplerin diğerlerine 
tercihan reye, konmasını maslahatı teshil bakımın
dan lüzumlu bulan bâzı hatip arkadaşlarımız, ve
rilecek olan takrirler meselenin evvelâ Geçici Ko
misyonda incelendikten ve noksanları ikmal edil
dikten sonra müzakereye devam edilmesini talep 
ediyorlar. Binaenaleyh evvelâ bunun reye kon
ması icabeder; Makamı Riyasetten istirhamımız; 
geçici komisyona verilmesi, meselenin geçici ko
misyonda vâki olan hukuki ve. tatbiki, aksaklıkları 
ikmal edildikten sonra müzakeresine devam edil
mesi mahiyetinde olan takririn reye konmasıdır. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine nazaran 
kifayeti müzakereye karar verilmedikçe reddi,. 
komisyonlara iadesi veya karma komisyona tev
dii gibi-mesailin reye arzına mesag yoktur. Çünkü 
henüz söz almış arkadaşlar mevcuttur. Bunların 
söz hakkı yerine getirildikten sonra Heyeti Ce-
1 ileniz tezekkür eder, yani ya reddeder veya ko
misyona havale eder ve saire. Binaenaleyh kifa
yeti müzakere teklifi rot veya kabul edilmedikçe 
bu gibi muamelelerin yerine getirilmesine imkân 
görmüyorum. Bu itibarla evvelâ Avni Bayrak, 
Fehmi Açıksöz arkadaşlarımız taraj'.tndan verilen 
lakririıı, müzakerenin kifayetine mütaallik .olari ,' 
birinci fıkrasını oyunuza arzede-ceğim. Müzakere
nin kifayetini kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir, 

Şimdi gelen diğer takrirleri okutacağız. 
(Avni Yurdabayrak ve Fehmi Açıksöz'ün 

önergelerinin-ikinci fıkrası tekrar okundu), 
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Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Komisyonu raporunun reddi
ni ar/ ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun 

Millî Savunma Komisyonunca milletimizin istedi
ği şekilde tanzim edilmemiş ve hattâ evvelce mee-
zederek hazırlamak amaciyle geri aldığı halde 
mevcut tasarılardan istifade etmiyerek eskisinden ' 
daha. karışık ve daha çok suiistimale müsait olan 
bir (asarı île huzurunuza gelmiştir. 

Bu itibarla mevcut tekliflerin Adalet, İçişleri, 
Maliye, Anayasa ve Bütçe komisyonlarından mü
rekkep bir karma komisyonda tetkik edilerek mil
letimizin istediği şekilde bir tasarı hazırlamak 
üzere havalesini arz ve teklif ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen ar/ettiğim lüzum ve esbaba binaen; 

işbu kanun tasarı ve tekliflerinin İçişleri, Adalet, 
Bütçe, Maliye, Gümrük ve Tekel ile Millî Savun
ma komisyonlarından, üçer kişiden müteşekkil ge
çici bir komisyona havalesi hususunun reye .ko
nulmasını arz ve teklif eylerim. 

Rize Milletvekili 
.Kemal Balta 

5 . V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Emir ve Seyir Erleri hakkındaki Kanun mü 
lıinı bir mevzudur. Bu işin daha iyi tetkik ve 
tanzimiyie, bilâhanı Meclise daha olgun şekilde 
gelmesine ihtiyaç vardır. Bu itibarla tasarının 
Millî Savunma, Adalet, Anayasa, İçişleri, Güm- ,j 
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarından alma- I 
cak üçer üyeden müteşekkil geçici bir komisyonda 
görüşülmsinin yerinde olacağına kailiyim. I 

Arzcttiğim hususun temini için, önergenin 
royo konulmasını saygı ilo arz ve teklif ederim. I 

Amasya Milletvekili j 
İsmet Olgaç j 

Yüksek Başkanlığa, 
Emir erleri müesseesine taraftarız. Bu mües

seseni]! daha iyi bir şekle sokulabilmesi için ka
nunun Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma 
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I ve Bütçe Komisyonlarından teşkil edilecek bir 

geçici komisyona havale edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kırklareli Çankırı Gümüşane 
Ş. Bakay C. Otman A. K. Varınca 

Erzurum İzmir 
E. Karan C. Tunca 

Başkanlığa 
1, Millî'Savunma Komisyonu tarafından ha

zırlanan rapor ve tasarının reddiyle evlerde ve 
hususi hizmetlerde kullanılmamak şartiyle bir ta
san hazırlanması için, işin Millî Savunma ve Ada
let ' komisyonlarından müteşekkil bir karma' ko
misyona havalesini arz ve teklif ederiz. 

Muğla ' Ankara Ankara 
N. Naoli H. Ş. İnce S. M. Arsal 

| Yüksek Başkanlığa 
Emir eri müessesesi ordumuz için lüzumlu-

| dur. Ancak komisyonca kabul edilen metinde hu-
| kuki ve tatbiki bâzı noksanlıklar bulunduğundan 

Meclis müzakereleri ile de tebarüz eden bu cilıet-
lerin ikmali için tasarının İçişleri, Adalet, Millî 
Savunma, ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 
üçer kişiden mürekkep bir geçici komisyona hava
lesini teklif ederiz. 

Samsun Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
N. Berkin an M. Alakant 

BAŞKAN — Okunan takrirleri aykırılık de
recelerine göre izah edip oyunuza arzedeeegim; 
Avni Yurdabayrak ve Fehmi Açıksöz arkadaşla
rımız Millî Savunma Komisyonu tasarısının red-' 
di ile Hüseyin Ortakeıoğlu ve Ahmet Başıbü-
yük 'ün tekliflerinin görüşülmesini istemektedir
ler. Oyunuza arzediyorum. Nazarı itibara alan
la ı*... Nazarı itibara almıyanlar... reddedilmiştir. 

İkinci Takrir Hüseyin Ortakeıoğlu arkada
şımıza aittir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOÖLU (Çorum) — Ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri almışlardır, diğerlerine, ge
çiyoruz. 

Bundan sonraki takrirlerden, müzakerelerde-
ki konuşmalardan Riyaset Divanının edindiği 
intibaa göre, Kemal Balta ve Muammer Ala
kant'la Naci Berkman arkalaşlarımızın takrir
leri umumi temayüle uygun görülmüştür. Bu 
takrirler tasarının İçişleri, Adalet, Bütçe, Mali
ye Gümrük ve Tekelle Millî Savunma komis-

— 65 — 
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yon]arından müteşekkil bir geçici komisyona I 
havalesini istemektedir. 

Muammer Alakant ve Naci Berkimin' arka-, 
claşlarımız tarafından verilen takrirde, tasarı
nın, içişleri, Adalet, Millî Savunma .ve Bütçe 
komisyonlarından seçilecek üçer kişiden mürek
kep bir geçici komisyona .havalesini istemekte
dir. Naci Berkimin'la Kemal Balta 'um takrirle
rinin arasında şu fark vardıı*.. .. 

KEMAL BALTA (Bize) —Müsaade ederse
niz takririmi izah edeyim. . 

BAŞKAN — Şimdi söz veremem efendim, ki
fayeti müzakere kabul, edilmiştir. Kemal Balta 
arkadaşımızın Gümrük ve Tekel Komisyonunda 
takririnde kaydetmesinin sebebi, Gümrük Muha
faza Komutanlığının askerî vasıfta olmasıdır. Bu 
itibarla takrirleri, İçişleri, Adalet, Bütçe, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Millî Savunma komis
yonlarından seçilecek üçer âza ile bir geçici ko
misyon teşkili mahiyetindedir. 

Kemal Balta arkadaşımızın bu teklifini oyu
nuza sunuyorum.; kabul edenler... Etmiyenler... . 
Kabul edilmiştir. Tasarı kabul olunan bu önerge 
dairesinde geçici komisyona havale edilmiştir. 

Efendim, Cemiyetler Kanununun müzakeresi
ne devam edeceğiz. Demin Cemiyetler Kanunu
nun müzakeresi sırasında Muhlis Tümay arkada
şımız tarafından verilen değiştirge üzerinde 
tetkikat yapmak üzere ikinci madde komisyona 
iade edilmişti. Komisyon. tetkikatmı yapmıştır. 
Komisyona söz veriyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAOİD 
ASEMA (Balıikesır) — Muhterem aıikadaşlar, 
•Sayın Muhlis Tümey ankâ'da'şnmız, Cemiyetler 
•Kanununun 17 nici nıa (İdesine mütaa'Mik 'bir- tak
rir sunmuştur. Komisyonlea totk'ilk edilmek 
üzere müsaıadeiniz'le maddeyi geri atmıştık. Yaıp-. 
tığımız tetkikatı hulâsatfen arzediyonım : 

'35H2 No. lı Oeımıiyetler Kanununu'n 33 ve 3ö 
n'ci. .maddelerini değiştiren bir' tasarıyı Hükü
met komisyona 'tevdi etmliştir. Bu meyan'da To- I 
kad Milletvekili Ahmet G'üffcan lank'adaşımi'z da 
aynı 'kahunuıi' ımuva'klkat maddesinle rnüta/atrik 
bir teıklif tevdi etmiş 'bulunmıakıta idi. içişleri 
ye Adalet. •komisyonla>rMMİa ITükümei tasarısı 
ve Ahmet Gürkan arkadaşımızın teklifleri ınem-
zucen tetkik 'edilecek raporlar tatozim edilmiş 
ve Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmiş 'bulu
nuyordu. Birinci, müzakeresi esasen hitanı bul
muştu, , • t I 
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Muhlis Tümay aıfcad'aşiimızın teklifi, doğru

dan doğruya, ''ayım 'kaarnnui.ii -17 uci maddesine 
taıaiiûk ye temas ietmeîktedii'. -(Bu itibarla nu 
taikrir mün'deröcatı, 'kanun tasarıiları ve teklif-
terinin' görüşülım'esi1 've Ibımlara müitaalk olan 
değiştirgelere''ait-İçtüzüğün 4 neü, 8 nci, 9 neu 
tıölümlcrüind'e tevhit edilen hükümlerine taıni'a-
men aykırı ğöıiülm'üştlür. (Bunun müstaıkit bir 
teklif bulunması itibariyle komisyonumuz ımü-
za'k'ereye sayan 'bulmamıştır. Bu itibarla ko
misyonca; İver hangi 'bir değişiklik yaipılmanıış-
tır. .Tasarinin 'heyeti1 umıımıiyesini yüksefk tas
vibinize larze'diyorum efendim. '(Anlaşılmadı ses
leri) . ' • ': • • . ,- • 

'Müsaade 'ederseniz tekrar edâyim; Muhlis 
Tümay arkadaş um izin teklifi löömiy etler Ka
nununun; 17 nlci maddesi'ne mutaalliktir, Iîad.-
büki mevzuu müzaikere olan [hususlar 'aynı ka
nunun 33 ve 35'nici mıaddesi ile .muvakkat mad
desinle mütealliktir. Binaenaleyh (bu teklifin 
arzettiğim nıadde'lerle 'bir veıçlhi 'irtibat ve -aıla-
kası ıbugün için m'övzuuibans 'O'lannaz. Usulü da
iresinde nöyl'e hir teklif yapıldığı talkdirde, el-
foetteki :alâlkadar Ikomisyonilar ineelüyecelk ye1 

varacağı neticeyi Yüksek Möc'Uise arzedöcelktir. 
Bu itibarla foiz teklifin sayanı müzalkere ve tet
kik olmadığı neticesine vardın.". Bu • şekilde ar-
zediyorum. (Doğru sekleri). 

BAŞKAN — Efendim komisyonun izahatını 
dinlediniz. Taikriıiin ımulhteıvasuma taktık, 'haki
katen.Cemiyetler Kıanuııunun 17 nlci m'addesi-
ni'u değiştlrillınes'i hakkında tasarıda her hangi 
bir .muamelei hukukiye yolktur. Bu söberp'le 
münhasıran 17. maddeyi, ilgilendiren, böyle bir 
tadil teklifinin, dikkate alınıp alınmaması ci
hetini oyunuza koyamıyacığım. 

Maddeyi' tekrar okutuyorum. : 
(ikinci madde tekrar okundu) 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy eni er... Madde kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDİ] — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütül1. 

BAŞKAN •— Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir, 

http://'kaarnnui.ii
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Tasarının, tümünü oyunuza .sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler... Tasarı kanunlaşmış
tır. . 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Kıralhğı arasında imzalanan Kültür An
laşmasının onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (İ\/W2) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıralhğı 
arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Kıralhğı arasında 20 Nisan 1951 tari-, 
hinde Ankara'da imzalanan «Kültür Anlaşma
sı» onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya. arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —-. Maddeyi oya arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

MADEE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan 
Cumhuriyeti arasında Kültürel münasebetlere 
mütaallik Anlaşmanın onanmasına dair kymun 
tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları '(1/245) [21 

BAŞKAN — Tümü Mh-kkmda söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuri
yeti arasında Kültürel Münasebetlere mütaal

lik Anlaşma» nın onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hin-

[1] 157 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
\2] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I d İstan Cumhuriyeti arasında 29 Haziran 1951 

günü Ankara'da imzalanan Kültürel Münasc-
. betlere mütaallik Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya. arzediyorum' : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDM 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oya arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN - - K a b u l edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

i Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

9.-— Türkiye ile İtalya arasındaki kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor-

\lan (1/238) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile îtalya arasında Kültür Anlaşma
sının onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 
17 Temmuz 1951 de Ankara'da imzalanan Kül
tür Anlaşması onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. " * 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül. 

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

Birinci görüşmesi bitmiştir. 

10. ~~ Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Mütte
fik Devletler ile Japonya arasında San - Fran-
sisko'da imzalanan Barış Andla§ması ile eki 
Protokolün ve iki beyannamenin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

I raporu (1/316) [2] 

|1] 159 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 161 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok- I 

tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devlet
ler ile Japonya arasında San - Fransisko'da 
imzalanan Barış Andlagması ile eki Protokolün 
ve iki beyannamenin onanması hakkında karnın 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya arasında San-
Fransisko'da 8 Eylül 1951 tarihinde imzalanan 
Barış Andlaşması ile eki Protokol ve iki Beyan
name onanmıştır. 

BAŞKAN,— Maddeyi kaimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlcıv.. Madde Jmbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. • , - . • ' ' ' , 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

11. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına 
ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma ve Bütçe komisyonları raporları (1/349) [1] 

BAŞKAN —' Tümü hakkında söz istiyen var
ını?. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et-
miyenler.. Maddelere geçilmiştir. I 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 4454 ı 
sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra ilâ

vesi hakkında kanun I 

, MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tren, vapur ve karayolları vesaitinde gezici 
' olarak posta götürüp getiren ve posta'işlemi 

yapan P. T. T. Memur ve hizmetlileriyle bunla- ' 
ra refakat ettirilen hamallara kilometre ve de- | 

• . [1] 164 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. • 
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nız mili hesabiyle prim verilir. Bu primin nispet 
ve miktarı da Genel İdare encümenince tesbit 
olunur.» 

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

MADDE 2. — Bu. kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe'girer. • 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. Tasarının birinci mü
zakeresi bitmiştir. ; 

12. — İdareci Üyeler Kurulunun, • Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair ve kanuna bağlı cetvelde,-değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/125, 347,351) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ım ?. Maddelere geçilmesini kabul edenler.; Et
miyenler.. Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna ilişik cetvel

de değişiklik yapılması hakkında kânun 
' . . • • ' 

- MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 13 . I . 1950 
tarihli ve 5509 sayılı.Kanuna ilişik cetvelde ya
zılı kadrolardan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılarak yerine bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilenler konulmuştur. 

BAŞKAN —r- Madde h ı k ı n d a söz istiyen var
ını? Maddeyi, cetvelle beraber kabul edenler..'Ee-
miyenlei'.. Kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Ehliyeti yapılacak imtihan 
neticesinde sabit olmak kaydiyle, ilk defa stenog
raf lığa alınacaklardan yüksek okul mezunlarına 
3656 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirti
len 9 ucu, lise mezunlarına 10 ncu ve orta okul 
mezunlarına 11 nci derece aylığı verilebilir. An
cak İm dereceler başka memuriyetlere geçişte ken-

[1] 165 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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dileri için müktesep hak teşkil etmez. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz .istiyen var-
mıî Maddeyi kabul'edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 9 . 1 . İ950 tarihli ve 5509 sa
yılı Kanunun beşinci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —'• Madde hakkında söz istiyen var
ını! Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir! 

GEÇİCİ MADDE — İkinci madde, hükmü 
stenoğraflığa .bu kanunun yayımından evvel tâ
yin edilmiş olup da henüz kadro maaşını alâmı-
yanlar hakkında da uygulanabilir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen var-
mı? Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. . . ' ' . . • *.•-.-•• 

MADDE 4 . '—Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğo girer. 

BAŞKAN — 'Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. TCabul edilmiştir. . . . . . . 

MADDE 5. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi Başkanı yürütür. 

• BAŞKAN — Maddeyi'kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. Tasarının birinci mü
zakeresi bitmiştir. 

••' 13. —-İstiklâl Harbi malililerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu 'raporu (1/345) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yak-
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tur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâ-
katı hakkında Kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı (4) subay ve (39) ere 
397 sayılı Kanun gereğince verilecek (5 300) 
liralık para mükâfatı, 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) işaretli cetvelin Devlet borçları kıs
mının 801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri) bölümündeki ödenekten verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN —' Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka mesele kalma
dığından Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

e£S*jC= 

B — YAZILI SORULAR 

1: —Sinob Milletvekili -Muhit Tümerkan'ın, 
Çitfçiyi Topraklandırma hakkındaki' Kanunun 
yürürlüğe; girdiği'tarihten bugüne kadar kundan 
komisyonlarını kuruldukları yıllar itibariyle sa
yısına, ' bu komisyonlarca tesbit edilen arazinin 
yüz ölçümleri ile nerelerde v& hangi yıllarda de
kar hesabiyle tapusunun verildiğine ve toprak
sız vatandaşlara verilmiş olan toprakların aile 
basma isabet eden dekar'' miktarına dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Başbakan adına Müste
şar Ahmet Salih Korur'un yazılı cevabı (6/609) 

[1] 166 sayılı, basmayazı tutanağın sonundadır 

24. I I I . 1952 
Yazılı soru : Çiftçiyi top

raklandırma' işlerine dair 
Başbakanlıktan sorularım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi-Başkanlığına ' 
1. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 

Kanuna göre topraksız vatandaşlara dağıtıla-
lacak toprakları tesbit etmek ve dağıtmak üze
re, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne 
kadar kurulan komisyonların sayısının, kurul
dukları yıllar itibariyle İnldirilmesini, 

2. Bu komisyonlar, çiftçiye dağıtılmak üze
re hangi illerde kaç dekar arazi tesbit etmiş
lerdir? Tesbit edilen bu arazi yüz ölçülerinin 

69 
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yıllar ve iller itibariyle bildirilmesi, 

3; — Tesbit edilen bu çeş|it topraklardan han
gi illerde, kaç vatandaşa, ne miktarının (de
kar hesabiyle) tapusu verilmiştir? Yıllar itiba
riyle bildirilmesini, 

4. uHiç toprağı olmıyan veya yeter miktarda 
toprağı olmıyan vatandaşlara verilmiş olan top
rakların ortalama olarak ,aile basma isabet eden 
dekar miktarının iller itibariyle gösterilmesini 
ve bir aileye verilmiş olan en az ve en çok top
rak miktarlarının iller itibariyle kaydedilmesi
nin, Başbakanlıktan rica eden bu yazılı soru
mun muameleye konulmasını dilerim. • ,..; 

Sinob Milletvekili 
t ] Dr. Muhit Tümerkan 

• T.G. 
Başbakanlık 

Toprak ye iskân İşleri 3 Mayıs 1952 
Genel Müdürlüğü 
Baş Müşavirlik 
Dosya No : 3729 
Genel sayı • 689 

. Özeti : Sinob Milletvekili 
Muhit Tümerkan'm yazı
lı sorusu Hk. 

Türkiye B. M. Meclisi Yüce Başkanlığına 
Çiftçiyi Topraklandırma 'Kanununun yürür

lüğe girdiği tarihten bugüne kadar yıllar itiba
riyle; teşkil edilen toprak komisyonları adedine, 
bu komisyonlar marifetiyle tesbit ve tevzi edilen 
toprakların yüz ölçüsüne ve dağıtılan topraklar
dan ortalama olarak aile başına isabet eden ara
zi miktarlarına dair Sinob Milletvekili Muhit 
Tümerkan tarafından Yüce Başkanlıklarına ve
rilen' yazılı soru önergesindeki hususların ilişik 
not da cevaplandırılmış olduğunu üstün saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan yerine 
Müsteşar 

v Ahmet Salih Korur 

1952 O : 1 
Sinob Milletvekili Muhit Tüıherkant 'm yazılı soru 

önergesinde cevaplandırılması istenilen 
hususlara ait?*?: * 

•.Not" 

1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm
lerine tevfikan1 topraksız veya yeter derecede 
toprağı bulunmayan çiftçileri topraklan
dırmak maksadiyle kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten, bugüne kadar Jmrulâh 
56 aded toprak komisyonundan 7 si 1946, 
l i 1947,8 i 1948'v 1 i 1949, 12 si 1950,25 i 
1951 ve 2 si 1952 yılı başmda faaliyete geçmiştir. 

2. Bu komisyonlar tarafından uygulanma ya
pılacak bölgelerde yapılan sondajı mütaakip dağı
tılmak üzere programa alman arazi miktarlarım, 

3. Dağıtılmak üzere tesbit edilen arazilerden 
hangi illerdei kaç aileye ne arazi tahsis olunarak 
tapularının verildiğini, 

4. Hiç toprağı bulunmıyan veya yeter dere
cede toprağı olmıyan vatandaşlara dağıtılmış top
raklardan uygulama yapılan illerde ortalama ola
rak aile başına isabet eden miktarları gösterir 
(1) numaralı cetvel ilişikte takdim kılınmıştır. 

Dağıtımda kıstas on ton bıığday veya muadili 
hasılat temin edecek toprak miktarıdır. Yurt top
raklarının verim, karakter ve üzerinde yapılan 
ziraat şekilleri bakımından farklılığı göz önüne 
alınırsa birer uygulama bölgesi olan ilçelerin heı\ 
köyün de ve hattâ bir, köyün muhtelif semtlerinde 
muhtaç çiftçi ailelerine tahsis olunacak arazi mik
tarlarının çok değişik olacağı kolayca anlaşılır. 

Bu cihet mevcut norm cetvellerine göre ayar
lanır. Ancak bir yerde toprak varlığı topraklan
dırılacak aile sayısına yetmiyecek olursa bakiye 
istihkakı bilâhara tamamlanmak üzereı norm had-
dinhı yarısı kadar arazi tahsis olunabilir ki, bu 
takdirde en az norm kurulu bağ ve bahçe arazi
sinde 2 - 2,5 en çok norm ise kıraç arazide 200 
dönüm miktarında olur. 
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B : 6â 5.6 
2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay 'm, Po~ I 

mf'ta meyvacilığın ıslah ve inkişafım' temin için 
fennî şekilde istihsal ve ihracın sağlanmasına, 
hayvancılığın ıslahı ile uzun vadeli bol kredi te
minine ve mevcut imkânlardan rasyonel şekilde 
köylünün faydalanması için tedbirler'alınmasına 
dair Devlet Bakanlığından olan sorusuna Devlet I 
Bakanı adına Müsteşar Ahmet Salih Korur'un I 
ıjazıhcevabı (B/617) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanlığınca ya- I 

zıh olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 1 
saygı ile rica ederim. 1 

Kara Milletvekilleri I 
Sırrı Atalay Fevzi Akta§ I 

• Posof İlçesi : 1945 yılında 30701, nüfuslu 797 
kilometre murabbaı araziye 'mâlikti, yoğunluğu I 
39 idi. 1950 istatistiklerine göre nüfusu % 10 I 
nispetinde artarak 33 609 olmuş. Böylelikle yo
ğunluk 42 aşmıştır. Yoğunluk itibariyle Posof Do- I 
ğu Anadolu anahrumiyet mıntakasının başında yer I 
almaktadır.. Her yıl Posof'tan binlerce köylü 
başka yerlere göç etmektedir. Mevcut arazinin 
en az % 80 i orman ve dağlıktır. 797Jkilometre I 
mura'bbamm % 80 i yaramadığına göre geri ka- I 
lan kısmın 40 000 e yakın vatandaşın maişetini te- I 
min. etaıiyeceği aşikârdır. I 

.Toprak çok dar, ekiliş. en basit şartlar altın
da. İstihsal çok azdır. Her tarafta fakrü zaru- I 
ret hü'kümfermadır. Bu dar arazide nefis ve çe- I 
şitli meyva yetişmekte ise de bu meyvalann, I 
ambalajı, nakli, teknik usulde muhafaza bilin- I 
mediğinden ve hiç bjir şeflnlde islâh ve inkişaf I 
yolunda hiç bir yardım ve teknik de görmedi- I 
ğinden muazzam bir millî servet olarak heba ol- I 
makta, dar aile pazarı içinde mahvolmaktadır. 
Sefaletin fakrü zaruretin pençesinde kıvranan 
Posof köylülerinden bir kısmı geniş arazisi bu
lunan mahallere nakillerini talep etmektedirler. 

Bu sebeple : 
1. Posof toprağının verdiği nefis meyveci

lik - İslah, inkişaf ve fenni şekilde istihsal ve ih
racının temini; 

Hulbubat sahasında verimli istihsalin sağ
lanması, hayvancılığın 'keza inkişaf ve ıslâhı 
uzun vadeli ve bol kredi verilmesi velhasıl 
mevcut imkânlardan rasyonel şekilde köylünün 
faydalanmasını temin için icaheden hususların 
tetkik ve tedbirlerin alınması; J 

İ9& Ö : İ 
2. Yahut arzu edenlerin münasip mahallere 

nakli hususunda ne düşünülmektedir. Hangi 
tetkik ve etütler yapılnmıştır? 

T. C. K 

Toprak ve İskân işleri 3 . V. 1952 
Genel Müdürlüğü ' ; 

'Başmüşavirlik ' • ' ; ' . . 
özel sayı : 3729 
Genel sayı : 686 

özeti : Milletvekili Sini 
Atalay ve Fevzi Aktaş'ın, 
yazılı soru önergesi Hk. 

T. B. M. M. Yüce Başkanlığına 
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 

29 . I I I . 1952 tarih ve 3306/7248 sayılı buyruk
larına ilişik olarak gönderilen; Kars ilinin Posof 
İlçesi halkından arzu edenlerin münasip mahal
lere nakilleri hususunda ne düşünüldüğü hakkım
daki Kars Milletvekili Sırrı Atalay ile Fevzi Ak
taş'ın müştereken imzaladıkları yazılı soru öner
gesi incelendi: 

Nüfus kesafeti fazla, kültür toprakları dar 
olan ve geçim sıkıntısı çeken bölgeler halkının 
müsait ve geniş topraklı sahalara nakil ve iskân
ları halli gereken mühim içtimai ve iktisadi dert-
lerimizdendir. 

İç iskânının zaruri kıldığı çeşitli hizmetleri isa-
botli bir şekilde ifa edebilmek için geniş ölçüde 
ve uzun vadeli esaslı bir iskân plânının hazırlan
masına ihtiyaç vardır. Bu plânda; bataklıkların 
kurulması, akar suların tanzimi, yer altı sula
rının araştırılması, sulama işlerinin düzenlenme
si, boş Devlet topraklarının kültüre alınması, ve
rimi artırıcı tedbirlerin ittihazı, ticari, sınai ve 
iktisadi iş sahalarının araştırılması ve geliştiril
mesi gibi çeşitli konular yer alacaktır. ,, 

Şümullü bir iskân plânının hazırlıklariyle uğ
raşılmaktadır. Bu hazırlıkların tamamlanmasın
dan sonra elde olunacak imkânlara göre dar top
raklı bölgeler halkından geçim zorluğu çekenlerin 
geniş topraklı mmtakalara nakil ve iskânları sağ
lanabilecektir. 

Bıı bakımdan Kars ilinin Posof ilçesi hak
kında hususi bir işlem yapılmamış olduğunu say
gılarımla bilgilerinize arzederim. 

Başbakan Y. 
Müsteşar 

i. ,, ' A. S. Kurur 
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DÜZELTÎŞLER 

ıÖ5 nci iBiriıeşim tutanak detfgMne -bağılı basmaıynzılaTkla 'aşağıdıaikâ •clfüİ5îe*lit%:l!e*'' .y^afpillâeakftır•: 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış 

116 

» 
» 

117 

122 
» 
» 

12'3 
» 

1 
4 
4 
4 
1 

4 
4 
4 
4 
1 
1 
12-

37 
8 
9 

37 
son satır 

3 
10 
11 
21 
27 
32 

• .. 5 

İT , 
1 

Mektup toatliıletpi 
Cüzü . ?&& 
Nota teatileri, 
Türkiye Hükümeti adına 
1951 tarihli mektup teatisi 

arasındaki 
buyurursunuz 
Günner Gorring 
arasındaki 
karışacakların • 
imkân , 
edildiğini 
karşılıklı 
Türkiye ve Hindistan 

Mektuplar 
Cüzünü 
teati edilen notalar, 
Türle Hükümeti adına 
1951 tarihinde teati edilen mok-

arasındai % 

buyurunuz 
öüiıne Gerrin 
arasında 
çalışacakların 

' ve imkân 
edildiği 
karşılıklı münasebetlerini 
Türkiye ile Hindistan 

Bu Bidıeşim tutanaık deırfgtilsiininı sonunda -bağlı hasmayazılfaıtla (aşağıdaki dü'zeltişler ya'pTİaıcaMTr; 
158 1 ve 

7 ilim i 
3 mubayaa 

17 mümkün her kolaylığı 
20 Türkiye ve 
22 âzasından 

ile 
Bilim 
mübadele 
mümkün olan her kolaylığı 
Türkiye'de 
bu azalardan 

cı 
Ayrıca 4 ve 6 nci sayfalardaJki (muallim)1 ye (talebe) kelimeleri (öğretmen) ve (öğren-

olarak düzeltilecektir. 
159 1 

3 
19 
20 
SfiL' 
29 
30 
80 

14 
30: 

m 

Komisyon • ., 
Hükümetinin 
diğerlerinden 
talebesi 
talebe 
bedenî 
kültür enstitüleri 
Mümkün olduğu kadar 
diğer taraftan 
'ei'igiün' 

W, 

i 
toplantılarını 

Komisyonun 
Hükümetleri v, . 
diğerindekilerden 
Öğrenci 
Öğrenci 7 > 
bedii ,i 
kültür müesseseleri 
mümkün mertebe 
diğer Taraf m •> •., 
erginlik >. 
icrasında 
yekdiğerine 
toplantıları ile konferanslar teş* 
vik etmenin 

icrasına 
yekdiğerlerine 
ve konferanslar 
teşvikin 

» 6i ve 7 nci sayfalardaki «kısım» kelimeleri «şube» ve «meriyet» kelimeleri «yü
rürlük» olarak düzeltilecektir. 

» 6 19 komisyon, toplantının yapılaea- ktomisyon, başkentinde toplantı-
ğı memleket başşehrinin hükü- nm yapılacağı memleket hükü
meti.... meti..... 
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S. Sayısı 
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*'•'•':• 6 • 

• • ' • • 7 • 

8 
8 

10 
11 -
12 
12 
12 

• 1 3 
13 
13 
H4. ' 
1)4 

a«. 
17 
17 
17 
17 
19 

; ) 
Satıi' 

•'• i - 1 2 - - " " : -

4 
1 

20 
9 

23 
15 
25 
30 
4 

10 
18 
4 

17 
• 10.' 

. : ' 2 
- . '24 

33 
40 

8 
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Yanlış 

milletlerarası kabul edilen dü
rüstlük temayüllerine 
tahdidinden. 
Bü husustaki 
vize 
ayrıca 
ve konsüler 
teminat 
mukavelelerin ,"< 
müddetine 
hüküm 
birisinin 
kararın gözden "^ 
(borçlu dâhil) 
karralaştırmlığı 
addedilebilecektir. Şf * 
ciddî surette ihlâl edilmiş 
mukaveleleri 
Sözleşmesi ~~^; 

tarafından ^ t 
veya Devletçe " '•$> ~-?\ 

1 
Doğru-

milletler arasında kabul edilen 
dürüstlük teamüllerine 
tehdidinden ' 
hususundaki 
.rıza 
ayırıcı 
veya konsüler 
tazminat 
mukavele 
müddetinden 
hükmün 
birinin 
kararın tekrar-gözden 
(borçlar dâhil) 
kararlaştırıldığı 
addedilecektir. 
ihlâl edilmiş 
Sözleşmeleri 
Sözleşmeleri 
tarafların ' 
veya bu Devletçe 

.*»«o***~ 



İ : M .-5.8.İ9& 0 : 1 
Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin onan

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
((Kanun kabul''edilmiştir.) 

'. 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğht 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Korây 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 
Akü Sarıoğhı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

:ü: re sayısı : 487 
Oy verenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 

Çekmserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 196 

Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Mtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Müeteba Iştm 
AH Fahri İşeri 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü üresin 

! BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal. Atakurt 

Celâl Boymık 
Kenan Çığman 
Celâl Olman 

ÇORUH 
Mecit Bunun 
Mesud Güney 
Ali Kıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Bagaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Eükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Suphi Ergene , 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani A 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Yarınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

— 74 



Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
ITaruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Er ener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe . 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

ÇASTAMONU 
Galib Deniz *"* 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğiu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
îsmail, Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Eılıçkale 
İbrahim Kirazoğhı 

B : 68 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican' 
Ziya Atığ* 
Hamdi Bagak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kigioğlu 
Saim önlıon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 

5.8.1952 0 : 1 
Şemi Ergin 
Faruk İlker 
F. Lûtfi İCaraosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat . 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı' 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Cogkun 
Reşad Güçlü 

Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu ; 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar ••'. 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs -• ' 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen , 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar . 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

76 — 



YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Kai'slıoğlu 

B : 68 
Fuat Nizamoğlü 
Hâşim Tatlıoğlu 
Haaan Üçöz 

5.5.1952 0 : 1 . 
ZONGULDAK 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 

Ali Rıza înceıdemdâr-
oğlu • 
Rifat Sivişoglu 

[Oya kattlmty ânlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Salih Torfilli 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kutbek (Bakan) 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDJN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Brkuyumcu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
( İ Ü : ) / 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLU 
' Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkâzancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey , 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San. 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüştün 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Renizi Bucak 
Mustafa Ekinci (î.) 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Mustafa Zeren (î.) 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
(Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba 
kan) 

GAZİANTER 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin, Ünlü •'•(.!) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven ,„ 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay ( İÜ. ) 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
. Enver Adakari 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andrc Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (î.) 
Mithat Benker"(î.) 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 

Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman (î.) 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adlvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban . 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Köçulû 
Tezcr Taşkıran (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto (1.) 
Rifat Taşkın: (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdın (Baş
kan V.) . 
Emin Develiöğlu (1.)' 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil'(î.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı PeMrip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeg 

KOCAELİ 
Ethcm. Vassâî Akan 

KONYA 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol (1.) 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
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Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Bemzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
sulıoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (i) 

MANİSA 
Refik Şevket tnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay (Baş
kan V.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(İ.) 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi Öksüz 

B : 68 5 . 5 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türköğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nui'i özsan (Bakan) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol (t.) , 
Feyzi Boztepe 
Atıf Topaloğlu 

RlZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (Bakan) 
Finiz Kesim 

,1952 O : 1 
Muhittin özkefeli . 
Ferid Tikel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SttJOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Soımmeuoğlu 
(I.) 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk (.!.') 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (1.) 
Muzaffer Ünal ( t ) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(î.) 

TRABZON 
Cemal.Reşit Eyüboğlıı 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp. 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Tiıhuroğlu 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
'Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Keriımol (İ.) . 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillilüeri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas • 1 
Trabzon 1 
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B : 68 5.5.1952 0 : 1 
Türkiye - îsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yü
rürlüğe girmelerine dair mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkındaki Eamma 

verilen oyların sonucu 

Üye mymı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çelrinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir.; 
487 
290 
290 

0 
0 

191 
6 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kernıan 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahrned Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Gevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 

[Kabul 
Akü Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emir oğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştm 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BtTLtS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
AH Canib Yöntem 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nihad îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

İtükneddin Nasuhioğlu 
ELAZIĞ 

Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎÂNTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 
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B : 68 5 .5 .1952 O : 1 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Ab dür rahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Faruk. Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu . 

tZMlR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet İneekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi VeHbeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır. 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 

Hayrı Tosunoğlu 
ITamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş. 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Bagak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-! 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydnıer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet' ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

Lûtfi Sayman 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay , 

MARAŞ' 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Ba§er 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan. 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
ismail Işm 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğhı 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÎİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Scrtoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre . 
Sedat Zeki Örs 
Reşat, Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Âkyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
İzzet Akm 
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Feri d Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 

B : 68 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

5.5.1952 O : 1 
Hasarı ,Uçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer 
kant 

Ala-

Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar 
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

[Oya hatılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tckelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
.Nail Geveci 
.Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmcz 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Bakan) 

Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akman!ar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesııd Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Basıbüyük 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Asdzoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci (İ.) 

EDİRNE 
.1:1 asan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasarı Polatkan (Ba
kan) • • 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü ( t ) 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 

Doğan KÖymen 
Arif Hikmet Pamuk-
• oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Cilİi 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Ad a karı 
Salam on Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Haradi Başar 
An d.re Vahram . Bayar 
Gel âl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger ( t ) 
Mithat Benker- (1.) 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
(Başbakan) 
Ahi! ya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman (1.) 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Pertev Arat 
Çihad Baban 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Abbas Çetin , 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto (!.)• 
Rifat Taşkın (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
Vekili) . 
Emin Develiioğhı (1.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I), 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Iîifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 

KONYA 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol {!.) 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik ' 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gtirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
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Süleyman Süruri Na-
suhoğlu . 

MALATYA 
Hüseyin. Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (1.) 

MANİSA 
Eefik Şevket ince . 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Eemzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

B : 68 
MUĞLA 

Cemal Hünal (I.) 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

NtĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol (I.) 
Feyzi Boztepe 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Kıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alışan . 
Naci Berkman 
Tevfikjleri (Bakan) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

5.5.1952 O : 1 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu' 
(t.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk (t.) 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (1.) 
Muzaffer Ünal (t.) 
Nuri Turgut Topeoğlu 
(t.) 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğhı 

Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Sidir Aydm 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayal]) 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık .MületveMlUMeri] 
Denizli 
Konya 
Malatya 
«Sivas 
Trabzon 

C? 



J5 : öö 5 . 5 . 1UÖ2 O : 1 
Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk Andlaşmasmm onanmasına dair olan Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 283 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
, Oya katılmıyanlar : 1Q 8. 

Açık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Keruıan 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç, 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Âdil 
Sadrı Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramk Bren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

[Kabul 
AYDIN 

Namık Gedik 
A. Baki Ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLÎS 
Nusrettin Barut 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulüûsi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan. Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal •; Atakurt 
Celâl 'Boynuk . 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumiri 
Mesut Güney 
Âli Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyülc 
Şevki Gürses 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü , 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevin Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gtöneng 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
•Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı , 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy , 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleym an Kuranel. 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmerı 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
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HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman ' 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çambbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 

İZMÎR 
Mehmet Aldemir 

•Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 

B : 68 5 .5 
Ali Rıza Küıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ . 
Haindi Başak 
Salih Kalemeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 

1952 0 : 1 
Faruk İlker 
F . Lûtfi Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlıı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

\ NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer' 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdalrul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Nagit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işuı 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 

Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damah 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Ha l i l lmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tımtaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk • 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oglu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 
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YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayranıoğlu ' 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
( I .Ü.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

B : 68 
Fuat Nizam oğlu 
Hâşim Tatlı oğlu 
Hasarı Üçöz 

5.5.1952 0 : 1 
ZONGULDAK 

Yunus Muammer Ala-
kant 

[Oya katılmıyanlar] 
Vahit Yöntem 

BURDUK 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akman! o r 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakki Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci ( t ) 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Mustafa Zeren (1.) 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

aÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tanküt 

İÇEL 
Halil Atalay (î. Ü.) 
Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu ? 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay . 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Varam Bayar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı ) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker ( t ) 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Zözer 
Fürıızan Tekil 

Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman (1.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayıvi Üstündağ 
(Plakan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (1.) 
Rifat Taşkın (İ.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Develioğlu (1.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Piliz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Ali Rıza Ercan " 
Saffet Gürol (1.) 
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B : 68 5.5.1952 O : 1 
KÜTAHYA 

Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Güraoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (1.) 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâbattin Hüdaioğlıı 
(i.) 
Ahmet Kadoğlu 

1 Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal (I.) 
Nuri ö'zsan (Bakan) 

NİĞDE 
Hadi Aribaş 
Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol (i.) 
Feyzi Boztepe 
Atıf Topaloğlu 

RlZB 
Osman Kavrakoğlu 

1 Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim. Alişan 
Naci Berkman J 
Tevfik ileri (Bakan)^# | 

[Açık Millet 
Denizli 
Konya, 
Malatya 
Sivas 
Trabzon 

1 Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
| Remzi Oğuz Arık 
1 Yusuf Ziya Eker 

Salim Serço 
Cezmi Türk 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 

(t) 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Er-türk (I.) 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk ( t ) 
Muzaffer Önal (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

(t) | 

vekillikleri] 
1 
2 
1 
1 
1 

1 TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

| Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri i 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerimol (.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

6 



B : 68 5 . 5 . 1952 0 : 1 
Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaşmasmm onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHISAR 1 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
BekİL* Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali Ilışan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmcd Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgag 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmld Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Bıırlıanettin Onat 
Akil Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 279 
. Kabul edenler : 278 

Reddedenler : o 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 202 • 
Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen ı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştm 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğhı 

BÎLEClK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümıııf Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Bavul 
Salâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan. 
Raif Aybar 
Selim Herkmcn 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirigcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

| Kenan Çığman 

Celâl Olman 
ÇORUH 

Mecit Bu m in 
Mesucl Güney 
Ali Rıza Sağlar | 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer ! 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Bagaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Abdullah Dcmirtaş, 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

1 Şemsettin Günaltay 
Nâhid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
1 Said Bagak k 

Pehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin-Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

- Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğhı 

HATAY 
Abdü rrahm an Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 
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İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çaralıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüslnan 
Fuad Köprülü 
Scyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman TCapani 
Vasf i Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşc 

KARO 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

B : 68 B'.B 
KOCAELİ 

Ekrem Alicaiı 
Ziya Atığ 
Hamdi Bagak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydın er 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Muammer Obıız 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Allrin 
Besim Besin 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu • 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
F. Lııtfi Karaosmanoğlıi 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

1952 0 : 1 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refot Aksoy 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işm 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
gelik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

İbrahim Duygun-
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
kBahattin Taner 
Hüseyin Yüksel. 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Alımed Barutçu * 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon, 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlıı 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Rıza îııcealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
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[Çekinserler] 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

[Oya hatilmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kutbek (Bakan) 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. Ü.) 

Yahya Pervan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey (İ.) 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akman!ar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci (1.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Mustafa Zeren (I.) 

ESKİŞEHİR 
Hasan- Polatkan (Ba
kan) 

Kemal Zcyetinoğlu (Ba 
kan) 

GAZÎANTEB 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞNE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay (İ. Ü.) 
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andra Vahram Bayar 
Celâl Baya* (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (İ.) 
Mithat Benker (İ.) 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahiiya Moshos 

Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman (1.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) . 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (t.) 
Fifât Taşkın (İ. 

KAYSERÎ 
Fikri Ayapdm (Baş
kan V.) • 
Emin Dpvelioğlu (t.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip. : 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Saim Önhon 

KONYA 
Ziyad Ebuzziya 
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Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol (1.)" 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı. Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
sulıoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet' Kulu (İ.) 
Lfıtfi Sayman . 

MANÎSA 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

Salâhattiıı Hüdayioğ-
lu (D 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmon (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

; MUĞLA 
' Cemal Hünal ,(İ.) 
Nuri Özsan (Bakan) 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Aykol (1.) 
Feyzi Boztepe (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan | 

[Açık Millet 
Denizli 
Konya 
Malatya. 
Sivas 
Trabzon 

1 Naci Berkman 
Tcvfik İleri (Bakan) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Server Somuıicuoğlu 
a.) 
Ali Şükrü Şavlı 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk (I.) 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (1.) 
Muzaffer Önal (î.) 
Nuri Turgut Topcuoğ-
lu (I.) 

vekillikleri] 

2 
1 

1 
1 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
İlidir Aydın 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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S, SAYISI : 157 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı arasında imzalanan 
Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/212) 

T. G. 
Başbakanlık 25. VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
T at kik Müdürlüğü ' ' 

Say t : 71 -2037, 6/3139 
Büyük Millot Meclisi Yüksek Başkanlığının • • 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . VI. 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve iiişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. ' • 

Başbakan 
A,Menderes 

• • . ' . . " GEREKÇE ...'•" ' ' ' 

Avrupa Konseyi âzası devletlerin kendi aralarında kültür anlaşmaları akdetmelerini tavsiye husu
sunda Konseyin Bakanlar Komitesince 3 ve 5 Kasım 1949 Paris toplantısında alman karara tevfikan 
20 Nisan 1951 tarihinde Ankara'da memleketimizle Yunanistan arasında bir Kültür Anlaşması imza
lanmıştır. . , ' . ' • ' 

.-Türkiye-ile .Yunanistan'ın içtimai hayatını ve müesseselerini birbirlerine tanıtacak ve iki mem
leket arasındaki ilmî ve kültürel münasebetleri, inkişaf ettirecek olan bu Anlaşma Avrupa Konseyi 
âzası devletler arasında takarrür eden umumi esaslardan mülhem 'bulunmaktadır. Anlaşmaya naza
ran, her iki memlekotin dahilî mevzuatına riayet şartiyle, Âkıd Devletler ülkelerinde karşılıldi ola
rak kültür enstitüleri kurulabilecektir. Anlaşmada burslar ve yaz tatili loırsları ihdası, ilmî vo meslekî 
elemanlar ve talebe teatisi, ilim cemiyetleri, gençlik ve spor teşekkülleri arasında sıkı iş birliği temini, 
seyahatler ve izcilik kampları tertibi, maarif.le ilgili sergiler açılması, faydalı yeni ve eski eserler ve 
neşriyat mübadelesi, konfrenslar, konserler, temsiller ve radyo yayınları tertibi gibi hususlar derpiş • 
edilmektedir. . ' ' 

Âkıd hükümetler kendi ülkelerinde yayınlanan mektep kitaplarının, iki memleketten her biri 
hakkında yanlışlıklar ihtiva etmemesine itina eylemek suretiyle öğrencilerin bu sahada hakikata 
aykırı malûmat edinmelerine mâni olacaklardır. 

Diğer, taraftan Anlaşmada, her iki memlekette kanuni bir akademik paye ihrazı zımnında yapı
lan imtihanların muadeletinin tanınmasiyle ilgili ahkâm mevcuttur. 

Anlaşmanın tatbikatına mütedair hususların müzakere ve tesbitini teminen Türkiye ve Yuna
nistan murahhaslarından teşekkül ve senede en az'bir defa, sıra ile Ankara ve Atina'da içtima 
edecek olan Muhtelit bir Daimî Komisyon kurulacaktı!. 

Bu komisyon, biri Türk ve diğeri Yunan azadan müteşekkil ve merkezleri Ankara vo Atina'da 
bulunmak üzere iki kısım ihtiva eyliyecek ve her kısmın iki âzası olacaktır. 



Komisyonun, Anlaşmanın faydalı bir şekilde tatbikini temine matuf kararları Kültür Anlaş
masına bir lahika halinde eklenecek ve bu lahika usulüne tevfikan Âkıd hükümetlerin tasdikiyle 
meriyete girecektir. 

Bu Kültür Anlaşmasının iki komşu milleti birbirine bağlıyan dostluğa da takviyeye medar 
olacağı şüphesiz bulunduğu cihetle onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

fisasNo. 1/212 
Karar No. 15 

29 . II . İ952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Yunanistan arasında 20 Nisan 
1951 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkındaki kanun ta
sarısı komisyonumuzda iki toplantıda Millî Eği
tim temsilcisi ve Dışişleri Bakanının huzuru ile 
okunup incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği gibi 
Avrupa Konseyi âzası devletlerin kendi ara
larında Kültür Anlaşmaları akdetmelerini; tav
siye hususunda Konseyin Bakanlar Komite
since 3 ve 5 Kasım 1949 Paris toplantısında alı
nan karara istinaden 20 Nisan 1951 tarihinde 
Ankara'da memleketimizle Yunanistan arasın
da bir Kültür Anlaşması izalanmıştır. 

Memleketimizde Yunanistan'ın içtimai ha
yatını ve müesseselerini birbirlerine tanıtacak 
ve iki memleket arasındaki ilmî ve kültürel 
münasebetleri inkişafa yarıyacak olan bu An
laşma, iki memleketin iç mevzuatına riayet 
şartiyle tatbik edileceğine ve Hükümet de bu 
Anlaşmanın tatbikatını" kontrol ve murakabe 
edeceğine göre her hangi bir mahzur mütalâa 
etmeye imkân yoktur. 

Bundan başka dost Yunan milletiyle çok 

eskiden beri mevcut dostluğumuzun takviyesine 
yeni bir esas ve kaynak olacak olan bu Anlaş
manın Türkiye 'nin yüksek menfaatlerine uygun 
olacağı bedihidir. 

Birleşmiş Milletlerin bir üyesi olarak bütün 
milletlerle dostane bir iş birliğinin gerçekleşme
sini temine yarıyacak olan bu Anlaşmanın onan
masına Komisyonumuz ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonu
na gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Bu 
Başkanı 
Samsun 

. F. Kesim , A 
Bolu Erzurum 

W. Belen R. S. Burçak 
îzmir îzmir 

G. Baban " 0. Kapanı 
Konya Kütahya 

Z. Ebüzziya A. Gündüz 
Seyhan 

R. 0. Arık 

rapor Sözcüsü 
Kâtip 
Denizli 

. Çobanoğlu 
Erzurum 
B. Dülger 

îzmir 
V. MenUş 
Mardin 

t>r:K:Türkoğlu 
Trabzon 

ff. Saka 
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Millî Eğitim Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Mîllî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/212 
Karar No. 9 

Yüksek Bagkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallı-
ğı arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan
ması hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuz
ca 7 . IV. 1952 tarihli ; oturumda incelenmiş 
ve gerekçesiyle Dışişleri Komisyonu raporunda 
da belirtildiği veçhile iki memleket arasında 
kültür münasebetlerini geliştirmek yoliyle dost
luğu takviye eder mahiyette görülerek ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine-arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı. Sözcü 

İzmir Rize 
Avni JBaşman Ahmet Morgu 

16. IV. 1952 

Kâtip 
Seyhan 

A. Nihad Asya 
Bolu 

Z. Danışman 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Canib Yöntem 

istanbul 
F. N. Çamlıbel 

imzada bulunamadı 
Sinob 

Ar. Sertoğlu 

Afyon Karahisar 
K. özçoban 

Burdur 
M. özhey , 

Edirne 
C. Köprülü 
Kastamonu 
Z. Termen 

Trabzon 
M. R. Tarakçtoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı 
arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Krallığı arasında 20 Nisan 1951 tari
hinde Ankara'da imzalanan «Kültür Anlaşması» 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu , 
Adalet Bakanı 

M. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
// . Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Rıfkı S. Burçak 

Ulaştırma • Bakanı 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
II. özyörük 
Maliye Bakam 
77. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakam 
ffakkı Gedik 

(S. Şayisı: 157) 



. . . — * • " ; r ' 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN KRALLIĞI ARASÖsTDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti, dostane bir iş birliği ve mübadele suretiy
le fikir, güzel sanatlar ve ilim sahasında kendi memleketleri arasında mümkün mertebe tam bir 
mutabakat ekle etmek ve aynı zamanda memleketlerinin içtimai hayatının ve müesseselerinin • karşı-
lıklı olarak anlaşılmasını temin eylemek gayesiyle bir anlaşma akdini arzu eylediklerinden, bu 
maksatla mezkûr hükümetler tarafından usulüne tevfikan yetkili kılınan murahhaslar aşağıdaki 
hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Birinci madde 

Her Âkıd Hükümet, kendi ülkesi üzerinde bulunan üniversitelerde veya diğer öğretim müesse
selerinde, diğer âkıd hükümet memleketinin dil, edebiyat ve tarihin veya bunlara mütaallik baş
ka mevzular hakkında kürsüler, dersler veya konferanslar ihdasını temin için elinden geleni yapa
caktır. .':,"..-• ' 

İkinci madde 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesi üzerinde o memlekette kiütür enstitüleri ihdasını tanzim 
eden mevzuatın umumi hükümlerine uymak şartiyle bu kabilenstitüler kurabilecektir. 

Üçüncü madde 

Âkıd hükümetler, kendi memleketleri arasında, üniversite personeli, profesörler, öğrenciler, 
ilmî araştırma yapanlar ve teknisyenlerle diğer meslekler ve faaliyetler mümessiUerinin mübadelesini 
teşvik edeceklerdir. 

tf:: '"'""'" ."" "''.;;^:i .. Dördüncü .madde ' : ' 

şayet bir Âkıd Hükümetin üniversite veya ilmî enstitülerinin kayıt ve sair ücretleri bir 
memlekette diğerinden daha yüksek ise, ücretleri daha yüksek olan Âkıd Hükümet, diğer mem
lekette okuyan kendi talebesi sayısını göz önünde tutarak bü ücretleri muayyen bir öğrenci 
miktarı için diğer Âkıd Tarafın memleketinde cari meblâğa indirmek imkânını derpiş «yliye-
cektir. 

Beşinci madde, 

Her Âkıd Hükümet, diğer Âkıd Hükümet memleketinin öğrencilerinin ve üniversite mezunları
nın (gradu6) araştırma ve tetkiklerde bulunmalarına veya teknik bilgilerini inkişaf ettirmele
rine imkân vermek maksadiyle kendi memleketlerinde bir müddet kalabilmelerini temin için, 
tetkik bursları ve nakdî yardım tahsisatı ihdas edecektir. 

\ Altıncı madde 

Âkıd Hükümetler, fikrî, bedii, ilmî, medenî ve içtimai faaliyetler sahasında karşılıklı yar
dım maksadiyle kendi memleketlerinin ilim cemiyetleri arasında en sıkı iş birliğini mümkün mer
tebe teşvik eyliyeceklerdir. 

Yedinci madde 

Her Âkıcl Hükümet, . kendi ülkesi üzerinde diğer tarafın vatandaşları veya bir vatandaşlar 
grupu tarafından yapılan ilmî ve kültürel araştırmaları, diğer tarafın talebi üzerine ve fiili im
kân nispetinde kolaylaştıracaktır. 
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Sekizinci madde. 

Âkıd Hükümetler, kanuni bir akademik paye ihracı zımnında veya muayyen hallerde meslekî bir 
gaye ile bir veya diğer memleket ülkesinde yapılan imtihanlara - gerek giriş ve gerekse terfi imti
hanlarına - öbür memlekette tekabül eyliyen imtihanların muadeletinin tanınması şartlarını tetkik 
edeceklerdir. 

Dokuzuncu madde, 

Her Âkıd Hükümet, (a) kendi ülkesinde diğer memleketin (b) bu memleket de buna mukabil 
kendi ülkesinde öbür memleketin üniversite personeline, profesörlerine, yüksek ve aynı zamanda orta
öğretim öğrencilerine mahsus tatil kurslaTi ihdasını teşvik edecektir. , 

Onuncu madde. 

Âkıd Hükümetler, kültürel ve meslekî is birliğini inkişaf ettirmek gayeliyle, bu maksatla seçil
miş delegasyonların karşı l ıkl ı : ziyaretlerini « davet ve nakdi yardım yoliyle »teşvik edeceklerdir. 

On birinci madde. 

Âkıd Hükümetler, terbiyevi gaye güden ve kendi memleketlerince tanınmış olan gençlik ve ergin 
teşekkülleri arasında i§ birliğini teşvik edeceklerdir, ' 

Spor ve izcilik sahasında yakınlaşma, temas ve karşılıklı yardımları teşvik ve seyahatler ve iz
cilik kampları tertip edeceklerdir. /• ' • • ' ' " l 

On ikinci madde. 
« . . . I 

Âkıd Hükümetler, aşağıdaki vasıtalarla, hor memlekette diğerinin kültürünün daha iyi tanınma
sını sağlamak makisadiyle birbirlerine karşdıklı yardımda bulunacaklardır. 

a) Kitaplar, mevkuteler ve diğer neşriyat, . 
b) Konferanslar ve konserler, 
e) Sanat sergileri ve kültürel mahiyette diğer sergiler, 
d) Tiyatro temsilleri, 
o) Radyo, filimler, plâklar ve diğer mihaniki vasıtalar, 

On üçüncü madde o • : 

İki memleketin fazla parçalarına sahip bulundukları eski eserlerle müze eşyasına mübadele etmek, 
Arkolojik hafriyat ve araştırmalarla tarihi âbidelerin tamiri veya ihyası faaliyetlerinden komşu 

memleketin alâkalı mütehassıslarını malûmattar kılmak veya onları bu faaliyetlere iştirake davet 
etmek, bu suretle gerek faaliyetlerin icrasında; gerekse elde edilen neticelerin takdirinde karşılıklı 
işbirliğini temin eylemek, 

Her iki Âkit memleketin kendi mevzuatları çerçevesi dâhilinde, eski egya ile müze eşyasının ka
lıplarının alınmasına, kütüphanelerde muhafaza olunan el yazmalarının fotokopilerinin çıkarıl
masına, bu elyazmalannm muvakkaten öbür tarafa nakil ve fazla nüshalannm mübadele olunma
sına, tarih tetkikleri için (mahkeme ve kadastro arşivleri de dâhil olmak üzere) her türlü Devlet 
arşivi sicil ve vesikalarından faydalanılmasına karşılıklı olarak müsaade eylemek, hususlarında Âkit 
hükümetler yekdiğerlerine yardım eyliyeceklerdır, 

On dördüncü madde 

Âkit »hükümetler, her iki memlekette yayınlanan mektep kitaplarının, iki memleketten her biri 
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hakkında yanlıglıklar ihtiva etmemesine, kendi mevzuatlarının kabul ettiği hudutlar dâhilinde, iti
na eyliyeceklerdir. 

On beşinci madde 

iki memleketin dâhil bulundukları coğrafi bölgeyi ilgilendiren kültürel ve ilmî meseleleri tetkik 
için eksper toplantılariyle ve konferanslan teşvik etmenin muvafık olup olmıyacağı hususunda Akıd 
Hükümetler istişarede bulunacaklardır. 

Ön altıncı madde 

îşbu anlaşmanın tatbikini teminen, behemehal Devlet memuru olmaları icabetmıyen dört aza
dan müteşekkir bir daimî muhtelit komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyon, biri merkezi Ankara'da ve Türk azadan, diğeri merkezi Atina'da, ve Yunanlı aza
dan müteşkkil olmak üzere iki şubeyi ihtiva eylilecektir. Her şubenin iki âzası bulunacaktır. Tür
kiye Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Türk şubesinin âzasmı ve Yu
nan Eğitim Bakanlığı, Yunan Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Yunan şubesinin azasını tâyin eyli-
yecektirv He^ diğer Akıd Hükümete tevdi edilecektir. 

Qn yedinci madde 

Muhtelit daimî komisyon her defa ihtiyaç hissedildikçe ve senede en az bir defa, sıra ile Tür
kiye'de ve Yunanistan'da umumi heyet halinde toplanacaktır. Bu toplantılarda komisyonlar, Baş
kentinde toplantının yapılacağı memleketin hükümietitârâiından tâyin edilecek beşinci bir âza ile 
tamamlanacaktır. 

******N ; •*• . . - r* On sekizinci madde 

. 1..,;Muhtelit^Komisyonun başlıca vazifelerinden biri, bir umumi heyet toplantısı esnasında, işbu 
Anlaşmanın tatbikatına mütedair^^müfassâr telifler' ihzarına tevessül eylemek olacaktır; Âkıd Hükü
metlerin tasvibinden sonra, bu teİdîfİer işbu anlaşmaya/eklenecek bir lahika halinde toplanacaktır. 
Âkıd Hükümetlerin tasvibi nota teatisi suretiyle tebliğ edilecektir. 

2. Bundan sonra, Muhtelit Komisyon Anlaşmanın işleyişini tetkik edecek ve lahikada yapılması 
zaruri görülecek her türlü tadilâtı Akıd Hükümetlere teklif eyliyecektir. ..,,:.... 

3. Daimî Muhtelit Komisyon toplantıları arasında lahikada tadilât yapılaması, şubelerden her 
biri tarafından diğer şubenin muvafakati şartiyle teklif edilebilecektir. 

4. Lahikada yapılacak tadilât, Akıd Hükümetlerin tasvibinden sonra yürürlüğe girecektir. Bu 
tasvip, nota teatisi suretiyle tebliğ edilecektir. 

On dokuzuncu madde 

Heh Akıd Hükümet, işbu Anlaşmanın tatbik sahasına giren hükümlerin icrasına yardım veya te
vessül eyliyecek teşekkülleri veya şahısları tâyin,ve irao eylemek imkânını haiz olacaktır. 

Yirminci madçlc 

îşbu Anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknamelerin Atina'da teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe gi
recektir. 

Yirmi birinci madde 

işbu Anlaşma, asgari beş sene müddetle yürürlükte kalacaktır. Bundan sonra ve işbu müddetin 
hitamından en. az altı ay evvel Akıd Hükümetlerde» biri tarafından feshedilmedikçe Akid Taraflar-



dan birinin feshi ihbar ettiği tarihi takip eyliyecek altı aylık müddetin hitamına kadar yürürlükte 
kalacaktır. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan mürahaslar işbu Anlaşmayı imzaladılar 
ve mühürlediler. 

20 Nisan 1951 tarihinde, Ankara'da, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adına Yunanistan Krallık Hükümeti adına 
Faik Zihni Akdur Alezandre Conioumas 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında Kültürel 
Münasebetlere mütaallik Anlaşmanın onanmasına dair kanun tasa

rısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1 /245) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlülü 4 . VIII . 1951 
Tetkik Müdürlülü 

Sayı: 71-2096, 6/2599 ' . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti pasında Kültürel Münasebetlere mütaallik 
Anlaşma»nm onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26.VII. 
1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

GEREKÇE 

Gerek Devletimiz, gerek Hindistan Devleti, Birleşmiş Milletlerde ve Birleşmiş Milletler Eği
tim, İlim, ve Kültür Teşkilâtında (Unesco) âza oldukları cihetle, bu iki teşekkülün anayasaları 
mucibince aralarındaki kültür münasebetlerini mümkün mertebe geliştirmeye çalışmak hususunu 
taahhüt eylemiş bulunmaktadırlar. 

Diğer cihetten, muhtelif bakımlardan ehemmiyeti derkâr bulunan Hindistan'la aramızda esa
sen mevcut dostluk bağlarının takviyesine, bilhassa kültür sahasında teessüs edecek sıkı iş bir
liğinin çok hayırlı yardımı olacaktır. 

Bu sebeplere mebni, Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında kültürel mü
nasebetlere mütaallik olarak 29 Haziran 1951 günü Ankara'da Kültürel Münasebetlere mütaallik 
bir Anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. 

Anlaşma mahiyeti itibariyle, bugüne kadar başka devletlerle akdeylemiş bulunduğumuz Kül
tür anlaşmalarına müşabihtir. 

Anlaşma, Üniversite ve yüksek mektepler tedris heyetleri mensubininin mübadelesini, bir mem
leket talebelerine diğer memlekette ilmî, teknik ve diğer .sahalarda tahsillerine devam etmele
rini teminen burslar tahsisini, iki Hükümet memurlarının yekdiğerinin müesseselerinde staj yap
malarına imkân verilmesini, Âkıd Tarafların yekdiğerinin ülkesinde eğitim merkezleri, kitaplıklar, 
terbiyevî mahiyette ilmî müesseseler ve sanatın ilerlemesini gaye edinmiş müesseseler açabilme
sini derpiş etmekte ve iki memleket arasındaki kültür münasebetlerinin inkişaf ettirilmesi için 
konser, konferans, sergi, talebe ziyaretleri, ilmî, bediî ve edebi cemiyetler arasında iş birliğine; 
üniversite ye yüksek tahsil müesseselerinde iki tarafı ilgilendiren jnevzularm tedrisi için kürsüler ih
dası, muhtelif şekilde yaymTar, filim gösterileri, arkeolojik numuneler ve sanat eserleri mübadelesine 
mütaallik maddeler ihtiva etmektedir. 

Anlaşmada, iki taraf vatandaşları arasında spor müsabakaları ve izci teşekkülleri arasında iş bir
liği yapılması da derpiş edilmiştir. 

Taraflardan birinin, kendi mekteplerinde okutulması kabul edilmiş olan mektep kitaplarında, diğe-



rinin millet ve memleketi hakkında yanlış malûmat bulunmamasına, salâhiyeti dâhilinde olduğu nis
pette, gayret sarfetmesi de, anlaşmada taahhüt olunmuştur. 

Bundan başka, tarafların ülkesine mer'i olan diploma ve dereceler arasında muadeletin teessüsü 
meselesi tetkik mevzuu yapılacaktır. 

Anlaşmanın tatbikına nezaret etmek, mübadele edilecek personeli seçmek, teferruata mütaallik di
ğer hususlar hakkında ve umumiyetle, anlaşmanın tatbikatının ıslahı zımnında tavsiyeler yapmakla 
görevli olmak üzere taraflardan her birinin ülkesinde bir muhtelit komisyonun teşkili, ihtiyari şekil
de, derpiş olunmuştur. -» 

Anlaşmada, tesbit olunan prensiplerin tatbikatının malî imkânlara göre ayarlanmasını temin 
maksadivle, kesin taahhütler yüklenilmesinden tevakki olunmuştur.' Diğer taraftan, anlaşmanın, 
tecrübelerle daima tekâmül ettirilebilmesi imkânları sağlanmıştır. Filhakika, yukarda sözü geçen ko
misyonların salâhiyetleri arasında bu hususu sağlıyacak tavsiyelerde bulunulması ciheti mevcut 
olduğu gibi, iki hükümetin üç senede bir defadan daha az olmamak üzere her iki memlekette anlaş
manın tatbikini ayarlamak için istişarede bulunmaları derpiş olunmuştur. 

Anlaşmanın tatbikatında her iki tarafın da dahilî' mevzuatının ve siyasetinin icabatmın göz önün
de bulundurulması temin edilmiştir. •*''° r , i ' ° ' • • { ' 

Anlaşma, on sene için yapılmışsa da, şartları bu baptaki maddesinde tasrih olunduğu şekilde zım-
mi tecdit yoliyle ilânihaye yürürlükte kalabilecektir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Dışişleri Komisyonu 26 . II . 1952 

Esas No, 1/245 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Hindistan arasında 29 Haziran 
1951 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültürel 
münasebetlere mütaallik Anlaşmanın onanması 
hakkındaki kanun tasarısı, komisyonumuzda, 
Dışişleri ve Millî Eğitim bakanlıkları temsilcile
rinin huzuru ile müzakere edildi. 

Yapılan görüşmelerde, işbu Anlaşmanın, Bir
leşmiş Milletlerde ye Birleşmiş Milletler Eğitim, 
ve Kültür Teşkilâtında (Unesco) üye olan iki 
Devletin, bu teşekküllerin Anayasaları mucibince 
üzerlerine almış oldukları kültür münasebetlerini 
geliştirmeye çalışmak taahhüdünü yerine getir
mek ve iki memleket arasında esasen mevcut1 dost
luk bağlarını kuvvetlendirmek maksadiyle imza
lanmış bulunduğu anlaşılmıştır. 

Dostane bir iş birliğinin gelişmesine ve kök
leşmesine yariyacak olan işbu anlaşma hüküm
lerinin memleketimiz menfaatlerine uygun ol
duğu görülerek komisyonumuzca Anlaşmanın 
onanması uygun görülmüş ve maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
Samsun Niğde 

F. Kesim JV. Bilge 
Kâtip 

Denizli Ankara . Bolu 
A. Çobanoğlu S. M. Arsal F. Belen 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Erzurum Hatay , 

B. Dülger B. 8. Burçak A. Melek 
îzmir îzmir îzmir 

C. Baban O. Kapani V. Menteş 
îzmir Kayseri Konya 

C. Tunca 8. H. Ürgüblü Z. Ebüzziya 
Kütahya Mardin Muğla 

Orgl. A. Gündüz K. Türkoğlû Z. Mandalinci 
Muğla Trabzon 
N. Nadi H. Saka 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/245 
Karar No. 10 

Ankara : 16. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Hindistan arasında 29 Haziran 
1951 tarihinde-Ankara'da imzalanan kültürel 
münasebetlere mütaallik anlaşmanın onanması 
hakkındaki kanun "tasarısı Komisyonumuzca 
7 . IV. 1952 tarihli oturumda= incelenmiş ve ge
rekçesiyle Dışişleri Komisyonu raporunda da 
belirtildiği veçhile iki memleket arasında kültür 
münasebetlerini geliştirmek yolu ile dostluğu 
takviye eder mahiyette görülerek ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
îzmir Rize 

A. Başman A. Morgu 

Kâtip 
Seyhan 

A. N. Asya 

Bolu 
Z. Danışman 

imzada bulunamadı 

Bursa 
A. C. Yöntem 

istanbul 
F. N. Çamlıbel 

imzada bulunamadı 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Afyon K. 
K. özçoban 

Burdur 
M. özbay 

Edirne 
C. Köprülü 

Kastamonu 
Z. Terman 

Trabzon 
M. R. Tarahçıoğlu 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuri
yeti arasında Kültürel Münasebetlere mütaallik 
Anlaşma» nm onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hin
distan Cumhuriyeti arasında 29 Haziran 1951 
günü Ankara'da imzalanan Kültürel Münase
betlere mütaallik Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğhı 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S.-Kuribek 

içişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. tfstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 
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T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T ! V E H I N D Î S T A N C U M H U R I Y E T I A R A S I N D A K Ü L T Ü R E L MÜ
N A S E B E T L E R E MÜTAALLlK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve > 

Hindistan Cumhurbaşkanı' 
Türkiye ile Hindistan arasındaki birçok asırlık kültür münasebetlerini müdrik ve, 
istikbalde, Birleşmiş Milletler Eğitim, ilim vo Kültür Teşkilâtının ruhuna uygun şekilde da

ha sıkı kültür münasebetleri tesis ve bunları inkişaf ettirmek hususunda müşterek bir arzudan 
mülhem olarak, 

Bu münasebetleri ve iki memleket arasındaki anlayışı, bilhassa ilim ve eğitim sahasında, müm
kün olan her şekilde ve sağlam temellere müsteniden ilerletmek ve inkişaf ettirmek isteğiyle, 

Bir Kültür Anlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla murahhasları olarak: 
Türkiye Cumhurbaşkanı: 

istanbul Milletvekili, Dışişleri Bakanı 
Ekselans Prof. Dr. Fuad Köprülü 'yü 

Hindistan Cumhurbaşkanı: 
Eğitim Bakanı 
Sayın Maulana Abulkalam Azad'i ' ~ 

Tâyin eylemişler ve müşarünileyhim yekdiğerinin salâhiyetnamelerini tetkik ile usulüne uygun 
ve muteber bularak aşağıdaki hususlaMa mutabık kalmışlardır: 

Maddo — 1. 

Her iki Hükümet, üniversite muallimleri ve ilmî ve kültürel müesseseler âzası mübadelesi hu
susundaki arzu ve rızalarını beyan ederler. 

Maddo — 2. 

Talebelerinin, yekdiğerinin ülkesi üzerindeki müesseselerde tahsillerine devam etmelerini temi-
nen kurslar tesis eylemek, her iki Hükümetin arzusudur. Behis mevzuu tahsiller, ilmî, teknik ve 
diğer sahalarda her hangi bir mevzuda yapılabilecektir. 

Madde — 3. 

Her iki Hükümet, kendi imkân ve şartlarının müsaadesi nispetinde, yekdiğerinin memurlarını 
veya tâyin edeceği diğer kimseleri, ilmî teknik vo sınai müesseselerinde staj yapmak üzere kabul 
edeceklerdir. ( 

Madde — 4. 

Her iki Hükümet, yekdiğerinin ülkesinde kültürel müesseseler tesisine, bu kabil müesseselerin 
kendi ülkesinde tesisine mütaallik olan kanuni mevzuatın ve umumi siyasetinin müsaadesi nispe
tinde, hüsnü kabul gösterecektir; «Kültürel müussese» tâbiri ile, eğitim merkezleri, kitaplıklar, 
terbiyevi mahiyette ilmî müesseseler ve sanat galerileri, sanat merkezleri ve cemiyetleri, filim kü
tüphaneleri gibi sanatın ilerlemesini gaye edinmiş teşekküller kasdedilmektedir. 

Madde •— 5. 

Her iki Hükümet, konser, konferans, ilim ve sanat gösterileri, talebe ziyaretleri tertip etmek; ilmî, 
bedii vo edebi cemiyetler ve ilmin ilerlemesi ile uğraşan diğer cemiyetler arasındaki iş birliğini teş-
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_.6„ 
vık etmek; yekdiğerinin memleketini ilgilendiren hususların tedrisi için üniversite ve diğer yüksek 
tahsil müesseselerinde kürsüler ihdas etmek; kitap risaleler yaymak; arkeolojik numuneler ve sa
nat eserleri mubayaa etmek ve radyo yayınları yapmak suretiyle memleketleri arasındaki kültü
rel ve fikrî mübadeleleri ilerletmeye gayret edeceklerdir. 

Madde — 6. 

Her iki Hükümet, yekdiğerinin vatandaşları arasında spor müsabakaları yapılmasını ve izci 
tegekkülleri arasındaki teşriki mesaiyi imkân nispetinde teşvik edeceklerdir, 

Madde — 7. 

Her iki Hükümet, kendi eğitim müesseselerinde okutulması kabul edilen ders kitaplarında, di
ğerinin memleektine dair hata veya yanlış tasvirler bulunmamasını, salâhiyetleri dâhilinde olduğu 
nispette sağlıyacaklardır. 

Madde — 8. 

Diploma ve derecelerin muadeelti meselesi, iki Hükümet arasında zaman zaman esaslı surette 
tetkik mevzuu yapılacaktır. 

• , . ' • - - , 

Madde — 9 

Her iki Hükümet, işbu Anlaşmanın hükümlerini mevkii fiüe koymak amnında gerekli her 
tedbiri almayı ve mümkün her kolaylığı temin etmeyi tahhüt ederler. , " 

Madde — 10 

îşbu Anlaşmanın hükümlerinin yürütülmesi gayesiyle, aşağıdaki hususlarla vazifeli olmak üzer*, 
ve lüzum hâsıl olduğu takdirde, iki Hükümetten her biri, Türkiye'ye, Dışişleri Bakam ile Hindis
tan Diplomatik Misyonu Şefinden ve, Hindistan'da, Eğitim Bakanı ile Türkiye Diplomatik Misyo
nu Şefinden müteşekkil olup, azasının her biri tarafından tâyin edilebilecek müşavirlerin de katı
lacağı bir komisyon teşkil edebilecektir: 

a) ilgili memlekette işbu Anlaşmanın işlemesino nazaret etmek; 
b) ilgili Hükümetlere, işbu Anlaşmanın tatbikma mütaallik teferruata dair tavsiyelerde bu

lunmak; 
c) Profesör, talebe mübadelesi gibi hususlar için personel seçilmesine mütaallik olarak tavsi

yeler yapmak; ve 
d) işbu Anlaşmanın işlemesinin ne şekilde ıslah edilebileceğine dair ilgili Hükümetlere umu

mi surette tavsiyeler yapmak. 
Her iki Hükümet, üç senede bir defadan az olmamak üzere, her iki memlekette Anlaşmanın iş

lemesini ayarlamak için istişarelerde bulunacaklar ve iş birliği yapan teşekkülleri, işbu Anlaşmanın 
daha müessir bir tarzda tetbikı için lüzumlu görülebilecek tedbirlerin alınması zımnında telkin 
ve tavsiyelerde bulnnmaya davet edeceklerdir. 

Madde — 11. 

îşbu Anlaşma, mümkün olan süratle tasdik olunacaktır. 
işbu Anlaşma, tasdiknamelerin Yeni-Delhi'de teatisinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğ»j 

girecektir. 
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Madde — 12. 
•'«ses : * 

İşbu Anlaşma, on sene müddetle yürürlükte kalacaktır. Âkıdlardan biri, bu müddetin hita
mından asgari altı ay evvel ihbarda bulunmak suretiyle Anlaşmayı feshedebilecektir. Aksi tak
dirde, Anlaşma, müddetinin hitamından sonra Âkıdlardari biri tarafından altı ay evvelden ihbar
da bulunmak suretiyle feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır. 

Keyfiyeti tasdik sadedinde, yukarda adı geçen salahiyetli murahhaslar, işbu Anlaşmayı İngi
lizce olarak imzalamışlardır. 

Bin dokuz yüz elli bir yılı Haziran ayının yirmi dokuzuncu günü Ankara'da iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. " ''*. • . . . 

Türkiye Cumhurbaşkanı Hindistan Cumhurbaşkanı 
adına adına 

İstanbul Milletvekili Eğitim Bakam 
Dışişleri Bakanı İniza 

İmza Maulana Abulkalâm Azad 
Fuad Köprülü 

*>&<t 
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Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür Anlaşmasının onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları ra

porları (1/238) : 

T. C. 
Başbakanlık 25. VII. 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü ' . » ' _ " 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı: 71-2090, 6/24.81 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile italya arasındaki Kültür Anlaşmasının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21 . VII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederhn. 

Başbakan 
r • . - . • - , - . • • • . ; ; ; A. Menderes 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi âzası devletlerin kendi aralarında kültür anlaşmaları akdetmelerini tavsiye hu
susunda Konseyin Bakanlar Komitesince 3 ve 5 Kasım 1949 Paris toplantısında alınan karara ve 
24 Mart 1950 de Roma'da imzalanan Türkiye - İtalya Dostluk, Uzlaşma ve Adlî tesviye Andlaşma-
sıiıa bağlı olup iki memleket beyninde bir Kültür Anlaşması akdini mutazammm bulunan mek
tuplara tevfikan 17 Temmuz 1951 de Ankara'da memleketimizle İtalya arasında bir Kültür Anlaş
ması imzalanmıştır. {••'-

Türkiye ile İtalya'nın içtimai hayatını ve müesseselerini birbirlerine tanıtacak ve iki memleket 
arasında ilmî ve kültürel münasebetleri inkişaf ettirecek olan bu Anlaşma Avrupa Konseyi âzası 
devletler arasında takarrür eden umumi esaslardan mülhem bulunmaktadır. 

Anlaşmaya nazaran, her iki memleketin dahilî mevzuatına riayet şartiyle, âkıd devletler ülke
lerinde karşılıklı olarak kültür enstitüleri kurulabilecektir. 

Anlaşamada burslar ve yaz tatili kursları ihdası, ilmî ve meslekî elemanlar ve talebe teatisi, 
ilim cemiyetleri, gençlik ve spor teşekkülleri arasında sıkı iş birliği temini, seyahatler ve İzcilik 
kampları. tertibi, maarifle ilgili sergiler açılması, faydalı yeni ve eski eserler ve neşriyat mübadelesi, 
konferanslar, konserler, temsiller ve radyo yayınları tanzimi gibi hususlar derpiş edilmektedir. 

Âkıd Hükümetler kendi ülkelerinde yayınlanan mektep kitaplarının, iki memleketten her biri 
hakkında yanlışlıklar ihtiva etmemesine itina eylemek suretiyle öğrencilerin bu sahada hakikata 
aykırı malûmat edinmelerine mâni olacaklardır. 

Diğer taraftan Anlaşmada, her iki' memlekette kanuni bir akademik paye ihrazı zımnında ya
pılan imtihanların muadeletinin tanmmasiyle ilgili ahkâm mevcuttur. 

Anlaşmanın tatbikatına mütedair hususların müzakere ve tesbitini teminen Türkiye ve İtalya 
murahhaslarından müteşekkil ve senede en az bir defa, sıra ile Roma ve Ankara'da içtima edecek 
olan muhtelit bir daimî komisyon kurulacaktır. 

Bu komisyon, biri Türk ve diğeri İtalyan azadan müşteşekkil ve merkezi Ankara ve Roma'da 
bulunmak üzere iki kısmı ihtiva eyliyecek ve her kısmın iki âzası olacak ve komisyon, içtimain ya
pıldığı memleket Hükümetinin tâyin eyliyeeeği beşinci bir âza ile itmam olunacaktır. 



Komisyon, Anlaşmanın müsmir bir şekilde tatbikim temine matuf kararları Kültür Anlaşması
na Jrir lahika halinde eklenecek ve bu lahika Âkıd Plükümetlerin usulüne tevfikan tasdikiyle meri
yete girecektir. 

Bu Kültür Anlaşmasının iki dost memleketi birbirine bağlıyan rabıtaları da takviyeye medar 
olacağı şüphesiz bulunduğu cihetle Yüksek Meclisin tasdikma sunulur. 

Dışişleri Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu * SÛ .II ,1953 

Esas No: 1/238 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İtalya arasında 17 Temmuz 1951 
tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaş
masının onanması hakkındaki kanun tasarısı 
komisyonumuzda, Dışişleri ve Millî Eğitim ba
kanlıkları temsilcilerinin huzuru ile incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere 
işbu anlaşmanın Avrupa Konseyi Üyesi olan dev
letlerin kendi aralarında kültür anlaşmaları Nak-
detmelerini tavsiye hususunda, Konseyin Ba
kanlar Komitesince 19-19 Paris toplantısında alı
nan karara ve Türkiye ile İtalya arasında 24 
Mart 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olup 
5679 sayılı Kanunla onanmış bulunan Dostluk 
Andlaşmasma bağlı ve Kültür anlaşmaları ak-
tcdilmesini derpiş eden mektuplara uyularak 17 
Temmuz 1951 de Ankara'da imzalanmış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Hükümet gerekçesinde, anlaşmanın madde
leri hakkında izahat verilmiş olduğundan ko
misyon raporunda tekrarına lüzum görülmemiş
tir. 

Ancak şu kadarına işaret edelim ki, aslı 
Fransızca olarak yazılmış olan Anlaşmanın 
Türkçe metninde, ifade ve terimler arasında 
ahengi sağlıyacak şekilde Hükümetin de muva
fakati ile, bâzı düzeltmeler yapılmıştır. -

Birleşmiş Milletlerin sadık bir üyesi olarak, 
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dünya devletleri arasında dostane bir iş birliği
nin gerçekleşmesi arzusunda bulunan Türkiye'
nin menfaatlerine uygun olan Anlaşmanın onan
ması komisyonumuzca kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonu
na gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek 
sek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
Samsun 

7?. Kesim 
Kâtip 

Denizli 
Â. Çobanoğlu 

Bolu Erzurum 
F. Belen B. Dülger 

Hatay , İzmir 
Â. Melek C. Baban 
İzmir İzmir 

V. Menteş C. Tunca 
Konya 

Sözcü 
Niğdo 

N. Bilge 

Ankara 
k M. Arsal 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

B. S. Burçak 
İzmir 

0. Kâpdni 
Kayseri 

kH:ÜrgÛİM 
Kütahya 

Z. Ebüzziya Örgl. A, Gündüz 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Huğla 
N.Nadi 

Muğla 
Z. İlîariâalİnci 

Trabzon 
ff.Baka 
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MiİH Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/238 
Karar No. 11 

Ankara : 16. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile îtalya arasında 17 Temmuz 1951 
tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür anlaşma
sının onanması hakkındaki kanun tasarısı Komis 
yorramuzca 7 .'IV. 1952 tarihli oturumda incelen
miş ve gerekçesiyle Dışişleri Komisyonu raporun
da da belirtildiği veçhile iki memleket arasında 
kültür münasebetlerini geliştirmek yolu ile dost
luğu takviye eder mahiyette görülerek ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Milli Eğitim Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
izmir Rize 

A. Başman A. Morgil 

arzedilmek üzere 

Kâtip 
Seyhan 

A.N. Asya 

Bolu 
7u Danışman 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. G. Yöntem 

İstanbul 
F N. Çamlıbel 

İmzada bulunamadı 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Afyon K. 
K. özçoban 

Burdur 
M. özbey 

« Edirne 
C. Köprülü 

Kastamonu 
Z. Terman 

Trabzon 
M. R. Tarakçtoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile îtalya arasındaki Kültür Anlaşma
sının onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İtalya arasında 17 
Temmuz 1951 de Ankara'da imzalanan Kültür 
Anlaşması onanmıştır. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlat Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakam 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü -

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
İ7. Özyörük 

Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 
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TÜRKİYE ÎLE İTALYA ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile İtalya Hükümeti, dostane bir iş birliği ve mübadele suretiyle fikir, güzel 
sanatlar ve ilmi sahasında kendi memleketinin arasında mümkün mertebe tam mutabakat tesisini 
teshil ve aynı zamanda memleketlerinin içtimai hayatının ve müesseselerinin karşılıklı olarak tanın
masını temin gayesiyle bir anlaşma akdini arzu eylediklerinden, bu maksatla mezkûr Hükümetler 
tarafından usulüne tevfikan yetkili kılınan murahhaslar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır .; 

Birinci maddo ' 

Her Âkıd Hükümet, kendi ülkesi üzerinde bulunan üniversitelerde veya diğer öğretim müessese-' 
lerinde, diğer Âkıd Hükümet ''memleketinin dil, edebiyat, tarih ve coğrafyasına veya bunlara mü-
taallik diğer mevzulara dair kürsüler, dersler veya konferanslar ihdasını temin için elinden geleni 
yapacaktır. 

İkinci madde 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde o memlekette kültür enstitüleri ihdasını tanzim eden 
mevzuatın umumi hükümlerine uymak şartiyle bu kabil enstitüler kurabilecektir, 

Üçüncü madde i • 

Âkıd Hükümetler, kendi memleketleri arasında, üniversite personeli, profesörler, öğrenciler, ilmî 
araştırma yapanlar ve teknisi'yenlerlo diğer meslekler ve faaliyetler mümessilleri mübadelesini teşvik 
edeceklerdir. • • • 

Dördüncü madde 

.Şayet bir Âkıd Hükümetin üniversite veya ilmî enstitülerinin kayıt ücretleriyle buna mümasil 
diğer .harçları bir memlekette diğerlerinden daha yüksek ise, ücret ve harçları daha yüksek olan 
Âkıd Hükümet, diğer memlekette okuyan kendi talebesi sayısını göz önünde tutarak bunları muay
yen bir talebe miktarı için diğer Âkıd Tarafın memleketinde cari meblâğa indirmek imkânını der
piş eyliyecektir. 

, Beşinci madde ,«„ 

Her Âkıd Hükümet, diğer Âkıd Hükümet memleketlerinin öğrencilerinin ve mezunlarının araş
tırma ve tetkiklerde bulunmalarına veya teknik bilgilerini inkişaf ettirmelerine imkân vermek 
maksadiyle kendi memleketinde bir müddet kalabilmelerini temin için, tetldk bursları ve nakdî 
yardım tahsisatı ihdas edecektir. 

Altıncı madde 

Âkıd Hükümetler, fikrî; bedenî, ilmî, medeni ve içtimai faaliyetler sahasında karşılıklı yardım 
maksadiyle : kendi memleketlerinin kültür enstitüleri arasında en sıkı iş birliğini mümkün olduğu 
kadar teşvik eyliyecektir. 

Yedinci madde 

Her Âkıd. Hükümet, kendi ülkesi üzerinde diğer taraftan vatandaşları veya bir vatandaşlar guru-
pu tarafından yapıln ilmî ve vültürcl araştırmaları, diğer tarafın talebi üzerine ve fiilî imkân 
nispetinde kolaylaştıracaktır. 
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Sekizinci madde 

Akıd Hükümetler, Devletçe tanınan bir akademik paye ihrazı zımnında veya muayyen haller
de meslekî bir gaye ile bir veya diğer memleket ülkesinde yapılan imtihanlara - gerek kabul ve 
gerekse terfi imtihanlarına - öbür memlekette tekabül eyliyen imtihanların muadeletinin tanınması 
gartlaruu tetkik edeceklerdir. 

Dokuzuncu madde 

Her Âkıd Hükümet, (â) kendi ülkesinde diğer memleketin (b) bu memleket de buna mukabil ken
di ülkesinde öbür memleketin üniversite personeline, profesörlerine, yüksek ve aynı zamanda ortaöğre
tim öğrencilerine mahsus tatil kursları ihdasını teşvik edecektir. 

; ' '^ -•••*->•.-- Onuncu madde 

Âkıd Hükümet ler , kü l türe l ve meslekî işbirliğini inkişaf et t irmek gayesiyle, bu maksat la tây'm 
olunmuş delegasyonların karşılıklı ziyaretlerini davet ve nakdî yard ım yoliyle teşvik edeceklerdir.. 

On bir inci madde 

Âkıd Hükümet ler , terbiyevi gaye güden ve kendi memleketlerince tanınmış olan gençlik ve ergin 
teşekkülleri a ras ında iş birl iğini teşvik edeceklerdir. 

Spor ve izcilik sahasında yakınlaşma, temas ve karşılıklı ya rdnn la r ı teşvik ve seyahatler ve izci
lik kampları tertip edeceklerdir. 

' ^ ' : v On ikinci madde 

Âkıd Hükümetler, aşağıdaki vasıtalarla, her memlekette diğerinin kültürünün daha iyi tanın
masını sağlamak maksadiyle birbirlerine karşılıklı yardımda bulunacaklara ir. 

a) Kitaplar, mevkuteler ve diğer neşriyat, 
b) Konferanslar ve konserler, 
e) Sanat sergileri ve kültürel mahiyette diğer sergiler, 
d) Tiyatro temsilleri, 
c) "Radyo, filimler, plâklar ve diğer mihaniki vasıtalar, 

1 On üçüncü madde 

îki memleketin fazla parçlarma sahip bulundukları eski eserlerle müze eşyasını mübadele etmek, 
Arkeolojik hafriyat ve araştırmalarla tarihî âbidelerin tamiri veya ihyası faaliyetlerinden iki 

memleketten her birinin alâkalı mütehassıslarını malûmattar kılmak veya onları bu faaliyetlere işti
rake davet etmek, bu suretle gerek faaliyetlerin icrasına, gerekse elde edilen neticelerin takdirinde 
karşılıklı iş birliğini temin eylemek, 

...... Her iki Âkıd memleketin kendi mevzuatı çerçevesi dâhilinde, eski eşya ile müze eşyasının kalıpları
nın alınmasına, kütüpanelerde muhafaza olunan elyazmalarmm fotokopilerinin çıkarılmasına, bu 
elyazmalarmm muvakkaten öbür tarafa nakil ve fazla nüshalarının mübadele olunmasına, tarih 

'kikleri için (mahkeme ve kadastro arşivleri de dâhil olmak üzere) her türlü devlet arşivi 
• sicil ve vesikalardan faydalanılmasına karşılıklı olarak müsaade eylemek, hususlarında Âkıd hükü
metler yekdiğerlerine yardım eyliyeceklerdir. ;; 

On dördüncü madde 

Âkıd Hükümetler, her iki memlekette yayınlanan mektep kitaplarının, iki memleketten her biri 
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~6 — 
hakkında yanlışlıklar ihtiva etmemesine, kendi mevzuatlarının kabul ettiği hudutlar dâhilinde, 
itina eyliyeceklerdir. 

..,;::;:... . ; On beşinci madde 

iki memleketin dâhil bulundukları coğrafi bölgeyi ilgilendiren kültürel ve ilmî meseleleri tetkik 
için eksperler ve konferanslar toplantılarını teşvikin muvafık olup olmıyacağı hususunda Âlnd. Hü
kümetler istişarede bulunaealdardır. * : 

yi" ' ' ' \ On altıncı madde 

îşbu Anlaşmanın tatbikim teminen, behemehal hepsinin memur olması icabejtmiyen dört azayı 
ihtiva eyliyen bir Daimî Muhtelit Komisyon kurulacaktır. , 

Bu komisyon, biri-merkezi Ankara'da ve Türk azadan, diğeri merkezi Roma'da ve İtalyan aza
dan müteşekkil olmak üzere iki kısmı ihtiva eyliyecektir. Her kısmın iki âzası bulunacaktır. Tür
kiye Millî Eğitim Bakânliğı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Türk kısmının .âzaşjnı ye 
İtalya Dışişleri Bakanlığı İtalya Millî Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak İtalyan kısmının azasını tâ
yin eyliyecektir. Her liste, tasvip için, diplomatik yolla diğer Âkıd Hükümete tevdi edilecektir. 
Daimî Muhtelit Komisyon kendine beher taraftan teknik müşavir sıfatiyle eksperler tefrik edebile
cektik '- .'•'•'•: '. ,;' :•-. .-.• .: 

, On yedinci madde -

Muhtelit Daimî Komisyon her def a ihtiyaç hissedildikçe ve senede .en .az. bir ;defa, ,sıra ile İtal
ya'da ve Türkiye'de umumi heyet halinde toplanacaktır. Bu toplantılarda komisyon, toplantının 
yapılacağı memleket başşehrinin hükümeti tarafından tâyin edilecek beşinci bir âza ile tamamla
nacaktır. • '. ' ::-*:•. 

On sekizinci madde 

Muhtelit Komisyonun başlıca vazifelerinden biri, bir umumi heyet toplantısı esnasında, işbu 
Anlaşmanın tatbikatına mütedair mufassal .[teklif ler tanzimine ^evessül eylemek olacaktır. Âkıd 
Hükümetlerin; tasvibinden sonra, bu teklifler işbu Anlaşmaya eklenecek bir lahika halinde topla
nacaktır. Âkid Hükümetlerin tasvibi no^a1.,tealisi suretiyle toblığ edilecektir. 

2. Bundan sonra, Muhtelit Komisyon, Anlaşmanın işleyişini tetkik edecek ve lahikada yapıl
masını zaruri göreceği her türlü tadilâtı Âİçıd :IIükümet)ere teklif eyliyecektir. 

3; Daimî Muhtelit . Komisyon içtimaları sırasında lahikada tadilât, kısımlardan biri veya di
ğeri tarafından da, öbür kısmın mutabakatı kaydiyle, teklif edilebilecektir. 

4. Lahikaya tadilât, Âkıd Hükümetlerin tasvibinden sonra meriyete girecektir. Bu tasvip, 
nota. teatisi suretiyle tebljg edikeektir. 

On dokuzuncu madde 

Her Âkıd Jlukümet, işbu Anlaşnıanm tatbik sahasına girqn hükümlerin icrasına tevessül •veya 
yardım, eyİiyecek teşekkül veya şahısları tâyin ve irae eylemek imkânını haiz olacaktır. 

[Yirminci maddo . 

İşbu Anlaşma tasdik edilecek, tasdiknamelerin Roma'da teatisinden 15. gün.sonra meriyete .gi
recekti*. 
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Yirmi birinci madde ' • 

îşbu Anlaşma, asgari beş sene müddetle meriyette kalacaktır. Bundan sonra ve işbu müddetin 
hitamından en az altı ay evvel Âkıd Hükümetlerden biri tarafından feshedilmedikçe, Âkıd Taraf
lardan birinin feshi ihbar ettiği tarihi takip eyliyecek altı aylık müddetin hitamına kadar meri
yette kalacaktır. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan Murahhaslar işbu Anlaşmayı imzala
dılar ve mühürlediler. 

17 Temmuz 1951 tarihinde, Ankara'da, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti adma İtalya Hükümeti adına 
Dışişleri Bakanlığı Büyük Elçi 

Umumi Kâtibi Kont Luca Fietromarohi 
Faile Zihni Akdur 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler ile Japonya ara
sında San - Fransisko'da imzalanan' Barış Ândlaşması ile eki Pro
tokolün ye iki beyannamenin onanması hakkında. kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /316) 
• û 

T. G. 
Başbakanlık , • 18 . I . '1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2223, 6/192 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler ile Japonya arasında San - Fransisko'da im
zalanan Barış Ândlaşması ile eki Protokolün ve iki Beyannamenin onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve'Balkanlar Kurulunca 31 . XII . 1951, tarihnde Yüksek Meclise sunul-

, ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
' • ' . - ' A.- Menderes 

GEREKÇE 

Japonya'nın 2 Eylül 1945 tarihinde kayıtsız ve şartsız tesliminden sonra başlryan, işgal rejimine 
son vermek ye imparatorluğun hür milletler camiasına eşit bir üye olarak tekrar girmesini sağlıyarak 
Uzak Doğu bölgesinde normal şartların iadesine doğru bir adım atılmak amacı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve öbür ilgili Devletlerin görüş ve isteklerine. 
göre ayarlanmış bulunan Barış Ândlaşması, 4 Eylül 1951 talihinde San Fransisko'da 52 Devletin 
iştirakiyle toplanan Konferansta imzaya açılmıştır. 

Toplantıya açıkça « Barış Andlaşmasmr İmza Konferansı » vasfı verilmiş ve gereken müşavere
ler vaktinde yapılarak hazırlanmış bulunan hükümlerin değiştirilmesi yahut yeniden gözden geçiril
mesi yoluna gidilmemiştir. Konferansa katılan devletlerden Çekoslovakya, Polonya ve Sovyet Rus
ya Andlaşmayı imza etmemişler diğer 49 Devlet ise imzalamışlardır. 

Andlaşmanın tahlili : 
Japonya, bâzı arazi kayıplarına uğramaktadır. Ancak kaybedilen arazinin büyük kısmını, Japon

ya İmparatorluğunun yakın zaman tarihi boyunca başka milletlerden almış bulunduğu topraklar 
teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile, Japonya'nın hâkimiyet iddiasından kendi nzasiyle vazgeç
tiği bu yerler müstesna,-hakiki ve önemli ülke değişiklikleri olmamaktadır. Pasifik'teki bir kısım 
adalara Birleşmiş Milletler vesayet sisteminin uygulanması derpiş edilmektedir. " 

Japon hâkimiyeti, Japon halkiyle meskûn bulunan ana adalara ve bunların yakınındaki 
ufak adalara inhisar ettirilmektedir. 

Japonya ve Birleşmiş Milletler : • 
Japonya'nın Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile münasebetleri de Andlaşmada düzenlenmiş bu-



lunmaktadır. Bu Devlet, Birleşmiş Milletlere alınması için müracaat, arzusunu izhar etmekte
dir. Andlaşmanm yürürlüğe girmesiyle beraber, hür ve bağımsız Japonya, ileride tehaddüs ede
cek meselelerini, Milletlerarası barış ve güvenliği tehlikeye düşürmiyecek eskilde Birleşmiş 
Milletler Anayasasının prensipleri dairesinde halletmek vecibesini kabul eylemektedir. Mütte
fik Devletler de Japonya ile olan münasebetlerde aynı prensiplerden mülhem olacaklardır. 

Japonya'nın güvenliği : 
Japon güvenliğinin sağlanması keyfiyeti, Andlaşmada iki yönden göz Önüne alınmaktadır : 
Japonya'nın her hangi bir tecavüze karşı korunması hususu : Bu husus için, Japonya'nın ge

rek yalnız başına ve gerekse toplu savunma tedbirleriyle varlığını korumak yolundaki meşru hak
kına sahip olduğu Müttefik Devletlerce tanınmıştır. 

Buna karşı bu hakkın, başkalarının güvenliği için bir tehdit ve tehlike unsuru teşkil etmi-
yecek şekilde kullanılmasının temini ve Pasifik Barışı için uzun müddet bir huzursuzluk âmili 
bulunmuş olan Militarizmin tekrar canlanması ihtimalini bertaraf edecek bir şeklin bulunması 
zarureti nazarı itibara alınmış bulunmaktadır. Andlaşmanm bu baptaki hükümlerinin hazırlan
masında, bu hayati meselenin halli için Birleşmiş Milletler Anayasasının prensiplerinden mül
hem olan bir yol ihtiyar edilmiştir. Bu da, güvenliğin korunmasını kolektif bir esasa istinat 
ettirmekten ibarettir. Kendi güvenliğini karşılıklı anlaşmalarla başka milletlerin güvenliğine 
bağlamış bulunan Japonya'nın gelecekte tekrar bir tecavüz ve tehdit unsuru olarak belirmesi im
kânları da bu suretle ortadan kalkmaktadır. 

Ekonomik hükümler ve tazminat : 
Japonya'nın harbde sebebiyet vermiş olduğu zararların tazmininden sorumlu bulunduğu kabul 

edilmekle beraber, hem yaşama kabiliyeti olan bir ekonomiyi işletebilmesi, hem de tazmin mü
kellefiyetini yerine getirmesi için memleketin malî kaynakları yetmiyeceği gerçeğinin anlaşılma
sı karşısında, tazmin mükellefiyetinden esas itibariyle vazgeçilmiştir. Ancak bu husus, Japonya'nın 
tazmin gayesine müteveccih olarak ve kendi iradesi ile, Mütefik devletlerden istiyecek olanlarla 
iki taraflı anlaşmalar yapmasına mâni değildir. 

Andlaşma, Japonya için serbest ve gelişmeye elverişli bir ticaret sisteminin esas şartlarını ha» 
zırlamış bulunmaktadır. Ticaret belli başlı hiçbir tahdit altına konulmamış ve Japonya'ya Mütte
fik devletlerle iki veya çok taraflı anlaşmalar yapmak yetkisi tanınmıştır. Başka devletlerle olan 
ticari münasebetlerinde esas olarak Japonya'ya karşılıksız hiçbir külfet yükletilmemiş ve hakkın
da farklı bir muamele gözetilmemiştir. 

Buna karşılık da, Japonya hür milletlerle olan ticari münasebetlerini dürüst ve normal yollar 
ile idfme edeceğini taahhüt etmiş bulunmaktadır. • • 

Kendine yeter ve gelişme imkânlarına sahip bir Japon ekonomisi için gerekli bütün şartlar andlaşma 
ile hazırlanmış olup, yalnız bu ekonominin müstakbel gelişme imkânlarından faydalanarak, Millet
lerarası karşılıklı güven ve dostluğu sarsacak yollara saplanmasını ve başka devletlerin /ikonomi-
leri için yıkıcı bir unsur olmasını önliyecek tedbirlerin alınmasına da itina olunmuştur. 

Andlaşmanm başlıca hedefi, Pasifik'te hakikî barış ve güvenliğe erişmek için gereken şartların 
doğmasını sağlamak olmuştur. Bu itibarla, Andlaşma, barışın ancak Milletlerarası adalete ve eşitliğe 
istinat ettirildiği takdirde yaşıyabileceoi gerçeğinin imzalıyanlarca kabul edildiğinin bir ifade
sidir. 

Hür ve bağımsız bir milletin, hürriyetinden ye bağımsızlığından mahrum bir millete nazaran, 
barışın korunmasında daha canlı ve kendisine daha ziyade güvenilir bir kaynak olduğuna inanılmış 
ve bu kanaatle hareket edildiği içindir ki, Japonya'ya yarı bağımsız ve tabiî hakları elinden alın
mış bir devlet gibi değil, başka hür milletlere karşılıklı dostluk ve menfaat bağlariyle bağlı bir millet 
muamelesi yapılmıştır. Japonya Barış Andlaşmasiyle, istikbalde barış ve güvenliği sağlıyacak niza
mın temel taşlarından biri daha vaz'olunmuştur. 

Andlaşmanm hazırlanmasında tarihin tecrübelerinden ders ve ilham alınmıştır. Belki tarihte ilk 
<îefa olarak bu Andlaşma sadece galibin değil,' fakat mağlûbun da düşünce ve isteklerini ve yaşama 
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imkânlarını derpiş eden bir andlaştna olmuştur. Konferonsta delegemizin de belirttiği gibi, bu And-
laşma bir «Prensip Andlaşması» olmuş ve Japonya'nın güvenliğine, Birleşmiş Milletlerle olan müna
sebetlerine ve ekonomik hürriyetine mütaallik olarak koyduğu hükümlerle bir «siyasi basiret vesi
kası» teşkil etmiştir. v„:w 

Yer yüzünde devamlı barışın sağlanması ve korunması için milletlerarasında iş birliği zarure
tine inanan, hakikî ve tesirli bir iş birliğinin ise ancak hür ve bağımsız milletler arasında gelişe
bileceğine kaani bulunan memleketimiz için, Japonya'yı eşit haklara sahip bir devlet olarak milletler 
camiasına kazandıran bu belge, matlup ve müsait şartları haiz bulunmaktadır. 

Japonya'yı, zengin maddi ve mânevi kaynaklariyle, hür milletler camiasına barışın, güvenliğin 
ve refahın sağlanması için güvenilir bir iş birliği ve istikrar unsuru olarak kazandıran bu Andlaş-
manm, milletlerarası âlemde hür ve bağımsız milletlerin istekli iş birliği zaruretine inanmış bulunan 
yurdumuz için kabule şayan olduğuna şüphe yoktur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu L 17 . IV . 1952 

Esas No. î/316 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer müttefik dev
letlerle Japonya arasında San-Fransisko'da 
8 Eylül 1951 tarihinde imzalanan Barış Andlaş
ması ile eki bir protokol ve iki beyannamenin 
onanması hakkındaki kanun tasarısı Dışişleri 
Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde ko
misyonumuzda incelendi. 

Büyük Millet Meclininin tasvibine sunulan . 
işbu Barış Andlaşması, Japonya'nın 2 Eylül 
1945 tarihinde kayıtsız ve şartsız tesliminden 
sonra başlıyan işgal rejimine son vermek ve 
uzak Doğu bölgesinde normal şartların iadesine 
doğru bir adım atmak amaciyle Amerika Birle
şik Devletleri tarafından hazırlanmış ve diğer 
müttefik devletlerin görüş ve isteklerine göre 
ayarlanmış olup, 4 Eylül 1951 tarihinde San-
Fransisko'da toplanan konferansta 52 devletin 
imzasına açılmıştır. Böylece, San-Fransisko top
lantısı, klâsik Barış Andlaşmaları toplantıla
rında tamamen ayrılarak, «Barış Andlaşmasmı 
imza konferansı» vasfını iktisap etmiş ve gere
ken müşavereler daha önceden yapılmış olduğu 
için, hazırlanmış bulunan hükümlerin konfe
ransta değiştirilmesi veya yeniden gözden ge
çirilmesi yoluna gidilmemiştir. 

Konferansa katılan devletlerden Sovyet Rus
ya, Çekoslovakya ve Polonya Andlaşmayı imza 

etmemişler, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
diğer 49 devlet imza etmişlerdir. 

Japon Barış Andlaşmasmın tasvibi hakkın
daki kanun tasarısı üç belgeyi ihtiva etmek
tedir : A Barış Andlaşması metni; B bir pro
tokol; C iki beyanname. 

A) Barış Andlaşması metni, 
27 maddeden ibaret olan Aridlaşma yedi fas

la ayrılmıştır. 
1 nci fasıl; bir tek maddeden ibaret olan bu 

fasıl, Ândlaşmanm yürürlüğe girmesinden iti
baren müttefik Devletlerle Japonya arasında 
harb haline son verileceğini ve Japonya ile 
karasuları üzerinde Japon milletinin egemen
liğinin tanınmakta olduğunu derpiş etmekte
dir. 

2 nci fasıl; 2 - 4 ncü maddelerden ibaret o-
lan bu fasıl hükümlerine göre Japonya, yakın 
zaman tarihi boyunca başka milletlerden almış 
bulunduğu topraklar üzerindeki hâkimiyet id
diasından vazgeçmekte, Pasifik'teki bir kısım 
adalara Birleşmiş Milletler vesayet sisteminin 
uygulanacağına dair olan kararı kabul eyle
mektedir. 

Güvenlik başlığını taşıyan üçüncü fasıl Ja
ponya'nın imzacı Devletlerle olan münasebet
lerini Birleşmiş Milletler Anayasasına göre 
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ayarlamakta vo güvenliğin koınınmasmı ko
lektif bir esasa istinat ettirmektedir. 

Dördüncü fasıl siyasi ve iktisadi münase
betlere ilişkin teferruatlı hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu fasılda bulunan 8 nci madde
nin (d) fıkrasına göre, Japonya 20 Temmuz 
1936 tarihli Montreux Boğazlar Anlaşmasını 
imzalıyan bir Devlet olmasından ve 1923 tarih
li Lozan Barış Andlaşmasınm 16 ncı maddesin
den doğabilecek bütün hak ve menfaatlerinden 
feragat etmektedir. 

5 nci fasıl: Harb tazminatı, diğer hak ve 
menfaatlerle mallara ait meseleleri düzenlemek
tedir. Japonya'nın tazminatla sorumlu olması 
esası kabul edilmekle beraber, hem yaşama ka
biliyeti olan bir ekonomiyi işletebilmesi hem de 
tazmin borcunu yerine getirmesi için memleke
tin malî durumunun müsait olmadığı gerçeğinin 
anlaşılması dolayısiyle, tazmin mükellefiyetin
den esas itibariyle vazgeçilmektedir. 

6 ncı fasıl : Bu anlaşmanın tatbikmdan do
ğacak anlaşmazlıkların hallinde kuvvete müra
caat ediİmiyerek, muslihane yollara ve Millet-

> lerarası Adalet Divanına müracaat olunacağını 
hükme bağlamaktadır. 

Nihai hükümler başlığını taşıyan 7 nci fa
sılda işbu andlaşmanm tasdiki v<y yürürlük me
seleleri düzenlenmektedir. 

B) Protokol, 
Barış Andlaşmasi metninin mütemmim bir 

cüzünü teşkil eden ek protokol Japonya ile 
sulhun teessüsü üzerine sözleşmeler, vâde ve 
müruruzaman, müddetleri, cirosu kabil senet
lerle, sigorta mukavelelerini ilgilendiren mese
lelerin ne şekilde halledileceği hususundaki mu
tabakatı tesbit etmektedir^ 

C) Beyannameler, 
Bu beyannamelerde Japonya kendi toprak

lan üzerinde bulunan Müttefik Devletlere ait 

harb mezarlıkları ve âbidelerinin teşhis, tanzim 
ve muhafazası için lüzumlu görülen anlaşmala
rın akdi için müzakerelere girişmeyi, 

1 Eylül 1939 tarihinde Japonya'nın dâhil bu
lunduğu çok taraflı anlaşmaların hepsinin yü
rürlükte bulunduğunu ve kendisinin henüz ka
bul etmemiş .bulunduğu Milletlerarası Anlaşma
lara katılmayı kabul ve taahhüt eylemektedir. 

Japon Barış Andlaşmasi, heyeti umumiyesi 
itibariyle, Japonya'yı sadece mağlûp bir Devlet 
olarak telâkki etmeyip, eşit haklara sahip ve 
Uzak -Doğu Güvenliğinin sağlanmasında tesirli 
bir unsur olarak milletler camiasına kazandır
makta olduğu gibi, yer yüzünde barışın sağlan
ması ve korunması için Milletlerarası îş Birliğine 
inanan ve hakikî bir iş birliğinin ise hür ve ba
ğımsız milletlerarasında gelişebileceğine kaani 
bulunan memleketimizin menfaatleri balammdan 
da kabule şayan görülmektedir. 

Bu itibarla Andlaşmanm .Meclisçe tasvibi 
hakkındaki kanun tasarısı oybirliğiyle aynen ka
bili olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedil-
mek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

1 Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
( ; Samsun Niğde 
S F. Kesim , N. Bilge 
) Kâtip 
I Denizli Erzurum Erzurum 
j A. Çobanoğlu R. 8: Burçak B. Dülger , •', 
I' ' 
j Hatay Kayseri 
İ Dr. A. Melek 8. H. Ürgüblü • 
ı Mardin Muğla 

Dr. K. Tilrkoğlu Z. Mandalinci • 
Seyhan Trabzon 

B. O. Arık H. Saka 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı ", 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devlet
ler ile Japonya arasında San - Fransisko'da imza
lanan Barış Andlaşması ile eki Protokolün ve iki 
beyannamenin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti! ve diğer 
Müttefik Devletler ile Japonya arasında Sanı-
Fransisko'da 8 Eylül 1951 tarihinde imzalanan 
Barış Andlaşması ile elci Protokol ve iki Beyan
name onanmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
A. 3I.enderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Devlet Bananı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
//. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
-S. Yır cali 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

İV. özsan 
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JAPONYA ÎLE BARIŞ ANDLAŞMASI 
• • ' • . . • • • • . • . • • » 

Mütefik Devletler ve Japonya, bundan sonra aralarındaki münasebetlerin, hükümranlığa sahip 
eşitler sıfatiyle, müşterek refahlarını geliştirmek ve milletlerarası barış ve güvenliği idame etmek 
için dostane ortaklık icin.de iş birliği yapan milletler arasındaki münasebetler haline gelmesine karar 
verdikleri ve dolayısiyle aralarında harp hali bulunması neticesi olarak hâlâ muallakta kalan mese
leleri tesviye edecek bir Barış Andlaşması akdini istedikleri cihetle; 

Japonya, kendi hesabına, Birleşmiş Milletler üyeliği için. müracaatta bulunmak ve her türlü ah
val ye şerait içinde Birleşmiş Milletler Anayasası prensiplerine uymak; milletlerarası insan hakları 
beyannamesinin gayelerini gerçekleştirmeye çalışmak; Japonya dâhilinde Birleşmiş Milletler Anaya
sasının 55 ve 56 ncı maddelerinde tarif edildiği ve teslimden sonraki Japon mevzuatiyle esasen baş
lanıldığı şekilde istikrar ve refah şeraitini meydana getirmeye uğraşmak ve hususi ve umumi tica
ret ve alış - verişte milletlerarası kabul edilen dürüstlük temayüllerine uymak niyetinde olduğunu be-
yau ettiği cihetle; 

Müttefik Devletler, Japonya'nın bundan önceki fıkrada izah olunan niyetlerine hüsnü kabul gös
terdikleri cihetle; 

Müttefik Devletler ve Japonya işbu Barış Andlaşmasmı akdetmeye karar vermişler ve buna bina
en aşağıda imzalan bulunan salahiyetli temsilcilerini tâyin etmişlerdir. Mumaileyhim usulüne mu
vafık bulunan salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık, kalmış
lardır: '.-. 

Fasıl : I 

Bartf ' 

Madde,— 1. . 

a) Japonya ile Müttefik Devletlerden her biri arasındaki harb haline, işbu Andlaşmanm Ja
ponya ile ilgili Müttefik Devlet beyninde 23 ncü maddede meşrut kılındığı şekilde, yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren son verilir. ' • . , . • 

b) Müttefik Devletler, Japon Milletinin Japonya ile kara suları üzerindeki tam egemenliğini 
kabul ederler. . ^ 

Fasıl : II 

/ Toprak 

Madde — 2. 

a) Japonya, Kore'nin bağımsızlığını tanıyarak, Quelpart adaları, Port Hamilton ve Degelet 
dâhil olmak üzere, Kore üzerinde bütün hak, iddia ve metalipten vazgeçer. 

b) Japonya, Formoza ve Pescadores üzerinde bütün hak, iddia ve metalipten vazgeçer. 
cj Joponya, Kuril adaları üzerinde ve Sâkhalin'in, mücavir adalarla beraber, 5 Eylül 1905 ta

rihli Portsmouth Andlaşması gereğince Japon hükümranlığı altına giren kısmı üzerinde bütün 
hak, iddia ve metalipten vezgeçer. 

d) Japonya, Milletler Cemiyeti sistemi ile ilgili bulunan bütün hak, iddia ve metalipten vaz
geçer ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, evvelce Japon mandası altında bulunan Pasifik 
adalarına vesayet sistemini teşmil eden 2 Nisan 1947 tarihli kararını kabul eder. 

e) Japonya, Japon tebaasının faaliyetinden veya başka bir'sebepten doğan Güney Kutbu 
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— 1 
bölgesinin her hangi bir kısmı üzerinde her hangi bir hak, iddia veya menfaat taleplerinden 
vazgeçer. 

f) Japonya, Spratley adaları ile Paracel adaları üzerinde bütün hak, iddia ve metalipten 
vazgeçer. 

? •• Madde — 3 . 

Japonya; 29 derece Kuzey arzının Güneyindeki Nansei Shote (Ryukyu adaları ile Daito ada
ları dâhil), Sofu Gan'm Güneyindeki Manpo Shoto (Bonin adaları, Rozario adası ve Volcano ada
ları dâhil) ve Parece Vela ve Marcus adasını, idare eden yegâne otorite Amerika Birleşik Devlet
leri olmak üzere, kendi vesayet sistemi altına alması için Birleşmiş Milletlere Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından yapılacak her hangi bir teklifi destekliyecektir. Böyle bir teklif yapılmasına 
ve Öyle bir teklife müsteniden müspet bir teşebbüse geçilmesine değin, Amerika Birleşik Devlet
lerinin, bu adaların, karasuları dâhil, arazisi ve sakinleri üzerinde her türlü idari, teşriî ve kazai 
salâhiyetleri kullanmaya hakkı olacaktır. 

- • r : - '^ 1 . -^-- ; ' " ? « H ; - " Madde — 4 . ' ' ' ' ^ ' 

a) Bu maddenin b fıkrasının hükümleri mahfuz'kalmak şartiyle, Japonya'nın ve Japon te
baasının ikinci maddede sözü geçen bölgelerdeki emvali üzerinde yapılan tasarruflar ile onların 
mezkûr bölgeleri halen idare eden makamlara ve oralarda mukim olanlara (hükmi şahıslar dâhil) 
karşı, borçlar da dâhil olmak üzere, ileri sürecekleri metalibat ve Japonya'da mezkûr makam ve 
şahısların Japonya'ya ve Japon tebaasına karşı, borçlar da dâhil olmak üzere, ileri sürecekldri 
metalibat Japonya ile bu makamlar arasında hususi anlaşmalara mevzu teşkil edecektir. Müttefik 
devletlerden her hangi birinin veya tebaasının 2 nci maddede zikredilen bölgelerdeki malları, idare 
eden makam tarafından şayet şimdiye kadar geri verilmemişse halen bulundukları durumda geri 
verilecektir. (Bu andlaşmada «tebaa» tâbiri daima hükmi şahıslara da şâmildir). 

b) Japonya, 2 nci ve 3 ncü maddelerde sözü geçen bölgelerin her hangi birinde Amerika Bir
leşik Devletleri askerî idaresi tarafından veya bu idarenin direktifleri gereğince Japonya'nın veya 
Japon tebaasının emlâki üzerinde yapılan tasarrufların muteber olduğunu kabul ve tasdik eder. 

c) Japonya ile işbu Andlaşma gereğince Japon kontrolünden çıkarılmış toprakları birbirine 
bağlıyan Japon malı denizaltı kablolar müsavi surette taksim edilerek, Japonya kendi toprağı üze
rindeki istasyon ile kablonun mültesik yarısını ve Japonya'dan ayrılan ülke de kablonun geriye ka
lan kısmı ile buna bağlı terminal tesisatını alıkoyacaktı?. 

Fasıl : m 

Güvenlik 

Maddo — 5 

a) Japonya, Birleşmiş Milletler Anayasasının 2 nci maddesinde tasrih edilen vecibeleri ve bun
lardan bilhassa: 

(i) Milletlerarası ihtilâflarını muslihane vasıtalarla ve milletlerarası barış, güvenlik ve ada
leti tehlikeye düşürmiyecek şekilde hal ve fasletmek; 

(ii) Milletlerarası münasebetlerinde gerek her hangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya 
siyasi bağımsızlığına karşı, ve gerek Birleşmiş Milletler gayelerine aykırı olan başka her hangi 
bir şekilde, cebir tahdidinden veya istimalinden kaçınmak; 

(iii) Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Anayasa' gereğince giriştiği her hangi bir teşebbüste ona 
her türlü yardımda bulunmak ve aleyhinde Birleşmiş Milletlerce önleyici veya zecrî tedbir alı
nan her hangi bir Devlete yardımdan çekinmek; 
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i: Bu husustaki vecibeleri kabul eder. 

b) Müttefik Devletler, Japonya ile olan münasebetlerinde Birleşmiş Milletler Anayasasının 2 
cir maddesi prensiplerine göre hareket edeceklerini teyit ederler. 

c) Müttefik Devletler, kendi hesaplarına, Japonya'nın, hükümranlığa sahip bir millet sıfa-
tiyle, Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci maddesinde zikri geçen münferit veya kolektif mü-
dafaai nefs hakkı tabiîsine sahip bulunduğunu ve Japonya'nın kendi 'ihtiyariyle kolektif em
niyet anlaşmalarına girebileceğini kabul ederler. 

• • • • ' • • ' . , e • . 

Madde — 6 

Müttefik Devletlerin bütün işgal kuvvetleri, işbu Andlaşma yürürlüğe girdikten sonra müm
kün olduğu kadar erken bir tarihte ve her halü kârda yürürlüğe girişini mütaakıp en geç 90 
gün içinde Japonya'dan geri çekileceklerdir. Ancak bu hüküm, bir taraftan Müttefik Devletler
den biri veya birkaçı ve diğer taraftan Japonya arasında yapılmış veya yapılabilecek olan iki 
taraflı veya çok taraflı Anlaşmalar gereğince veya bu gibi Anlaşmalar neticesinde Japon top
raklarında yabancı silâhlı kuvvetler yerleştirilmesine veya alıkonulmasına mâni olmıyacaktır. 

b) 26 Temmuz 1945 tarihli Potsdam Beyannamesinin Japon askerî kuvvetlerinin yurtlarına 
iadesine mütaallik 9 ncu maddesi hükümleri henüz tamamen uygulanmadığı nispette, yerine getirile
cektir. 

e) işgal kuvvetlerince kullanılmak üzere verilmiş olup işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesi sıra
sında mezkûr kuvvetler elinde bulunan bütün Japon emlâki, mukabilinde henüz tazminat ödenmemiş 
ise, karşılıklı vize ile başka anlaşmalar yapılmadığı takdirde, aynı doksan günlük süre içinde Japonya 
Hükümetine iade edilecektir. 

, F a s l 1 : I V / 
"•' Siyasi ve, iktisadi hükümler 

Madde — 7. ' 

Müttefik Devletlerden her biri, kendisi ile Japonya arasında işbu Andlaşmanın yürürlüğe girme
sini kovalayan bir seno içinde, Japonya ile harbden evvel yaptığı iki taraflı anlaşma veya anlaşmalar
dan hangilerinin yürürlükte kalmasını veya yenilenmesini istediğini Japonya'ya bildirecek ve bu 
suretle gösterilen andlaşma veya anlaşmalar, işbu Andlaşmaya mutabakatı temin için lâzımgelebüe-
cok tadilât yapılmak şartiyle, yürürlükte kalacak veya yenilenecektir. Bu suretle bildirilen andlaşma-
lar ve anlaşmalar bildiri tarihînden üç ay sonra yenilenmiş veya yürürlükte kalmış, sayılacak ve Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı kâtipliği nezdinde tescil ettirilecektir. Japonya'ya bu yolda bildirilmiyen 
bütün bu kabîl aîıdlaşma ve anlaşmalar feshedilmiş sayılacaktır. 

b) Bu maddenin (a) fıkrası gereğince yapılan her hangi bir bildiri, bunu yapan devletin, millet
lerarası münasebetlerinden sorumlu olduğu her hangi bir ülkeyi bir Andlaşma veya anlaşmanın yü-. 
rürlük alanından veya yenilenmesinden istisna edebilir ve bu istisna, hükümden sakıt olacağı hakkın
da ^Taponya?ya bilgi verildiği tarihten üç ay sonraya kadar yürürlükte kalır. 

Madde — 8 . 

a) 1 Eylül 1939 da başlıyan harb haline son vermek için Müttefik Devletlerce bugün akdedilen 
'veya bundan sonra aktedilecek olan bütün Andlaşmalarm ve keza barışı iade etmek için veya bu 
gaye ile ilgili olarak Müttefik Devletlerce yapılan bütün sair anlaşmaların muteberliğini Japonya 
tamamiyle kabul edecektir. Japonya eski Milletler Cemiyeti ile Adalet Divanının tasfiyesi için yapı
lan anlaşmaları da keza kabul eder. 

b) Japonya, 10 Eylül 1919 tarihli St. Germain - en - Laye Uzlaşmalarını ve 20 Temmuz 1936 ta-
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rihli Montreux Boğazlar Anlaşmasını imzalıyan bir devlet olmasından ve 24 Temmuz 1923 te Lo
zan'da Türkiye ile imzalanan Barış Andlaşmasmın 16 ncı maddesinden doğabilecek bütün hak ve 
menfaatlerinden feragat eder. 

c) Japonya; Almanya ile alacaklı Devletler arasındaki 20 Ocak 1930 tarihli Anlaşma ile, 17 Mayıs 
1930 tarihli Manda Anlaşması dâhil olmak üzere, bunun eklerinden Milletlerarası Tediyeler Banka
sına dair 20 Ocak 1930 tarihli Uzlaşma ve Milletlerarası Tediyeler Bankası İçtüzüğü gereğince edin
diği bütün hak, iddia ve menfaatlerden feragat ettiği gibi, mezkûr Anlaşmalardan doğan bütün 
vecibelerden ibra edilir. 

Japonya bu fıkrada zikri geçen hale, iddia ve menfaatlerden feragat ettiğini işbu Andlaşmamn 
ilk yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Paris'de Dışişleri Bakanlığına bildirecektir. 

• • - • - : • • . - • : - '••>• Madde — 9. 

. Japonya; balıkçılığın* tanzim veya tahdidine ve açık denizlerdeki balık avlama sahalarının 
. korunması ve geliştirilmesine mütaallik hükümleri ihtiva eden iki taraflı veya çok taraflı an
laşmalar akdi için arzu eden Müttefik Devletlerle kısa zamanda müzakerata girişecektir." 

Madde — 10. . İVJ..„ . .o- - --

Japonya; 7 Eylül 1901 de Pekin'de imzalanan Nihai Protokolün ve bu Protokolü tamamlıyan 
bütün ek nota ve belgelerin hükümlerinden doğan bütün menfaat ve imtiyazlar dâhil olmak üzere, 
Çin'deki tekmil hususi hak ve menfaatlerden feragat eder, ve Japonya'ya taallûku bakımından 
mezkûr Protokol ile zeyiller, nota ve belgelerin ilgasını kabul eder. 

Madde— 11. 

Japonya, Uzak - Şark Milletlerarası Askerî Mahkemesinin ve gerek Japonya'da gerekse dışında 
bulunan diğer Müttefik harb suçları mahkemelerinin kararlarını kabul ettiği gibi, .Japonya'da 
hapsedilen Japon tebaası hakkında bunlarca hükmolunan cezaları infaz ettirecektir. Bu.kabîl mah
pusların affı cezalarının indirilmesi ve meşruten tahliyeleri yetkisi ancak ceza hükmünü veren Hü
kümetin veya Hükümetlerin kararı ile ve Japonya'nın, tavsiyesi üzerine kullanılabilir. Uzak -
Şark Milletlerarası. Askerî Mahkemesi tarafından mahkûm edilen şahıslar hakkında bu yetki an
cak mahkemede temsil edilen hükümetlerin çoğunluk kararı ile ve Japonya'nın tavsiyesi üzerine 
kullanılabilir. 

Madde — 12. 

a) Japonya; Müttefik Devletler île arasındaki iktisadi, bahri ve ticari münasebetleri kararlı 
ve dostane bir esasa bağlamak üzere, bunlardan her biri ile andlaşmalar veya anlaşmalar akdi 
için yakın zamanda müzakerata girmeye hazır bulunduğunu beyan eder. 

b) Bu yoldaki Andlaşma veya anlaşmaların akdine değin Japonya, işbu Andlaşmamn ilk yü
rürlüğe girmesinden itibaren dört yıllık bir süre içinde, 

(1) Müttefik Devletlerden her birine ve bunların tebaasına, mahsullerine ve gemilerine, 
(i) Eşya ithal ve ihracından veya bununla ilgili olarak alman gümrük resimleri harçları, 

tahditler ve sair ahkâm hususunda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi; 
(ii) Deniz nakliyat, denizde seyrüsefer ve ithal malları hususunda ve âdi ve hükmi şahıslarla 

bunların menfaatlerine karşı vergilerin tarh ve cibayetine, mahkemelere giriş hakkına, anlaşma
lar akdine ve bunların yerine getirilmesine, maddi olsun olmasın her türlü mülkiyet hakkına, Ja
pon Kanunu gereğince teşkil edilen hükmi şahıslara iştirake ve umumiyetle her çeşit iş ve meslekî 
faaliyet icrasına mütaallik bütün hususlara şâmil buh tırnak üzere millî muamele yapacaktır; 

(2) Japon Devleti ticari teşebbüslerinin haricî mubayaa ve satışlarının münhasıran ticari mü-, 
lâhazalara dayanmasını sağlıyacaktır. ^SjF&of «M, ^ ..*;««.-,. - . "' v- ,• -• , . " 
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c) Ancak, Japonya, yalnız bir Müttefik Devletin her hangi bir hususta kendisine millî mua
mele veya en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi .yaptığı nisbette bu Müttefik Devlete 
millî muamele veya en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi yapmaya mecbur olacaktır. 
Yukardaki cümlede derpiş olunan^mütekabiliyet; bir Müttefik Devletin anavatan dışındaki bir 
ülkesinin mahsulleri, cemileri hükmi şahıslariyle o ülkede ikamet eden hakiki şabıslar ile, Federal 
Hükümete sahip bir Müttefik Devletin bir eyalet veya vilâyetinin; hükmi şahıslariyle o eyalet 
veya vilâyette mukim hakiki şahıslar için, Japonya'ya bu ülke, eyalet veya vilâyette yapılan mu
ameleye rröre tâvin edileektir. . . 

d) îsbu maddenin tatbikmda devletin alacalı ayrıca bir tedbir, bunu ittihaz eden tarafın ti
caret andlaşmalarmda mûtat olarak şart koşulan bir istisnaya yahut mezkûr tarafın hariçteki ma
lî durumunu nakliyat ve seyrnsersr husus-fvn müstesna, tediye muvazenesini korumak ihtivacma veya 
mezkûr tarafın hayati güvenlik menfaatlerini idame etmek ihtiyacına dayamyorsa, veyahut mevcut 
şartlara uygMn olup keyfî veya ölçüsüz şekilde tatbik edilmemekte ise, bu tedbir millî muamele
ye veya en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesine aykırı sayılmıyacaktır. 

e) "Japonva'mn bu maddede sayılan vecibeleri, işbu Andlasmamn 14 ncü ınaddesi ile Müttefik
lere tanınan haklardan müteessir olmıvacaktır; keza, bu maddenin hükümleri Andlasmamn 15 
nci maddesi gereğince Japonya tarafından deruhde edilen taahhütleri tahdit eder gibi telâkki edil-
miyecektir. 

'.'.' ''"." " Madde — 13. . - . . , . . . 

a) Jartonva, milletlerarası sivil hava naklivatma mütaallik iki taraflı veva cok taraflı anlaş
malar akdi için bir veya daha fazla müttefik devletin talebi üzerine, o müttefik devlet veya dev
letler ile kısa bir zaman içinde müzakerata girişecektir. - • 

b) Bu volda bir anlaşma veva anlaşmalar akdine de#in Japonya, işbu Andlasmamn ilk olaralt 
yürüvlTifto girmesinden itibaren dört yıllık bir sü^e içinde Andlasmamn yürürlüğe girdili tarihte 
bu d^TİP+1prden her hand birinin hava naklivntı hakları ve imtiyazları hususunda faydalandığın
dan daha az müsait olmıvan bir muamele ıfsulünü bövle bir devlete teşmil edecek ve hava ser
vislerinin isletilmesi ve geliştirilmesi hususunda tamamiyle eşit imkânlar verecektir. 

ĉ  Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının H3 neft. maddesi gereğince işbu Anlaşmaya ta
raf olmasına dercin. Janonva mezkûr Anlaşmanın Milletlerarası uçak seyrüseferine mahsus hüküm
lerini uvfrulıvac^k ve Anlaşma şeraiti gereğince Anlaşmaya ek olarak kabul edilen standartları, 
kaideleri ve usulleri tatbik edecektir. 

Fasıl : V " "" '•'. 

Metalip ve emlâJı . 

" ' " : Madde —14. 

a) Harb esnasında sebebiyet verdiği zarar ve ıstıraba karşı Japonya'nın Müttefik Devletlere 
tazminat ödemesi lâzımgeldiği kabul edilmektedir. Ancak, Japonya'nın yaşıyabilecek kabiliyette 
bir ekonomi idame etmesi istendiği takdirde, Janon kaynaklarının bu zarar ve ıstırabı tamamen 
telâfi etmeye ve aynı zamanda diğer vecibeleri yerine getirmeye halen yetmediği de keza kabul 
edilmektedir. "^ 

Bu sebeple, 
1. Jar»ouva bno-ürıkü tonraklart Jauon kuvvetleri tarafından işgal edilerek Japonya tarafından 

zarara uğratılan Müttefik Devletlerden arzu edenlerle Janon milletinin hizmetlerini, istihsal, aynen 
tazmin ve sair mesai peklinde işbu Müttefik Devletlerin emrine vermek suretiyle yapılan zararın taz
mini masraflarını karşılamaya yardım etmek üzere, kısa bir müddet içinde müzakerata girigeeek-
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tır. Bu kabil anlaşmalar sayesinde diğer Müttefik Devletlere munzam külfetler yükİetilmesinin önü
ne geçilecek ve hammaddelerin işlenmesi gereken hallerde Japonya'yı döviz külfeti altında bırakmamak 
için, bu maddeler sözü edilen Müttefik Devletlerce sağlanacaktır 

2. (I) Aşağıdaki II. tâli fıkı anın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, müttefik Devletlerden 
her biri : 

(a) Japonya'nın ve Japon tebaasının; 
(b) Japonya ve Japon tebaası nam've hesabına hareket eden şahısların, ve; 
(e) Japonyanm veya Japon tebaasının sahip bulunduğu veya kontrol ettiği müesseelerin; 
igbu Andlaşma ilk defa yürürlüğe girdiği anda kendi kazasına tâbi bulunan bütün mal 

hak ve menfaatlerine el koymak, bunları alakoymak, tasfiye etmek veya başka şekilde kullanmak 
hakkına sahip bulunacaktır. İşbu tâli fıkrada mezkûr mal, hak ve menfaatler; halen bloke edilmiş 
veya müttefik Devletlerin düşman emlâki idarelerinin emaneti, tasarrufu veya kontrolü altında olup 

' igbu alacaklar mezkûr makamların kontrolü altına geçtiği zaman yukardaki a, b, ve c bentlerinde 
zikri geçen hakiki veya hükmi şahıslardan her hangi birine ait bulunan yahut namına muhafaza veya 
idare edilen mal, hak ve menfaatleri de ihtiva etmektedir. 

II - Yukardaki I. tâli fıkranın hükmüne; 
(i) Harb süresince tahditlere tâbi tutulan ve işbu Andlaşmanm ilk yürürlüğe girdiği tarih

te üzerlerinden bu tahdidat kaldırılmamış olan mallar müstesna olmak üzere; ilgili Hüküme
tin müsaadesiyle, Müttefik Devletlerden birinin harb esnasında Japonya'ca işgal edilmemiş ülke
sinde ikamet eden Japonya'lı hakiki şahısların malları; 

(ii) Japon Hükümetinin malı olup diplomatik veya konsüler hizmetler için kullanılan gay
rimenkul mallar, mefruşat ve istimal mahalli itibariyle nakledilmez eşya ile Japon Diplomatik 
ve Konsüler personelinin malı olup diplomatik vo konsüler vazifelerin ifası için normal olarak 
lüzumlu bulunan ve gelir sağlıyacak mahiyette olmıyan bütün mefruşat, malzeme ve zati eşya; 

(iii) 'Dinî kurullara veya özel hayır müesseselerine ait olup münhasıran dinî veya hayıra 
matuf maksatlar için kullanılan malları, 

(iv) Bir Müttefik Devlet ile Japonya arasında 2 Eylül 1945 ten sonra ticari ve malî müna
sebetlerin iadesi neticesinde, bu memleketin kanunlarına aykırı muameleler yüzünden olmamak 
kaydiyle, ilgili Müttefik Devletin kaza yetkisine girmiş bulunan mal, hak, ve menfaatler; 

(v) Japonya'nın ve tebaasının yalnız değeri Japon parasiyle ifade olunan tahvilâtına mün
hasır olmak şartiyle; Japonya'nın ve Japon tebaasının tahvilâtı ile Japanya'da kâin maddi de
ğerler üzerinde her hangi bir hak, iddia veya menfaat, Japon mevzuatı gereğince kurulmuş te-
şebbüslerdeki bütün menfaatler veya böyle bir hak, iddia veya menfaati belirten belgeler girmi-
yecektir. 

III' - Yukarıdaki (i) den (v) e kadar olan istisnalarda sayılan mallar, muhafaza ve idareleri 
için makul tazminat ödenmesi kaydı ile iade edilecektir. Bu mallardan her hangi biri tasfiye edil
mişse, bu muameleden hâsıl olan meblâğ malın yerine ilgiliye ödenecektir. 

IV - Yukardaki I. tali fıkrada el koymak, alakoymak, tasfiye veya başka bir suretle bu mallar 
üzerinde tasarruf etmek hususunda tanınan hak, ilgili Müttefik devletin kanunlarına tevfikan kul
lanılacak ve sahipleri de ancak bu kanunların kendisine verdiği hakları haiz olacaktır. 

. V. - Müttefik devletler; Japon alâmeti farikaları ile edebî ve güzel sanatlar mülkiyet haklarına, 
her memlekette cari olan şartların imkân verdiği en müsait esasa göre muamele yapmak hususun
da mutabıktırlar. • • 

b) İgbu Andlaşmada aksine bulunan hükümler müstesna; Müttefik devletler, tekmil tazminat 
taleplerinden, harb hareketleri esasında Japonya'nın ve Japon tebaasının aldıkları her hangi bir 
tedbirden doğan, kendilerine ve tebaalarına ait başka taleplerden veya işgalin vasıtasız askerî mas
raflarına ait taleplerinden vezgeçerler, 
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İşbu Andlaşmanın ilgili Müttefik devlet ile Japonya arasında yürürlüğe girmesinden itibaren 
dokuz aylık bir süre içinde vâki olacak her Hangi bir müracaat üzerine Japonya; işbu müracaatın 
yapılmasını takip eden altı ay zarfında, Müttefik devletlerden her biri ile tebaasının 7 Aralık; 1941 
ile 2 Eylül 1945 tarihleri arasında her hangi bir zamanda Japonya'da bulunan maddi vo gayri 
maddi mülkleri ile buradaki her türlü hak veya menfaatleri tamamen geri verecektir; meğer ki, mal 
sahibi; bunlar hakkında cebir veya hileye maruz kalmaksızın serbestçe bir tasarrufta bulunmuş olsun. 
Söz konusu mülkler harb dolay isiyle terettüp edebilecek olan her türlü masraf ve mükellefiyetten 
azade; olarak ve iadesi için hiçbir bedel alınmaksızın geri verilecektir." ladesi için, tâyin edilen müh
let zarfında ma! sahibi tarafından veya mal sahibi namına veya mumaileyhin Hükümeti tarafından 
müracaat vâki olmamış bulunan emval üzerinde Japonya Hükümeti tensip edeceği şekilde tasarrufta 
bulunabilecektir. 7 Aralık 1941 tarihinde Japonya dâhilinde bulunan, fakat iade edilemiyecek veya 
harb neticesi olarak zarar veya hasara uğramış olan mallar için Japonya Kabinesince 13 Temmuz 
1951 de tasvip olunan, Müttefiklere ait malların tazminine mütedair kanun tasarısında derpiş olunan 
şartlardan daha az müsait olmıyan şerait dairesinde teminat: ödenecektir. 

b) Harb esnasında ihlâl edilmiş olan sınai mülkiyet hakları hususunda Japonya, Müttefik Devlet
lere ve tebaalarına, bu tebaanın gösterilen süreler içinde gereken müracaatları yapmış olması şar tiyle, 
1 Eylül 1949 da yürürlüğe giren 309 numaralı, 28 Ocak 1950 ele yürürlüğe giren 12 numaralı ve 
1 Şubat 1950 de yürürlüğe giren 9 numaralı kabine emirnamelerinin bugünkü tadil edilmiş şekille
rine göre şimdiye kadar bahşedilenlerden daha az olmıyan menfaatler tanınmaya'devam edecektir. 

c) (i) Japonya, 6 Aralık 1941 de Japonya'da mevcut olan edebî ve güzel sanatlar mülkiyet hak
larının ve müttefik devletlerinin ve tebaalarının yayınlanmış veya yayınlanmamış eserlerine müta-
allik bulunan mezkûr tarihte Japonya'nın, dâhil bulunduğu anlaşma ve uzlaşmalar gereğince o tarih
ten beri Japonya'da doğan veya harb çıkmasaydı doğmuş olacak olan hakların mevcudiyetini,,işbu An
laşma mukavelelerin veya uzlaşmaların Japon veya ilgili Müttefik, Devlet tarafından bir dahilî 
kanun ile (harbin zuhuru üzerine veya zuhurundan sonra) feshedilmiş veya yürürlükten kaldırılmış 
olsun veya olmasın o tarihten beri muteber kaldığını, kabul ve tasdik eder. 

(ii) Hâk sahibinin müracaatına, her hangi bir harç ödemesine veya başka her hangi munzam bir 
formaliteye lüzum olmaksızın, 7 Aralık 1941 den işbu Andlaşmanın ilgili Müttefik Devlet ile Ja
ponya arasında yürürlüğe girmesine kadar geçen devre, işbu hakların normal yürürlük müddetine 
indirilecek ve ilâveten altı aylık munzam bir süre eklendikten sonra, işbu devre, müellifin Japon-
ya.'da tercüme hakkı alabilmesi için bir edebî eserin Japoncaya torcüme edilmiş olması gereken 
zamandan indirıireektir. 

Madde — 16. 

Japonya'nın harb esiri iken ağır muamelelere mâruz kalmış olan Müttefik silâhlı kuvvetleri men
suplarına tazminat ödemek istediğinin delili olarak Joponya, harb esnasında tarafsız kalan veya Müt
tefik Devletlerden her hangi biriyle harb halinde bulunmuş olan memleketlerde kendisine veya tebaasına 
ait matlubatı veya, dilerse, bu kabîl matlubatm muadilini Milletlerarası Kızılhaç Komitesine devredecek 
ve komite de bu matlubatı tasfiye ile bundan elde edeceği parayı, eski harb esirlerinin ve ailelerinin 
istifadesi için, âdilâne sayacağı bir esasa göre, gerekli millî kurullara dağıtacaktır. Işbıi Andlaşma-
nm 14 ncü maddesinin (a) 2 (II) fıkrasının (ii) ilâ (v) bendlerinde sayılan matlubat nevileri ve 
keza Andlaşmanın iUc yürürlüğe girdiği tarihte Japonya'da mukim bulunmıyan Japonyalı hakikî 
şahısların matlubatı, devir muamelesinden istisna edilecektir. Bu maddenin-devri hakkındaki hükmü
nün, halen Japon malî müesseselerinin tasarrufunda bulunan 19770 aded Milletlerarası Tediyeler 
Bankası hisselerine tatbik edilmiyeceği de keza kabul edilmiştir. 
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a) Müttefik Devletlerden her hangi birisinin isteği üzerine Japonya Hükümeti, o Müttefik 
Devlet tebaasının mülkiyet haklarına taallûk eden dâvalarda Japon ganimet mahkemelerinin ver
diği her hangi bir hüküm veya kararın devletler hukuku hükümlerine tevfikan yeniden gözden 
geçirilmesini veya muhakemesinin iadesini sağlıyaeak ve, ısdar olunan ilâmlar ile verilen kararlar 
da dâhil olmak üzere, bu dâvaların tutanaklarını da ihtiva eden bütün belgelerin örneklerini ib
raz edecektir. Böyle bir gözden geçirmenin veya muhakemenin iadesinin mülkiyet hakkının iadesi 
lüzumunu gösterdiği her hâdisede 15 nci madde hükümleri söz konusu emlâk hakkında uygula
nacaktır. 

b) Japonya Hükümeti; Müttefik Devletlerden her hangi birisinin tebaasına, 7 Ocak 1941 ile 
işbu Andlaşmanın yürürlüğe girişi tarihi arasında bu tebaadan her hangi birinin davacı veya dâ
va edilen sıfatiyle dâvasını gereği gibi teşrih edememiş olduğu her hangi bir dâvada bir Japon 
mahkemesi tarafından verilmiş her hangi bir kararın gözden geçirilmesi zımnında yetldli Japon 
makamları nezdinde işbu Andlaşmanın ilgili Müttefik Devlet ile Japonya arasında yürürlüğe giri
şinden itibaren bir yıl içinde dilekte bulunmak imkânını veren gerekli tedbirleri alacaktır. Ja
ponya Hükümeti, bu yolda bir karar yüzünden tebaanın mutazarrır olduğu hallerde, hakkında 
karar verilmesinden önceki durumunun iadesini veya ona, mevcut şartlara göre, hakka ye nasf ete 
uygun bir tavizde bulunulmasını Bağlıyacaktır. 

Madde —18. 

a) Harbden önce mevcut taahhüt ve sözleşmelerden (tahvilât dâhil) veya iktisap edilmiş hak
lardan doğan ve Japonya Hükümeti veya tebaası tarafından Müttefik Devletlerden birinin Hükü
metine veya tebaasına veya Müttefik Devletlerden birinin Hükümeti veya tebaası tarafından Japonya 
Hükümetine veya tebaasına tediyesi gereken para borçlarını ödemek vecibesinin, araya harb hali 
girmiş olmasından müteessir olmıyacağı kabul ve tasdik edilmiştir. Zarar veya hasara.yahut eşhasın 
yaralanma veya ölümüne mütaallik olarak, menşei harb hali mevcut olmadan önce mevcut bulunan 
ve bir Müttefik Devlet Hükümeti tarafından Japonya Hükümetine veya Japonya Hükümeti tara
fından bir Müttefik Devlet Hükümetine ille defa veya yeniden yapılabilecek müracaatların haklı 
olup olmadığını incelemek mükellefiyetine de, araya harb halinin girmiş olmasından dolayı hallel 
gelmiş sayılmıyacaktır. Bu fıkra hükümleri, 14 ncü madde ile bahşedilen haklara hiç bir veçhile 
halel getirmez. 

b) Japonya; Hükümetinin harbden önceki haricî borçları ile hükmi şahısların, Japon Devle
tinin mesul olduğu bilâhara ilân olunan borçlarından kendisine düşen vecibeleri kabul ve tasdik eyli-
yerek işbu borçlara mütaallik ödemelere tekrar başlamak üzere alacaklıları ile yakın bir tarihte 
müzakerata girişmek, harbden önceki devreye ait başka iddialar ve vecibeler hakkındaki müzake-
ratı ilerletmek ve bu husus için gereken paralarını ransferini kolaylaştırmak niyetinde olduğunu be
yan eder. 

Madde — 19. 

a) Japonya, harb yüzünden veya harb hali icabı olarak alman tedbirler yüzünden Japonya'nın 
ve Japon tebaasının Müttefik Devletler ve tebaaları aleyhinde her türlü iddia ve metalibatından ve 
keza, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce Japon toprağında Müttefik Devletlerden her 
hangi birine mensup arkerî kuvvetlerin veya resmî makamların mevcudiyet, harekât ve icra
atından doğan metalibattan feragat eder. 

b) Yukardaki feragat 1 Eylül 1939 ile işbu Andlaşmanın yürürlüğe girişi tarihi arasında 
Müttefik Devletlerden her hangi birinin Japon gemileri baklanda aldığı tedbirlerden ileri ge-. 
len bilûmum metalibata, ve keza Müttfikler elindeki Japon harb esirleri ile enterne edilen sivil
ler dolayısiyle ortaya çıkan bütün borçlara ve metalibata şâmil olup, Müttefik Devletlerden her 

(S . Sayısı: 161.)] 

Madde —17. 



*-. 14—" 
lıangi birinin 2 Eylül 1945 ten sonra ısdar ettiği kanunlarda sarahaten tanınmış olan Japon 
metalibatma şâmil değildir. 

e) Karşılıklı feragat şartiylo, Japonya Hükümeti, Almanya'ya ve Alman tebaasına karşı sor-
edilen bütün metalibattan (borçlu dâhil) Hükümetlerarası metalibat ve harb esnasındaki ka
yıp ye zararlara müstenit metalibata şâmil olmak vo (a) 1 Eylül 1939 dan önce yapılan sözleş
melerle ilgili metalibat vo yine aynı tarihten evvel iktisap olunan haklar ve (b) 2 Eylül 1945 
ten sonra Japonya ve Almanya arasındaki ticari vo malî münasebetlerden ileri gelen metali
bat bundan istisna edilmek üzere kendisi ve Japon tebaası namına feragat eder. İşbu feragat, 
Andlaşinanın 16 ncı ve 20 nci maddeleri gereğince alman tedbirlere halel vermiyecektir. 

d) Japonya, işgal süresi içinde işgal makamlarının direktifleri altında veya bunlar netice
sinde yapılan veya o zaman Japon kanunları tarafından tecviz olunan bütün fiil ve ihmallerin 
muteber olduğunu kabul ettiği gibi, bu fiil ve ihmaller yüzünden Müttefik tebaasına hukuki ve
ya cezai mesuliyet tahmil eden bir teşebbüse geçmiyecektir. 

Madde — 20. 

Japonya; Japonya 'daki Alman matlübatmın, 1945 tarihli Berlin Konferansı zabıtnamelerine ait 
Protokol gereğince mezkûr matlubat üzerinde tasarrufa yetkili olan Devletler tarafından kararlaşr 
tırınlığı veya kararlaştırılacağı şekilde tasarrufu sağlamak için her türlü gerekli tedbiri alacak, 
ve mezkûr matlubat hakkında nihai karara değin o matlubatın muhafaza ve idaresinden sorumlu 
olacactır. 

Madde — 21. 

İşbu Andlaşmanm 25 nci maddesi hükümlerine rağmen, Çin'in 10 ncu maddedeki ve 14 ncü mad
denin 2 (a) fıkrasındaki menfaatlerden ve Kore'nin de Andlaşmanm 2, 9 ve 12 nci maddelerin
deki menfaatlerinden faydalanması kabul edilmiş olacaktır. 

İhtilâfların hallü faslı 

Maddo — 22. " 

tşbu Andlaşmanm taraflarından; her hangi birinin fikrince Andlaşmanm yorumlanmasında 
veya uygulanmasında bir anlaşmazlık çıkmış ve hususi bir şikâyet mahkemesine müracaat sure
tiyle veya müştereken kabul olunan başka bir vasıta ile hallü fasl edilememiş ise, bu anlaşmazlık 
Andlaşmanm taraflarından her hangi birinin isteği üzerine, karar verilmesi zımnında, Milletler
arası Adalet Divanına arzedilecektir. Japonya ile Müttefik Devletlerden Milletlerarası Adalet 
Divanı Statüsüne henüz katılmamış bulunanlar işbu Andlaşma kendi taraflarından tasdik edildiği. 
sırada ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 15 Ekim 1946 tarihli kararma tevfikan, divan 
grefyesine, bu maddede istihdaf edilen mahiyetteki bütün anlaşmazlıklar hususunda Divanın 
kazasını, hususi bir anlaşma olmaksızın kabul ettiklerine dair umumi bir beyanname tevdi ede
ceklerdir. 

, . Fasıl : VII 

Nihai hükümler ' "V 

Madde — 23. 

.: a) îşbu Andlagma; Japonya dâhil olmak üzere, imzalıyan Devletler tarafından tasdik edile-
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cok ve tasdiknameler Japonya tarafından ve başlıca işgal dovleti sıfatiyle Amerika Birleşik Devlet
leri dâhil olmak üzere aşağıdaki Devletlerin (Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada, 
Seylân, Fransa, Endonezya, Î-Iolânda Kırallığı,"Yeni Zelanda, Pakistan, Filipin Cumhuriyeti, Bü
yük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı) çoğunluğu tarafından. tevdi olunduğunda tasdik 
etmiş .olan bütün Devletler için yürürlüğe girecektir, işbu Andlaşma onu bilâhara tasdik edecek olan 
her devlet için, tasdiknamenin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir. 

b) Andlaşma Japonya tarafından tasdiknamenin tevdii tarihini takip eden 9 ay içinde yürürlüğe 
girmediği takdirde onu tasdik etmiş olan her hangi ibr devlet,Japonya tarafından sunulan tasdikna- <. 
menin tevdii tarihini takip eden üç yıl içinde, Japonya Hükümetine ve Amerika. Birleşik Devletleri 
Hükümetine tebligatta bulunmak suretiyle Andlaşmayı kendisi ile Japonya arasında yürürlüğe koya
bilecektir. 

""" . '" '" '"*' \\ Madde — 24. 

Bütün tasdiknameler Amerika Birleşik Devletlerine tevdi olunacak ve Amerika Birleşik Devletleri 
23 ncü maddenin (a) fıkrası gereğince, bu tevdii erin her birinden ve Andlaşmanın yürürlüğe giriş 
tarihinden ve 23 ncü maddenin (b) fıkrası gereğince yapılan her hangi bir tebliğden bütün mümzi 
Devletleri haberdar edecektir. 

Maddo -~ 25. 

îşbu Andlaşma bakımından Müttefik Devletlerden maksat Japonya ile harb halinde bulunan 
Devletler veya önce 23 ncü maddede zikredilen bir Devletin ülkesinden bir cüzünü teşkil etmiş 
olan her hangi bir Devlettir. Ancak, ilgili Devletin işbu Andlaşmayı imzalamış ve tasdik etmiş 
olması şarttır. 21 nei maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Andlaşma burada tarif 
edildiği şekilde bir Müttefik Devlet olmıyan her hangi bir Devlete bir hak, sıfat veya menfaat 
bahşetmiyecek; ve Japonya'nın İıer hangi bir hakkı, sıfatı veya menfaati, Andlaşmanın her Hangi 
bir hükmü ile, mezkûr tarife uygun şekilde bir Müttefik Devlet olmıyan bir Devlet lehine azaltıl
mış veya ihlâl edilmiş sayılmıyacaktır; 

Madde — 26. 

Japonya, 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Beyannamesini imzalıyan veya bu beyanna
meye katılmış olan ve Japonya ile harb halinde bulunan her hangi bir Devlet ile, veya 23 ncü 
maddede zikredilen bir Devletin topraklarından bir parçasını teşkil etmekle beraber işbu Andlaş
mayı imzalamıyan her hangi bir Devlet ile, işbu Andlaşmada münderiç şartların aynı veya esas 
itibariyle aynı olan şartlar dairesinde iki taraflı bir Baıış Andlaşması akdetmeye hazır buluna
caktır. Ancak Japonya'ya terettüp eden bu mükellefiyet işbu Andlaşmanın ilk yürürlüğe girme
sinden üç yıl sonra sakıt olacaktır. Japonya her hangi bir Devlet ile bir barış uzlaşması veya harb 
metalibatma dair bir uzlaşma yaparak mezkûr Devlete işbu Andlaşmada derpiş olunanlardan daha 
büyük menfaatler bahşederse, aynı menfaatler işbu Andlaşmaya taraf olan Devletlere de teşmil edi
lecektir. . . . s 

Maddo — 27. 

işbu Andlaşma Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Evrak Hazinesine tevdi olunacak, ve 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti her mümzi Devlete Andlaşmanın tasdikli bir örneğini vere
cekti?. 

Bunu teyiden aşağıda imzaları bulunan Temsilciler işbu Andlaşmayı imzalamışlardır. 
1951 yılı Eylül ayının bu 8 nci günü San - Franscisko'da hepsi aynı derecede muteber olmak şar

tiyle İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dilleri ile Japonca olarak yapılmıştır. 
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PROTOKOL 

Aşağıda imzası bulunan ve işbu maksat için usulüne göre salâhiyettar kılınmış kimseler Japonya 
ile sulhun teessüsü üzerine sözleşmeler, vâde ve müruruzaman müddetleri, kabili ciro senetler mese
lesiyle sigorta mukaveleleri meselesini tanzim gayesine mâtnf aşağıdaki hükümlerde mutabık kal
mışlardır: • 

Sözleşmeler - Vâde ve müruruzaman müddetten ve İcaabili ciro senetler 

A) -Sözleşmeler: • . 
1. İcrası için kısım F de tarif edildiği üzere muhasım durumuna geçen taraflar arasında, te

ması icabettiren her hangi bir sözleşme aşağıda 2 ve 3 neü fıkaralarda zikredilmiş bulunan istisna
lar mahfuz kalmak şartiyle7 mevzuübahis taraflardan her hangi birinin muhaısmı duruma geçtiği an
dan itibaren münfesih olmuş addedilebilecektir. , 

Bununla beraber, bu kabilden bir infisah bugün imzalanmış bulunan bu barış Andlaşmasımn, 15 
ve 18 nci maddeleri hükümlerini haleldar etmiyeceği gibi taraflardan her hangi birisini, •; mahsuben 
kabul etmiş lolup karşılığını ifa etmediği avans veya tediyelerin natık olduğu meblâğı iade etmek 
vecibesinden kurtarmıyacaktır. 

2. Yukarda 1 nci maddede serdedilen hükümlere bakılmaksızın herhangi bir sözleşmenin tecezzi 
kabul edebilen ve icrası için kısım F de tarif edildiği üzere muhasım duruma geçen mezkûr taraf
lar arasında teması icabettirmeyen kısımları fesihten istisna edilecek ve bugün imzalanan Barış 
Andlaşmasımn 14 ncü maddesinde münderiç hakları haleldar etmeksizin yürürlükte kalacaktır. Her
hangi bir sözleşmenin hükümleri bu şekilde tecezzi kabul etmediği hallerde Sözleşmenin tamamı 
münfesih olmuş addedilerektir. Yukardaki hükümler, bu Protokolün mümzilerinden olup işbu 
Barış Andlaşmasma göre Müttefik Devlet addedilen ve Sözleşmenin kendisi veya Sözleşmede taraf-. 
lar üzerinde kaza yetkisi bulunan .Devletçe vaz'edilmiş kanunlara, nizamnamelere ve talimatname
lere, ve Sözleşmenin hükümlerine tâbi olacaktır. • • , ' • . • 

3. Kısım A daki her hangi bir husus muhasımlar arasındaki bir Sözleşmeye tevfikan kanuni 
olarak icra edilmiş muameleleri gayrimuteber kılacak şekilde mütalâa cdilmiyecektir. Şu şartla 
ki: mezkûr muameleler alâkadar Hükümetin verdiği yetkiye binaen icra edilmiş ve bu Hükümet 
işbu Protokolün mümzilerinden olup bu Barış Andlaşmasma göre Müttefik Devlet addedilmiş ol
sun. > : i« ı«rsJ-» ' - - . 

4. Yukardaki hükümlere bakılmaksızın, sigorta ve Reasürans Sözleşmeleri işbu Protokolün D 
ve E kısımları hükümlerine tevfikan muamele göreceklerdir. 

B) Vâde ve müruruzaman müddetleri : 
1. Harb hali sebebiyle kanuni harekete tevessül etmeye veya haklarını korumak için gerekli 

formaliteleri yerine getirmeye imkân bulamamış olan işbu Protokol mümzileri tebaalarının alâka
dar olduğu hallerde bütün müruruzaman müddetleri veya harekete geçme hakkının yahut şahıs
lara veya mameleke tesir eden münasebetlerle ilgili olarak koruyucu tedbirler almak hakkının 
tahdidi mevzuunda, bu müddetlerin harbin zuhurundan evvel veya sonra cereyana başlamış oldu
ğuna bakılmaksızın, bir taraftan Japon ülkesinde, diğer taraftan Japonya'ya mütekabiliyet esası 
üzerinden bu paragrafın hükümlerinden faydalanmak hakkını tanıyan mümzilerin ülkesinde har
bin devammça inkıtaa uğramış nazariyle bakılır. Bu müddetler, bugün imzalanan Barış Andlaş
masımn yürürlüğe girmesiyle t e t a r cereyana başlıyacaktır. Bu paragrafın hükümleri, faİ2i veya 
temettü kuponlarının ibrazı, veya çekilme suretiyle yahut her hangi bir sebeple tesviyesi meşrut 
senetlerin tesviye olunmak üzere ibrazı için tesbit olunmuş müddetler hakkında tatbik edilecek
tir. Şu şartla ki •: Kupon ve senetlere ait müddetler, kupon veya senet hâmillerino yapıla
cak tediye için paranın hazır olduğu tarihten itibaren cereyana başlıyacaktır. 

2. Harb esnasında her hangi bir hareketin icra edilmemesi veya bir formalitenin yerine ge
tirilmemiş olması sebebiyle Japon ülkesinde, işbu Barış Andlaşması mümzilerinden olup And-
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laşmaya göre Müttefik Devlet addedilen Devletlerden birinin tebaasının zararına olarak, icra 
tedbirleri ittihaz edilmiş olan hallerde Japonya Hükümeti, ciddî surette ihlâl edilmiş bulunan hak* 
lan iade edecektir. Bu hakların iadesi imkânsız veya nasfcte mugayir olacak ise Japonya Hükü
meti alâkadar mümzi Devlet tebaasının icabı hale göre haklı ve âdil bir tazminat almasını temin 
edecektir. 

G Kabili ciro senetler : 
1. Muhasımlar arasında harbden evvel tanzim edilmiş kabili ciro senetlerden" hiçbiri, derpiş 

edilmiş bulunan müddet içinde kabul veya tediye için ibraz edilmemiş veya keşide edenlere.ve
ya ciroculara ademikabul veya ademitediye keyfiyeti vaktinde ihbar olunmamış veya sene
din protesto edilmenıiş olması sebebiyle yahut harb esnasında her hangi bir formalitenin yapıl
mamış olmasından dolayı gayrimuteber addedümiyecektir. 

2. Bir kabili ciro senedin kabul veya tediye için ibraz edilmesi veya keşideciye veya cirocuya 
ademikabul veya ademitediye ihbarının yapılması veya. senedin protesto edilmesi için icabeden 
müddet harb' esnasında sona ermiş ve senedi ibraz veya protesto etmesi veya ademikabul yahut 
ademitediye ihbarında -bulunması lâzımgelen taraf harb dolayısiyle böylece hareket edememişse, 
ibrazın, ademitediye veya ademikabul ihbarının veya protestonun yapılabilmesini mümkün, kılmak ' 
üzere, bugün imzalanan Barış Andlaşmasınm yürürlüğe girdiği târihten itibaren cereyana başla
mak ve üç aydan, az olmamak üzere bir zaman süresi tâyin edilecektir. 

3. Eğer bir kimse harbden evvel veya harb içinde, bil âh ara muhasım duruma geçmiş bir kim
se tarafından kendisine karşı girişilmiş bir taahhüt neticesi olarak bir' kabili ciro senet tahtında 
bâzı vecibeler yüklenmiş ise, taahhüt sahibi harbin zuhuruna rağmen, mezkûr vecibelerden dola
yı bu kimseye karşı tazmin mükellefiyetiyle bağlı kalacaktır. 
- D) Tarafların muhasım duruma geçtikleri tarihten evvel nihayete ermemiş bulunan Sigorta 
ve Reasürans mukaveleleri (Hayat sigortalarından gayrı) : 

1. Sigorta Sözleşmeleri, tarafların birbirine muhasım duruma geçmiş olnıalariyle münfesih 
olmuş addedümiyecektir. Şu şartla ki : Riziko tarafların muhasım duruma geçtikleri tarihten ev
vel işlemeye başlamış ve yine mezkûr tarihten evvel sigortalı prim olarak ödenmesi gereken para
ları ödemiş veya Sözleşmeye tevfikan sigortanın muteber olması veya muteber kalması için ge- • 
reken muameleyi yapmış bulunsun. '.'*' ' f ' 

2. Yukarda zikredilmiş maddeye tevfikan yürürlükte kalanlardan gayri sigorta sözleşmeleri keen-
lemyekûn addedilecek ve bu sözleşmelerin icrası zımnında ödenen bütün paralar iade edilecektir. 

3. Aşağıda sarih olarak zikredilenler hariç, Reasürans Anlaşmaları ve diğer "Reasürans Sözleş
mesi, tarafların birbirine muhasım duruma geçtikleri'tarihte nihayete ermiş addedilecek ve o tarih
ten itibaren bütün devir ve ferağlar iptal edilecektir. Şu şartla ki : Bir Deniz Reasürans Anlaşması 
tahtında tanzim edilmiş bulunan seyahat poliçelerine mütaallik devir ve ferağlar, rizikonun, son bul
masını gerektiren hal ve şartlara tevfikan tabiî olarak sona erinceye kadar tamamiyle muteber' kalmış 
addedileceklerdir. 

4. Riziko işlemeye başlamış ve prim olarak ödenmesi gereken bütün paralar ödenmiş veya reasü
ransın muteber olması veya muteber kalması için icabeden •muameleler yapilmış veya yapılmasına 
usulü, dairesinde tevessül olunmuş bulunan ihtiyari Reasürans Sözleşmeleri tarafından muhasım 
duruma geçtikleri tarihe kadar, Reasürans Sözleşmesi başka bir hal sureti göstermedikçe, tamamiyle 
muteber ve bu tarihte son bulmuş addedilecektir. 

Şu şartla ki: Seyahat poliçeleriyle ilgili bu kabilden ihtiyari Reasüranslar, rizikonun son bulma
sını gerektiren hal, ve şartlara tevfikan tabiî olarak hitama erinceye kadar muteber kalmış addedilecek
lerdir: Keza bu şartlar cümlesinden olarak Sigorta Sözleşmesiyle ilgili olarak yukarda madde 1 e göre 
muteber addedilen ihtiyari Reasüranslar, ana sigorta hitam buluncaya kadar temamiyle yürürlükte kal
mış sayılacaktıı*. 

5. Yukardaki. maddede mevzuubahis edilmiş olanlardan gayriihtiyari reasürans sözleşmeleri 
ve fahiş zarar esasına istinat eden fahiş zarar reasürans sözleşmeleri ile dolu reasürans sözleş-
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meleri (ihtiyari olsun veya olmasın) keenlemyekûn addedilecek ve mezkûr sözleşmelerin icrası 
zımnında ödenmiş bulunan paralar iade edilecektir. 

6. Reasürans Anlaşması veya diğer reasürans sözleşmelerinde başka bir hal sureti gösteril
medikçe, primler prorata temporis esasına göre ayarlanacaktır. 

7. Sigorta ve reasürans sözleşmeleri (Reasürans anlaşmaları) gereğince yapılmış (devri'ferağlar 
dâhil), Taraflardan birinin tebaası bulunduğu her hangi bir devletin veya müttefiklerinin ya
hut onunla iş birliği yapmış devletlerin harb hareketlerinin sebep olduğu zarar ve iddialarını ihti
va etmiyor addedilecektir. 

8. Bir sigortanın harb esnasında ilk sigorta edenden bir başkasına devredildiği veya tamamı 
reasüre olduğu hallerde devir veya reasürans, ister rıza, ister idari veya teşriî bir tedbir ile 
icra edilmiş; olsun, tanınacak ve ilk sigortalıyanm mesuliyeti devrin veya reasüransın vâki olduğu 
tarihten itibaren nihayete ermiş addedilecektir. 

9. İki aynı Taraf arasında birden fazla reasürans anlaşması veya başkaca reasürans sözleşmesi 
mevcut olduğu hallerde aralarında bir hesap ayarlaması yapılacak ve nihai bir bilanço tesis et
mek üzere (üzerinde mutabık kalıtım ş, halen mevcut kayıpları da ihtiva' edecek şekilde) "bütün 
farklar ve bu sözleşmelerden birnin icabı olarak bir Tarafın öbür Tarafa borçlu olduğu bütün pa
ralar veya yukardaki hükümlerden her hangi birine göre ödenmesi gerekebilecek bütün para
lar hesaba dâhil edilecektir. ' •' . y ' « 

10. Taraflardan hiçbiri, Tarafların, birbirine mühasım duruma geçmelerinden ötürü, primlerin, 
tazminatın veya farkların tesbitinde vâki olmuş veya vâki olacak bir gecikme' sebebiyle her hangi 
bir faiz ödemiyecektir. • 

11. İşbu Protokolün bu bölümünde zikri geçen her hangi bir husus bugün imzalanan Barış And-
laşmasımn, 14 ncü maddesinin sağladığı hakları her hangi bir suretle haleldar etmiyecek ve bunla
ra tesir etmiyecektir. 

E) Seyahat sigortası mukaveleleri : < ••.-••• f-
Harb esnasında bir sigortanın, ilk sigortalıyan tarafından diğer bir sigortabyana devir veya bu

nun tamamı reasüre edildiği hallerde, eğer bu muameleler Japio-n idari veya kazai makamlarının ta
lebi üzerine.yapılmışsa sigortanın transferi veya reasüre edilmesi muteber sayılacak ve ilk sigorta
lıyanm mesuliyeti transferin veya reasüransın yapıldığı tarihte son .bulmuş addedilecektir 

F) Hususi hükümler : 
Bu protokolün istihdaf ettiği maksatlar için, hakiki ve hükmi şahıslar, bu şahısların veya 

sözleşmelerin tâbi bulunduğu kanunlar, nizamlar ve talimatlar icabı olarak aralarında ticaretin gay-
rikanuni sayıldığı tarihten itibaren birbirine muhasnn duruma geçmiş, addedileceklerdir. 

Nihai madde 

İşbu Protokol Japonyanm ve bugün Japonya ile imzalanan Barış Andlaşmasma imza koyan 
her hangi bir Devletin imzasına açık olup, iştigal ettiği meseleler, mevzuunda Japonya ile bu Proto
kolü imzalamış olan her devlet arasındaki münasebetlere, Japonya ile bu devletin mezkur Barış And-
laşması ile karşılıklı olarak bağlandıkları tarihten itibaren tatbik edilecektir. 

Bu protokol Amerika Birleşik Devletler Hükümeti arşivlerine tevdi edilecek ve bu Hükümet, 
her mümzi devlete bunun tasdikli bir örneğini Bağlıyacaktır! 
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Beyanname 

Bugün imzalanmış olan Barış Andlaşması münasebetiyle Japonya Hükümeti aşağıdaki beyanda 
bulunur : " 

Japonya; Müttefik Devletlerden her hangi birinin yetkileudirildiği bir komisyon, murahhas 
heyetine veya sair teşekküle Japon toprağındaki harb mezarlarını, mezarlıklarını vo âbidelerini teş
his etmek, bunların listesini yaparak bu yerleri muhafaza veya tanzim etmek hakkını tanıyacak, 
sayılan teşekküllerin işini kolaylaştıracak ve yukarda zikredilen harb mezarları, mezarlıkları ve 
âbide! eri hususunda ilgili Müttefik Devlet ile veya Devletçe yetkilendirilmiş her hangi bir komis
yon, murahhas heyeti veya başka teşekkül ile lüzumlu görülebilecek .'anlaşmaların akdi için mü
zakerelere girişecektir. 

Japonya, Müttefik Devletlerin topraklarında mevcut olması muhtemel ve korunması matlup 
olan Japon harb mezarları ile mezarlıklarının bakımı;için tedbir alınmak üzere, Müttefik Devlet
lerin Japonya Hükümeti ite müzakerelere girişeceğine güvenir. 

.No. 119 , 
Ta. 15 . XI . 1951 

Beyanname 

Japonya Hükümeti, bugün imzalanmış olan Barış Andlaşması münasebetiyle aşağıdaki beyancla 
bulunur : 

1. Mezkûr Barış Andlaşmasında hilafı derpiş edilmiş olması' hali müstesna, Japonya, bugün yü
rürlükte olup 1 Eylül 1939 tarihinde Japonya'nın dâhil bulunduğu çok taraflı milletlerarası an
laşmalardan kâf fesinin tam muteberliğini tanır ve işbu Aııdlaşmanm ilk olarak yürürlüğe girmesi 
ile,-mezkûr anlaşmalar tahtmdaki bütün .haklarını tekrar kullanmaya ve vecibelerini deruhde et
meye başlıyacağım beyan eyler. Ancak, her hangi bir anlaşmaya iştirak, Japonya'nın, 1 Eylül 1939 
tarihinde veya daha sonraki bir tarihte, âza olmaktan çıktığı milletlerarası bir teşeİdriilde âzalığı 
icabettiriyorsa, işbu fıkranın hükümleri Japonya'nın ilgili teşekkül âzalığma tekrar kabul edilme
sine bağlı olacaktır. 

2. Japonya Hükümeti, mümkün olan en kısa zaman zarfında ve Barış Andlaşmasmın ilk olarak 
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir sene içinde, aşağıdaki milletlerarası anlaşmalara resmen 
iltihak etmek niyetindedir: 

•1. Uyuşturucu maddelere dair 23 Ocak 1912, 11 Şubat 1925, 19 Şubat 1925, 13 Temmuz 1931, 
27 Kasım 1931 ve 26 Haziran 1936 tarihli Anlaşma, Sözleşme ve protokolleri tadil eden 11 Aralıit 
1946 tarihli Lake Success İmza, Protokolü; 

(2) 11 Aralık 1946 da Lake Succes'de imzalanan Protokol ile tâdil edilmiş olup Uyuşturucu 
Maddeler İmalini Tahdid ve Tevziini Tanzime dair bulunan 13 Temmuz 1931 tarihli Sözleşme
nin şümulü dışındaki uyuşturucu maddeleri milletlerarası kontrol altına vaz'eden 19 Kasım 1948 
tarihinde Paris'te imzaya açılmış bulunan Protokol; 

(3) 26 Eylül 1927 de Cenevre'de imzalanan yabancı hakem kararlarının tenfizine dair millet
lerarası Sözleşme; 

(4) 14 Aralık 1928 de Cenevre'de imzalanan iktisadi istatistiklere dair Milletlerarası Sözleş
me vo Protokol, ve iktisadi istatistildero dair 1928 tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi tâdil eden ve 
9 Aralık 1948 de Paris'te imzalanan Protokol; 

(5) 3 Kasım 1923 te Cenevre'de imza edilen gümrük formalitelerinin sadeleştirilmesine dair 
Milletlerarası Sözleşme ve imza Protokolü; 
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(6) 2 Haziran 1911 de Vaşington'da, 6 Kasım 1925 te Lâhey'de, ve 2 Haziran 1934 te Lon

dra'da tâdil edilen, Eşya için Sahte Menşe gösterilmesini önlemeye mahsus 14 Nisan 1891 tarihli 
Madrit Anlaşması; 

(7) 12 Ekim 1929 da ..Varşova 'da imzalanan Milletlerarası Hava Nakliyatı ile ilgili bâzı kaide
lerin tevhidine mahsus Sözleşme ve mütemmim Protokol; •'• 

, (8) - • 1^. İlaziran 1948 de Londra'da imza için açılmış bulunan Denizde Hayatın Emniyetine 
dair' Sözleşme; , . 

(9) Harlr Kurbanlarının korunmasına dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri. 
3) Japonya Hükümeti keza; (a) 7 Aralık 1944 de Şikago'da imza için açılmış bulunan Mil

letlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesine iştirak etmek ve, Japonya mezkûr Sözleşmeye bir taraf ola
rak dâhil .olur olmaz, yine 7 Aralık 1944 de, Şikago'da. imza için açılmış bulunan Milletlor&rası 
Hava Servisleri Transit Anlaşmasını kabul etmek vo (b) 11 Ekim 1947 do Vaşington'da imza için 
açılmış bulunan Dünya Meteoroloji Teşekkülü Anlaşmasına iştirak etmek üzere işbu Barış Andlaş-
masınm ilk yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaatta bulunmak niyetindedir. 

«***» 

(S,Sayj»ı : 101) 



S. SAYISI : 164 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü Teşkilât, Va
zife ve Memurlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Büt

çe komisyonları raporları (1 /349) 

T. C. ' '• ;~ . 
Başbakanlık . " , < 22 . II . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2211, 6/518 ' " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât, vazife ve Memurlarına ait 4454 sayılı Kanunun 
51 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 15 . I . 1952 tarihli toplantısında yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• • ' • ' ' • • • • - " " ' " ' • ; . : •' '. . A. Menderes 

GEREKÇE 

Tren ve vapurlarda posta nakil işleriyle vazifelendirilmiş olan posta gezici memıtrlariyle bun
lara refakat ettirilen hamallara kilometre ve deniz mili hesabiyle verilmekte Olan prim istihka
kının kanuni bir müeyyideye istinadetmediği cihetle bu hususta bir kanun teklifi yapılması 1950 
Bütçesinin tetkiki sırasında Maliye Bakanlığınca talep edilmiştir. 

Vakıa her yıl istihsal olunan Bütçe Kanununun R. cetvellerinde bu hususta bir kayıt bulun
makta ise de Bütçe kanunları esasen bir yıllık muvakkat bir devreye inhisar etmekle beraber 
bunlardaki R. cetvelleri de bütçeye mevzu ödeneklerin sarf, şümul derece ve aidiyetlerini gös
termekten başka bir maksada matuf bulunmadığından R. cetvellerindeki bu kaydın prim istih
kakları 'için daimî bir müeyyide sayılmıyacağı tabiî bulunmaktadır. 

Gezici posta memurlarına seyahatleri müddetince harcırah ve yevmiye verilmediği gibi har
cırah kararnamesine ekli Sayıştayın Eylül - Kasım 1340 raporları üzerine Büyük Millet Meclisin
ce ittihaz Duyurulmuş olan kararın 41 nci maddesinde otel ücretlerinin de ödenemiyeceği zikre
dilmiştir. 

Bütün bu sebeplere binaen ikamet mahallerinden uzakta ve tren, vapur ve icabında kara yol
ları vesaitinde uzun mesafeler katetmek suretiyle ve ağır zahmet ve külfetlere katlanarak ve evle
rinden uzak kaldıkları için ayrıca yiyecek masrafları yaparak posta nakliyatım temin eden P. 
T." T. memur ve müstahdemleriyle bunlara refakat ettirilen hamallara yalnız zaruri masraflarını 
karşılamak maksadiyle kilometre ve deniz mili hesabiyle ve idare encümenince takdir olunacak mik
tarda prim verilmek üzere 4454 No. lu Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra eklenmesi lâzımgcl-
miştiı*. ' 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/349 
Karar No. 7 

2 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kara ve deniz nakil vasıtalarında gezici 
posta memurlariylc. bunlara refakat ettirilen 

.hamallara kilometre ve deniz mili hesabiyle ve
rilmekte olan pirim istihkakının kanuni bir 
müeyyideye istinat etmemesi sebebiyle bu husus
ta bir kanun teklif edilmesi 1950 Bütçesinin 
tetkiki sırasında Maliye Bakanlığınca talep 
edilmiştir, 

Her nek adar her yıl istihsal olunan Büt
çe Kanununun «R» cetvellerinde bu hususta 
bir kayıt bulunmakta ise de Bütçe Kanununun 
bir yıllık muvakkat bir devreye inhisar etmesi 
ve bunlardaki «R» cetvellerinin bütçeye mevzu 
ödeneklerin sarf ve aidiyetini göstermekten iba
ret kalması sebebiyle bu pirim istihkaklarının 
daimî bir müeyyedeye bağlanması daha uygun 
görülmüştür. 

îkamet mahallerinden uzaklara tren, vapur 
ve icabında karayollar vesaitinde uzun mesafe
ler katederek büyük zahmet ve külfetlere kat
lanan gezici posta memurlariylc sair müstah
demlerin zaruri masraflarını karşılamak mak-
sadiyle Hükümetin teklif ettiği kanun tasarı
sı 31 . III . 1952 tarihinde P. T. T. İdaresinin 

mümessilleri huzurunda komisyonumuzca tet
kik edilerek uygun görülmüştür. 

Kanunun birinci maddesindeki Karayolları. 
vesaitinde ibaresine atlı müvezzilerin de katıla
cağı • mülâhaza edilerek bunlara da pirim veril
mesi adalet icabından bulunduğu anlaşılmıştır. 
Hükümet tasarısı aynen kabul edilerek havale
si gereğince Bütçe Komisyonuna verilmek üze
re yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Samsun 

N. Berkman 
Kâtip 

Amasya Balıkesir 
C. Topçu A. Kalıpsızoğlu 
Bitlis Bitlis 

İV. Barut S. İnan 
Malatya, > Maraş 

L. Sayman E. öksüz 

Sözcü 
Erzurum 

E. Nutku 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Çanakkale 
/. Karasioğlu 

Ordu 
F. Boztepe 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

t. Duygun //. 
İmzada bulunamadı 

Tunceli 
Remzi Kulu 

( S. Sayısı : 164 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. . 
Bütçe Komisyonu 18 . IV . 1952 

Esas No. 1/349 
Karar No. 67 . 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 4454 sayılı 
Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başbakanlığın 22 . I I . 1952 tarihli ve 
6/518 sayılı tezkeresi ile sunulan kanun tasarısı 
Ulaştırma Komisyonu raporu ile birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakan
lığı ve P. T. T. Genel Müdürlüğü temsilcileri ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı, tren, vapur ve karayolları vesaitinde 
gezici olarak posta götürüp getiren ve posta işle
mi yapan P. T. T. memurlar ve hizmetlileriyle 
bunlara refakat ettirilen hamallara kilometre ve 
deniz mili hesabiyle verilmekte olan primlerin 
kanuni müyyideye istinat ettirilmesi maksadiyle 
hazırlanmıştır. 

Gerekçesinde izah olunduğu üzere şimdiye 
kadar verilmekte bulunan primlerin her yıl istih
sal olunan Bütçe kanunlarının (R) cetvellerine 
konulan formüller ile tediye olunduğu ve hizme
tin daimî olması bakımından meriyeti bir sene 
devam eden Bütçe kanunlarında her sene tekra
rından ise bunun kanuni bir müeyyideye istinat 
ettirilmesinin daha uygun olacağı ve bu memur 
ve hizmetlilere seyahatleri müddetince yevmiye 
ve harcirah verilmediği için kaldıkları yerde otel 
ücreti de ödenmemekte olduğu cihetle ikamet ma
hallerinden uzakta ve tren, vapur ve icabında 
karayolları vesaitinde uzun mesafeler katetmek 
suretiyle ağır hizmetlere katlanan ve evlerinden 
uzak kaldıkları için ayrıca yiyecek masrafları 
yaparak posta nakliyatını temin eden bu me
murlar ile bunlara refakat ettirilen hamallara 

yalnız zaruri masraflarını karşılamak maksadiy
le kilometre ve deniz mili hesabiyle ve idare en
cümenince takdir olunacak miktarda prim ve
rilmesi maksadiyle 4.454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hususunda hazırla
nan tasarıyı bidayeten inceliyen Ulaştırma Ko
misyonu da yerinde ve uygun görmüştür. 

Şimdiye kadar kabul olunan bütçelerin (R) 
cetvellerindeki formüllere uyularak yapılmakta 
olan bu tediyenin işin daimi olması bakımından 
4454 sayılı Kanunun «51 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi suretiyle kanuni bir müeyyideye isti
nat ettirilmesini temin maksadiyle hazırlanmış 
olan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerin
de ve uygun görülerek birinci madde Hüküme
tin teklifi veçhile aynen, 2 ve 3 ncü maddeles 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın anayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Sivas 

F. Çelikba§ E. Kalafat H. îmre 
ılfyon K. Aydın Bilecik 

A. Veziroğlu E. Menderes Ol. Y. Üresin 
Bolu Bursa Giresun 

İ. Gülez II'. Soman II. Erhmen 
Giresun İstanbul 
M. Şener Verilecek primin nispetinin veya 

âzami haddinin kanunda tasrih 
edilmesi kanaatindeyim 

E. Hüsman 
İstanbul İzmir Kırklareli 
S. Oran B. Bilgin Ş. Balcay 

Ordu 
B. Aksoy 

( S. Sayısı : 164 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

"Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 3Iüdür-
lüğü Teşkilât, rVazife ve Memurlarına, ait 44.54 
sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve 
Memurlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nei 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tren, vapur ve karayolları vesaitinde gezici 
olarak posta götürüp getiren ve posta işlemi 
yapan P. T. T.-Memur ve hizmeıtlileriyle bıtıılıu 
ra refakat ettirilen hamallara kilometre ve de
niz mili hesabiyle prim verilir. Bu primin nispet 
ve miktarı da Genel İdare encümenince tesbit 
olunur» 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Baam 
• / / , Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F, Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yır cali 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yadımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişlerı'Bakanı ye 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So.,Y. Bakanı 

Dr. E. II. Üstündağ 
Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Ba. ve İşletmeler Ba. V. 
8. Ihırtbek ' N. Özsan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tosta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 4454 
sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar - Kurulu 
yürütür. 

>S©-<65>1 
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S. SAYISI : 185 
İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur
ları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ye 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklif

leri ve Bütçe Komisyonu raporu ( 2 / 1 2 5 , 3 4 7 , 3 5 1 ) 

T.B.M.M. 
İdareci Üyeler Kurulu 25 . XII, 1950 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 38445/1989. 
Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 96 nçı maddesinde devair ve müessesatta mev
cut demirbaş eşya ve mefruşatın bir ayniyat muhasibine tevdi edileceği hakkındaki hüküm ve buna 
müsteniden tutulacak defterlerle yapılacak muameleye dair olan 1929 tarihli Ayniyat Hesap Ta
limatnamesi mucibince tesisi gereken kayıtların- ve bu suretle ambarlara giren ve çıkan ve muha
faza altında bulunması icabeden bilcümle levazım ve ayniyata ait hesapların sorumlu memurların 
uhdesine tevdii zaruri bulunmaktadır. 

Gerçi şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi ile Millî Saraylardaki eşya ve levazımla bütün ay
niyatın tanzim edilen defterlerine göre hesaplan tutulmakta ise de Millî Saraylarda mevcut ve 
yüksek değer taşıyan 300 000 parçaya yakın eşya ve levazımla Büyük Millet Meclisi Binası ile Ki
taplık ve Basımevi Müdürlüklerinde bulunan külliyetli miktardaki kıymetli ayniyatm ve bu meyan-
da istihlâk mevzuuna girenlerinin hesaplarını tutmakla vazifelendirilmiş olan memurların kanun ve ta
limatın kasdettiği mânada bir hüviyet taşımamaları mahzurlu görülmüş ve bu ayniyat ve istihlâkâta 
mütaallik ifası icabeden muamelât ile kayıtlarının daha muntazam bir surette tutulmasını sağla
makla beraber bu hesapların muayyen olan zamanda ve usulüne tevfikan hazırlanacak hulâsa 
cetvellerinin vaktinde Meclis Hesapları inceleme Komisyonuna takdim ve bu sureti^ bütün ihtiyaç
lara cevap vermeyi mümkün/ kılacak' şekilde hukukan salâhiyeti haiz sorumlu saymanlar tarafın
dan tutulması intizamı ve aynı zamanda her türlü tereddütlerin izalesini temin eyliyecek daha mü
tekâmil bir tatbik usulü olacağı kanaatine varılmıştır. 

İşte buna binaen Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelin daire müdürlüğü kısmını teşkil eden kadroda yazılı (Ayniyat memuru ve personel şefi) 
unvanının (Ayniyat muhasibi ve personel şefi) unvanına ve Millî Saraylar Müdürlüğü kısmında 
yazılı (kontrol memuru) unvanının sonuna (ve ayniyat muhasibi) ve (Kitaplık Müdürlüğü) ibaresi
nin sonuna (Ayniyat mutemetliği) ve (Basımevi müdürü) ibaresinin sonuna da (ve ayniyat mute
medi) ibarelerinin ilâvesine ait aşağıda yazılı kanun teklifinin kabulüne.müsaade buyurulmasmı 
arz ve teklif eyleriz. ~*T*>î l"'*"*'•'.•"'•''•'>': '• * v 'f " 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
î. $. özgen . U. Atalajj 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtına dair olan 5509sayılı Kanuna bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Teşkilâ
tına dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinin Basımevi Müdürlüğü, Daire Müdür
lüğü, Millî Saraylar Müdürlüğü ve Kitaplık 
Müdürlüğü kısımlarında; bağlı cetvelde yazılı 
unvan değişiklikleri yapılmıştır. 

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

MADDE 3. —- Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

Eski ünvaft Yeni teklif olunan unvan 

Bajsımeyi Md. 
Daire Md, 

Milli Saraylar Md. 
Kitaplık Md, 

Basımevi Müdürü 
Ayniyet memuru ve 
personel şefi 
Kontrol memuru 
Kitaplık Müdürü 

Basımevi Müdürü ve ayniyat mutemedi 
Ayniyat muhasibi ve personel şefi 

Kontrol • memuru ve ayniyat muhasibi 
Kitaplık Hüdürü ve ayniyat mutemedi 

t. B: M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No : 40615/85 

Î5.1.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının; Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı"> Kanuna bağlı kadro cetve
linde Meclis Posta ve Telgraf Müdürlüğünü teşkil eden kısmı- beşinci dereceden 80 lira maaşlı bir 
müdür ve 8 nci dereceden elli lira maaşlı bir posta havale memuru ile 10 ncu dereceye' dâhil 5 âded 
otuzbeş liralık ikinci sınıf memurdan ibaret bulunmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan tatbikatın müdürlüğe ait derce ve maaişın memurluk için kabul edilmiş 
olan-derece ve maaş arasındaki üç derece nispetindeki farkdan dolayı elli lira maaşlı memurun an
cak- : iki üst dereceye terfi ettikten sonra daha üstün dereceye çıkabilmesi yolu kanuni imkânsızlık 
yüzünden- kapanmış olmasından' dolayı idare inhilâl vukuunda daima dışarıdan memur almak sure
tiyle müdürlük kadrosunun doldurulması mcbuıiyeti ile karşı karşıya gelmektedir. 

Uzun seneler çalışarak müdürlüğün vazifesini de yapabilecek bir liyakat iktisap eylemiş ve bütün 
ümit ve istikbalini ancak buna mazhariyete bağlanmış olmakla beraber Meclis Teşkilâtı içinde mes
lekî bilgisi bakımından başka bir vazifeye de geçmesi kabil olmıyan bir memur için bu halin haki
d e n mağduriyet yaratan bir konu oM^ 

Bununla beraber : Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü Memurları teşkilâtına dair 
olan kadro esas alınarak yapılan inceleme sonunda da bıı teşkilâta dâhil müdürlüklere ait kadro 
maaşlarının iki başmüdür için yüzer ye iki adedi için seksener ve ondan sonrakilerinin sırasiyle 
ehemmiyetlerine göre bir kısmının yetmişer ve daha çokları için de altmışar ve ellişer lira ola
rak kabul ve tesbit edilmiş olduğu anlaşıldığından bu teşkilâta nazaran çalışma ve iş hacmi göz 

(S. Sayısı : 165) 
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önünde tutularak Genel Müdürlüğün memurları derece ve maaş miktarlarına göre bir ayarlamayı 
temin ve aynı zamanda bariz olarak görülen nispetsizliği gidererek tatbikata her iki bakımdan 
da daha uygun bir mahiyet ve bu suretle de mdelicap elli lira maaşlı memuru müdürlük kadrosuna 

; tâyine imkân vererek mevcut nispetsizliği ortadankaldırmanm muvafık olacağına kanaat getirmiş
tir. 

Binaenaleyh; Meclis Posta ve Telgraf Müdürlüğü kadro maaşının 60 liraya ve derecesinin de 
yediye indirilmesi nıülâhazasiyle aşağıda yazılı kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Kabulüne müsaade Duyurulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 
idareci Üye İdareci Üye îdareci Üye 

H, Atala/y 'A, Kocobıyıkoğlu 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Teşki
lâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvelindeki Posta Müdürlüğüne ait maaş 
miktarı altmışa ve derece de yediye indirilmiş
tir. • , . . . • • • - • 

MADDE 2. — Bu kanım neşri tarihinden 
muteberdir. • . 

MADDE 3. •-- Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 

• • ; . ' . . • ' • 1 2 : 2 ; 1952 
, . - . • • Yüksek Başkanlığa 

Memleketimizde stenografi tatbikatı harf inkılâbından sonra başlamış ve bu konuda eiı büyük ihti
yaç Büyük Millet Meclisi tutanakları bakımından duyulmuştur. 22 yıllık tecrübeler, Avrupa memle
ketlerinde kullanılan" stenografi derecesinde tekemmül etmemiş olan metodlarımızla esaslı bir geliş
meye imkân vermediğinden, zabıt meselesi bugün dahi bir şahsi kabiliyet meselesi olarak ortada dur
maktadır. İşte bu şahsi kabiliyet unsurlarını bu mesleke bağlamak ve bilhassa yüksek tahsil görmüş 
olanları da stenograf lığa celbetnıek üzere, zaman zaman, kadro darlığını gidermeye matuf değişik
likler yapmak icabetmektedir. Nitekim Büyük. .Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı kanunlarında 
bu husus az, çok derpiş edilmek istenilmiş ise de bu dahi birçok kıymetli ve yetişmiş stenografların 
başka, mesleklere intisaplarını önliyememiştir. 

Memleketin demokrasi bakımından gelişmesi ve çok partili sistemin gerçekleşmesi Meclis Müzake
relerini hacim ve önem bakımından hayli artırmış durumdadır. Bu da kabiliyetli, tecrübeli ve ener
jik stenografların Kamutay ve komisyonlardaki faaliyetini zaruri kılmaktadır. 

Birinci maddenin teklif edilmesindeki esas ve gaye budur. . 
İkinci ve geçici maddenin teklifindeki maksada gelince : 
Stenografinin harf ve işaretleriyle kısaltma kaidelerinin öğrenilmesi büyük bir zorluk arzetme-

mekle beraber (Stenograf) olabilmek ve hele Büyük Millet Meclisi gibi tamamiyle tartışma ve gö
rüşme mekanizması olan, en mühim ve ulvi konuların en yetkili ağızlardan ifadesine sahne bulunan 
bir yerde bu vazifeyi görebilecek kabiliyete erişmek, büyük bir cıehdi, kuvvetli bir sürati intikali 
ve muhakkak ki, olgun bir kültür seviyesini geroktirmektedir. Memur olabilmek ve bidayeten Tuta
nak Müdürlüğü kadrosuna alınabilmek için dahi devamlı ekzersislere tâbi olması icâbeden namze
din memleket dâvalarının müdafaa vasıtası olan lisana da salâhiyetle nüfuz etmiş - olması şarttır. 

( S.. Sayısı..: 165 ) 



Bâzan yüksek okul mezunlarının da lâyikiyle anlamakta zorluk çektiği ifadeleri gerçeğe tam uygun 
olacak şekilde zaptedecek olan stenografi bu kadroya celbedecek unsuru, diğer her. hangi bir memu-
riyetinkiyle mukayeseye mahal olmadığı' kanaatindeyiz. Bir yüksek okul mezunu elemanın başka 
yerde bulâmıyacağı bir maaş seviyesi sağlanmadıktan sonra stenografi gibi bir aletle cihazlarıma 
yolunda çetin bir mücadeleye atılmasına esasen sebep ve imkân da yok. Bu sebeple bidayeten stenoğ-
raflığa intisap edecekler için de Baremin sağladığı hududun bir veya iki derece üstüne çıkmakta 
zaruret mevcuttur. Nitekim 1452 sayılı Kanunun bu hususu derpiş etmesi sayesindedir ki, harf inkı
lâbını takip eden yıl içinde Meclis bünyesinde stenografi tatbikatını sağlamak mümkün olmuştur. 
Nihayet bu imkânın gerçek bir istidat göstermiyenler için asla tatbik edilmemesine itina oluna
cağı muhakkak olup bunu teyit edecek hükmün de kanuna ilâvesi kabildir. 

Günün gerçek bir ihtiyacına cevap verecek olan işbu "kanun teklifimizin kabulü hususu saygiyle 
yüksek tasvibiplerine sunulur. 

\ İdareci üyeler 
İzmir Balıkesir İçel 

M, Âldemir A. Kocabıyıkoğlu 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 say ıh Kanunun 5 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad

deler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5509 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
Kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde der 
ğiştirilmiştir. 

Madde 5.— Stenograflar, 4598 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 3656 sayılı Kanunla belirtilen 
beşinci dereceye kadar (beşinci derece dâhil) 
yükseltilebilirler. 

MADDE 2. — Ehliyeti yapılacak sınav neti
cesinde sabit olmak kaydiyle, ilk defa stenog
raf lığa alinâcaklardan yüksek okul mezunları
na 3656 sayılı Kanunla belirtilen 9 ncu, lise me
zunlarına İO'ncu ve orta okul mezunlarına 11 

; Biitçe Komisyonu raporu 

; T. B . M. M. .• ' ' ' i . • 
Bütçe Komisyonu . 19 . IV . 1952 

Esas No. 2/125, 2/347, 2/351 .' ',;'.., 
Karar No. 71 s . 

Yüksek Başkanlığa^ 

İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Büyük kındaki üç aded kanun teklifi komisyonumuza 
Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki havale olunmakla idareci Üyelerden İzmir 
5509 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak- Milletvekili Mehmet Aldemir hazır olduğu hal-

nci derece maaşı verilebilir. Ancak bu hüküm 
başka memuriyetlere geçişte bir hakkı müktesep 
teşkil etmez. 

GEÇİCİ MADDE — Yukarıki madde hükmü 
bu memurluğa bu kanunun yayımından önce in
tisap etmiş bulunup da henüz kadro maaşını al
ma durumunda bulunmıyanlar. hakkında da 
uygulanabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

•(S.-Sayısı: 165) 
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do incelenip görüşüldü. 

Kanun tekliflerinden birincisi ile; Büyük 
Millet Meclisi, Meclis Basımevi, Kitaplık ve 
Millî Saraylardaki bilûmum mevad ve eşya
nın hüsnü suretle muhafazası ve bunların mu
bayaa veya hali hazır kıymetleriyle, istimal ve 
istihlâk safahatının mesul memurlar tarafın
dan kayıt ve takibi istenilmektedir. Filhakika 
bu işle tavzif edilecek kimselere mesul muha
siplik veya mutemetlik hakkının bir kanunla 
verilmemiş olması, icabı halinde ^mesuliyetleri
ne mâni teşkil edeceğinden kanunda mevcut bir 
boşluğu doldurmak ve bu işle tavzif edilecekle
rin salâhiyet ve mesuliyetlerini sağlamak mak-
sadiyle vâki teklif komisyonumuzca da yerinde 
ve uygun görülmüştür. 

ikincisi; çok partili sistemin gerçekleşmesi 
ile birlikte Meclis ve Komisyon müzakereleri 
fazlası ile kesafet peyda etmiş ve bu görüşme
lerin ayniyle zabıtlara intikali ehemmiyetli bir 
mesele haline gelmiş olduğundan kürsüde cere
yan eden münakaşa ve hitabelere vâkıf olabi
lecek ve bunları eksiksiz olarak zaptedebilecek 
kültürlü elemanları celbetmek ve bunları mü
esseseye bağlamak ' maksadiyle bidayeten Tu
tanak Müdürlüğü kadrosuna alınacak stenog-

;. raflardan ehliyeti ; imtihanla . sabit olarak yük
sek mektep mezunlarına 40, lise mezunlarına 35, 
ortaokul mezunlarına da 30 lira maaş verilmek 
ve bunların geçirecekleri hizmet senelerinden 
sonra 80 lira maaşa yükselmelerini temin için 
5509 sayılı Katnunda gerekli değişikliğin yapıl
ması istenilmektedir. 

.Komisyonumuzla yapılan görüşmelerden son
ra işm ehemmiyeti bakımından bu hizmete im
tihan suretiyle talıııacaklarda aranılacak ehli
yet ve liyakatten maada gerekçede de izah olun
duğu üzere işin ehemmiyet ve ağırlığı karşısın
da- hizmeti cazip kılmak, ve hizmette bulunan-

. lara da terfih imkânı sağlamak bakımından tek
lif yerinde grülmüş ve stenografların 80 lira 
asli maaşa-'kadar yükseleblmelerini temin için 
teklif olunan istisnai hüküm yerine kadro ma
aşlarının yükseltilmesi esası kabul edilmiştir. 

Üçüncüsü; Büyük -Millet Meclisi Posta, Mü
dürünün kadro mıaaşı 80 lira olduğu cihetle Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü memurları derece ve maaş miktarlarına 
göre bariz olan nispetsizliği ayarlamak maksa
diyle bu kadro maaşının 60 liraya indirilmesi 

teklif olunmaktadır. 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 

Müdürlüğü kadroları üzerinde yapılan incele
mede bu teşkilâta dâhil müdürlüklere ait kadro 
maaşlarının iki başmüdür için 100 ve ikisi için 
80 ve diğer müdürlüklerin öırasiyle 70, 60 ve 50 
lira olarak tesbit edilmiş .olduğu ve Meclis 
posta servisinin iş hacmi ise bu müdürlükler ile 
mukayese edilemiyeceği göz önünde tutularak 
vâki teklif komisyonumuzca da muvafık gö
rülmüştür. 

Her üç kanun teklif i 5509. sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki kanun. ile eki bulunan cetvelde değişikliği is
tihdaf ettiğinden teklifler komisyonumuzca tevhit 
edilerek bir metin halinde yeniden hazırlanmış ve 
kanuna ilişik cetvelde yapılması gereken değişikli
ği gösteren cetveller de tasarıya eklenmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Posta Müdürü
nün kadrosunun 
80 liradan 60 a 

inmesine 
muhalifim 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Bolu 

/. Oiilez 
İstanbul 
S. Uran 

Sözcü 
Çanakkale 

lü. Kalafat 

Aydın 
E.Menderes 

Bursa 
E. Şaman 

İzmir 
B. Bilgin 

Kâtip 
Sivas 

ff. îmre 
Muhalifim 

Bilecik 
Ol Y. Üresin 

Giresun 
H. Erkmen 
Kırklareli 
§. Bakay 

Ordu Trabzon 
R. Ahsoy Posta Müdürünün maaşınm 

(70), olması taraftarıyım. 
S.H.Kalaycıöğlu 

Devlet Teşkilâtında çalışan memurlar ara
sında ahenksizlik yaratacak ve memur aylıkla
rına ait Ana Kanuna (Barem Kanunu) külli
yen aykırı düşecek bir hükmün kabulü doğru 
değildir. Hakikaten gördükleri vazife ağır olan 
stenograflardan yeniden vazifeye alınacaklar 
hakkında rağbetlerini celbedecek başka esaslar 
mevcuttur. Bu bakımdan (2) nci madde ile bu 
madde hükmünü makable teşmil eden geçici 
maddeye muhalifiz. 

Giresun İstanbul Sivas 
M. Şener H. Hüsmmı H. îmre . 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin kaldırılması ve bu kanuna ilişik cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kânun tasarısı 

; MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 13.1.1950 
tarihli ve 5509" sayılı Kanuna ilişik cetvelde ya
zılı kadrolardan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılarak yerine bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilenler konulmuştur. 

MADDE 2. —• Ehliyeti yapılacak imtihan 
neticesinde sabit olmak kaydiyle, ilk defa ste
nograf lığa alınacaklardan yüksek okul mezun
larına 3656 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
belirtileni ncu, lise mezunlarına 10 ncu ve or
ta okul mezunlarına 11 nci derece aylığı verile
bilir. Ancak bu dereceler başka memuriyetlere 

geçişte kendileri için müktesep hak teşkil etmez. 

MADDE 3. — 13 . 1 . 1950 tarihli ve 5509 
sayılı Kanunun beşinci maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — ikinci madde ; hükmü 
stenograf lığa bu kanunun yayımından evvel tâ
yin edilmiş olup da henüz kadro maaşını ala-
mıyanlar hakkında da uygulanabilir. \ 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

MADDE 5. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağU cetvel 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tutanak Müdürlüğü 
8 Birinci sınıf stenograf 8 
9 İkinci » » 15 

Basımevi Müdürlüğü 
4 Müdür 1 

Daire Müdürlüğü 
6 Ayniyat memuru ve personel gefi 1 

Posta ve Telgraf Müdürlüğü 
5 Müdür . 1 

Millî Saraylar Müdürlüğü 
6 Kontrol memuru 1 

Kitaplık Müdürlüğü 
4 Müdür 1 

50 
40 

90 

70 

80 

70 

90 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tutanak Müdürlüğü 
7 Birinci sınıf stenograf 15 60 
8 İkinci. > » 8 50 

Basımevi Müdürlüğü 
4 Basımevi Müdürü ve ayniyat 

mutemedi . " 1 90 
Daire Müdürlüğü, 

6 Ayniyat muhasibi ve personel 
şefi 1 70 

Posta ve Telgraf Müdürlüğü 
7 Müdür 1 60 

Millî Saraylar Müdürlüğü 
6 Kontrol memuru ve ayniyat 

muhasibi 1 70 
Kitaplık Müdürlüğü 

4 Kitaplık Müdürü ve ayniyat 
mutemedi 1 90 

M ı^cc*"» '»»a 
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S. S A Y I S I ı flP© 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/345) 

T.O. 
Başbalumlth 23.11.1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/371, 6/515 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

GEREKÇE 

İstiklâl Harbi malûllerinden olup 397 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince para mükâfatı 
verilmesi gereken ad ve künyeleri bağlı cetvelde yazılı 5 subay ve 39 ere ait 5 600 liranın 1951 
yılı Devlet borçları bütçesinin 801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri) bölümünden 
ödenmesi uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı kazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. M. M. M. 
Bütçe Komisyonu ' 18 . IV . 1952 
Esas No. 1/345 
Karar No. 69 

Yüksek Başkanlığa 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında Maliye Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 6/515 sayılı 
tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı komisyo
numuza havale edilmekle Millî Savunma ve 
Maliye bakanlıklarının yetkili temsilcileri ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde; istiklâl Harbi malûlle
rine para mükâfatı verilmesi hakkındaki 397 
sayılı Kanun gereğince (5) subay ve (39) ere* 
verilecek para mükâfatının 1951 yılı Devlet 
Borçları Bütçesinin 801 nci (Emeldi, dul ve ye
tim aylık ve^ ödenekleri) bölümünden (5 600) 
liranın ödenmesini temin maksadiylc tasarı
nın sevkedilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Komisyonumuzca para mükâfatı verilecek 
eşhasa ait tasarıya merbut cetvel üzerinde ya
pılan tetkikattan; cetvelin 1 sıra sayısında bulu
nan piyade yüzbaşısı Mehmet Sami BaykaPm 
sıhhi durumundan dolayı Bakanlıkça 1939 se
nesinde tekaüde sevkı sırasında kendisinin İs
tiklâl Harbinde malûl olduğundan dolayı ma
lulen tekaüt edilmesi hakkında vâki talebi Mil
lî Savunma Bakanlığınca varit görülmiyerek 
Askerî Yargıtaya müracaatta bulunduğu ve 
Yargıtaya Millî Savunma Bakanlığının bu hu
susa dair verdiği ve ilâmda yazılı bulunan ce
vapta ise; mumaileyhin 1337 senesinde vazife 
esnasında attan düşme neticesi idrar yolundan 
kan gelmiş ve bu tarihten kısa bir zaman 
sonra kıtasına iltihak etmiş ve muhtelif sebep-
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lerlö: aldığı raporlarda bevlî cihaz hanesi ve id
rar muayeneleri normal olduğu ve resmî kuyu
data nazaran 1337 (1921) yılından 1931 yılma 

-. kadar on sene bevlî cihazın sağlam olması ve 
Gülhane bevliye profesörünün 24 .IV .,1939 ta
rihli fennî mütalâasında da böbreğinin çıkarıl
masını intaç -eden hastalığın 1337 senesindeki 
tardite (bağlanamıyacağı bildirilmiş olmasına 
göre .'tekaütlüğünün terfih derecesi üzerinden 
tadiline kanuni imkân görülemediği ifade edil
miş ve neticede Askerî Yargıtayca verilen ka
rarda ise maluliyeti kabul olunarak istihsal olu
nan ilâma müsteniden tekaütlüğü tashih edil
diği anlaşılmıştır. 

istiklâl (Harbinde malûl olanlara para mükâ
fatı verilmesine dair olan 397 sayılı Kanun (28) 
sene evvel Meclisi Âlice kabul edilmiş ve o za
man isimleri malûm olan eşhas hakkında tanzim 
olunan liste Yüksek Meclise arzedilerek kabul 
edilmiş ve milis namiyle harbe iştirak edip ma
lûl kalanların listeye ithal edilmediği gibi has
tanede bulunmaları ve sair sebepler dolayısiyle 
listeye ismi ithal edilmiyenlerin de kısa zaman
da tesbit edilerek listelerinin Meclisi Âliye ar-
zedileeeği kanunun Kamutayda görüşülmesi sı
rasında ifade edilmiş olmakla-bu gibilerin mü
kâfattan mahrum edilmemesini teminen de o za
man bir madde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

İstiklâl Harbinde malûl olduğundan dolayı 
mükâfata hak kazanan bir subayın (28) sene1 

sonra bu haktan istifade etmek istemesinin han-
'gi mülâhazaya istinadettiği ve bu Mükâfat Ka
nununun tekaütlük ile bir ilgisi olmadığı cihet
le kanunun neşrini m'ütaakıp hak iddiasında 
bulunmamasının sebepleri üzerinde duran ko
misyonumuz 'aradan geçen uzun yıllardan sonra 
bu kabil müracaatları önliyecek idari veya ka
nuni tedbirin alınmasını Hükümetten temenna 
ye şayan görmüştür. 

,397 sayılı Kanun Büyük Millet Meclisine 
isim bildirmek ve' tahsisat talep etmek suretiyle 
İstiklâl Harbi malûllerine1 .para mükâfatı yeril
mesine mütedair olduğuna ve bu mükâfata hak 
..kazananların tâyin ve takdiri hususu da Yük
sek Meclisin salâhiyeti cümlesinden bulunması
na binaen yukarda adı geçen zatm maluliyet 
maaşına kesbi istihkak için istihsal ettiği ilâ
mın kendisinin behemehal mükâfatlandırılması-
nı icabettiren bir sebep olamadığı neticesine va
ran komisyonumuz isminin nıükâfat listesinden 

çıkarılmasını uygun görmüştür. 
Tasarı 1951 yılında Yüksek Meclise fldvke-

dilmiş olduğundan tahsisatın 1951 yılı Bütçesi
nin 801 hci (emekli, dul ve yetim aylık ve öcta 
nekleri) bölümünden tediye edileceği tasarının 
birinci maddesinde yazılı ise de.malî yılın de
ğişmesi dolayısiyle maddedeki 1951 ve 1952 yılı 
(5 600) lira tahsisat (5 300) olarak tashih edil
mek suretiyle birinci madde rtadilen ve 2 ve 3 
ncü maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur (Çanakkale 

E. Adalcan F. Çelikhaş E. Kalafat 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Bilecik 

H. îmre A. Veziroğlu Y .Üresin 
Bolu Çanakkale 

Sami Baykal'm çıkarılma- K. Akmanlar 
sına muhalifim. 

/. Gulez 
..Diyarbakır ' Giresun Giimüşane 
Y. Azizoğlu M.Şener K.Yörükpğlu 

İstanbul İzmir Kırklareli 
A. II. Başar T. Gür erk §. Bakay 

Konya Konya Malatya 
E. Birand M .1. Ülgen M. 8. Eti 

Ordu Trabzon Van 
R. Aksoy 8. F. Kalaycıoğlu F. Melen 

I - Sami Baykal'm istiklâl Harbinde ma
lûl kaldığına dair Askerî Yargıtaydan istihsal 
eylediği ilâm iktisabı katiyet etmiş olduğuna 
göre, esbabı mucibe no olursa olsun, bu karar 
hilâfına bir tasarrufta bulunulması Anayasa
nın 54 ncü maddesi hükmüne muhalif olduğu; 

II - 397 numaralı Kanunun birinci mad
desinin son fıkrası tahsisatı munzama istihsa
lini temine matuf vo âmir bir hükmü ihtiva et
mekte olup bu hükme dayanarak Sami Bay
kal'm listeden çıkarılması ve bunun için tahsi
sat verilmemesi doğru olmıyacağı kanaatinde 
bulunduğumuz cihetle muhalifiz. 

. Bursa Kastamonu 
Kemal Yılmaz Hamdi Türe 

istanbul istanbul 
8. Oran H, Hüsman 

(S. Sayısı: 166) 



3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFFİ 

istiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı 5 subay ve 39 ere 397 
sayılı Karnın gereğince verilecek 5 600 liralık 
para mükâfatı, 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A/ l işaretli cetvelin Devlet borçları kısmının 
801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenek
leri) bölümündeki ödenekten verilir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Gr. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalt 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. 'Earaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı vo 
İşletmeler Bakanı V. 

N, özsari 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İlişik cetvelde ad, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı (4) subay ve (39) ere 
397 sayılı Kanun gereğince verilecek (5 300) 
liralık para mükâfatı, 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Devlet borçları kıs
mının 801 nci (Emekli, dul ve yetim aylık ve öde
nekleri) bölümündeki ödenekten verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S.-Sayısı : 166) 



Hükümetin teklifine hağlt 
CETVEL 

397 sayılı Kanuna göre (îstiklâl Harb malûllerine mahsus)*34 ncü subay müka 

Kıtası îsim ve şöhreti 
' Maluliyet Mükâfat 

Memleketi derecesi derecesi 

4 C 

C 

C 

C 

îstiklâl Harbi 7. Tüm. P. Yzb. Basri oğlu Mehmet Sa- îstanbul 
2. Alay îrtibat Subayı mi Baykal (337-176) 

îstiklâl Harbinde Milis Milis Yzb. Mehmet oğlu Memik Gazianteb 
Yzb. Boyno (336-366) 

îstiklâl Harbinde Milis Milis Yzb. Mehmet oğlu Hasan Gazianteb 
Yzb. Demirkan (336-368) 

îstiklâl Harbinde Milis Milis Üsteğmen Hüseyin Besim îstanbul 
Üsteğmen oğlu Bekir Sıtkı Kaur 

- - . (335-364) 
îstiklâl Harbinde 47. Al Yd. P. Tğm. Osman Nuri Ka- Giresun 
3. Tb. Yaveri raca 27241 

Lira 

Bir subayın dördüncü dereceden C fıkrasından mükâfat miktarı 300 
Bir subayın beşinci dereceden C fıkrasından mükâfat miktarı 300 
Üç subayın altıncı dereceden C fıkrasından mükâfat miktarı 300X3= 900 

Yekûn 1 500 



'* . . >. 

Hükümetin ieJdifine oağlt 
CETVEL 

397 sayılı Kamına göre (İstiklâl Harbi malûllerine mahsus) 34 ncü erat nakdî m 

Kıtası 

Mükâfat 
îsîm. ve şöhreti, memleketi ve Maluliyet Mükâfat miktarı 

mahalli emvali derecesi derecesi Lira 

İstiklâl Harbinde 56. Al. Görele İlçesinin Sade göre Köyün-
1. Tb. 2. Bl. erlerinden, den Osmanoğlu Süleyman Kap

lan (1315). 
İstiklâl Harbinde 9. Al. 1. Vezirköprü İlçesinin Kabak Kö-
Tb. 4. BL erlerinden. yünden Hüseyinoğhı Mustafa Ka

raca (1308). 
İstiklâl Harbinde Afyon Avanos tlcesİEİn Yukarı mahalle-
Jn, Tb. erlerinden. sinden Mahmutoğlu Mevlut Koç-

yiğit (1308). 
Kuvayi Milliyede cephe Gaziaanteb'in Kyseri mahallesm-
K. Ali Şefik özdemir em- den Mahlioğlu Muhittin lyibar-
rinde ökkâş Bahri Müf- dakcı (1312). 
rezesi eri. 
Kuvayi Milliyede Yıldı- Gazinteb'in Hayîk Müsliman ma-
nm Tb. erlerinden hailesinden Bediroğlu Hâkim Öz

kan (1321). 
İstiklâl Harbinde 2. Al. 3. Düzce Avlayan Köyünden Hüse-
Tb. 3. Bl. erlerinden. .yinoğlu Mehmet Türken (1314). 
Kuvayi Milliyede Semt Gazianteb'in Şeyh Salman mahal-
Reisi Sakıp Nazlı erlerin- leşinden Ahmetoğlu ökkaş Ma
den. matlar (1330). 
Kuvayi Milliyede Kara Gebze İlçesinin Tepeviran Köyün-
Arslan Çetesi erlerinden, den Şakiroğlu Halit Tezcan 

(1300). 
Kuvayi Milliyede 2. ci Gazianteb'in Kürkçiyan mahalle-
Semt erlerinden. sinden Şıh Mehmetoğlu Arif öz-

sürineli (1317). 

C 

C 

C 

c 
c 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



Sıra 
No, Kıtası 

10 İstiklâl harbinde 174 ncü 
AL 1. Tb. 2, Bl. erlerin-
den. 

11 İstiklâl Harbinde 38. Al. 
3. Tb. 1. BL earlerinden. 

12 Mîllî Mücadelede 30. Mi
lis Al. 2. Tb. 1. Bl. erle
rinden. 

13 İstiklâl Harbinde 4. P. 
Al. 2. Tb. Mk. Tf. BL er
lerinden. 

14 İstiklâl Harbinde 189. 
Al. 3. Tb. 10. Bl. erlerin
den. 

15 İstiklâl Harbinde 24. Al. 
3. Tb. 9. BL erlerinden. 

16 İstiklâl Harbinde 15. Fır
ka 38. P. Al. 1. Tb. L Bl. 
erlerinden. 

17 İstiklâl Harbinde 2. Top. 
,A1. i: Tb. 1. BL erlerin-
çlen. 

18 İstiklâl Harbinde 43. Al. 
3. Tb. 2. Bl, erlerinden. 

19 İstiklâl Harbinde 40. AL 
3. Tb. erlerinden. 

20 İstiklâl Harbîride 58. AL 
3. Tb. erlerinden. 

Mükâfat 
isim ve şöhreti, memleketi ve Maluliyet Mükâfat miktara 

mahalli emvali derecesi derecesi Lira 

Orhneli'nin Harman alan Köyün
den Ismailoğlu Mustafa Başar 
(1311). 
Terme ilçesinin Çay mahallesin
den Hüseyinoğlu Hüseyin Üçpınar 
'(1314). 
Bor ilçesinin Kemerhisar Cami 
mahallesinden Yusufoğhı Halil 
İbrahim özsinan (1315). 
Ulus İlçesinin Karahasan, Köyün
den Alioğlu Yusuf Çetin (1314). 

Düzce İlçesinin ören Köyünden 
Alioğlu Ahmet Gürsoy. (1316). 

Karamürsel'in Akçat Köyünden 
Ahmetoğlu izzet Özer (1314). 
Ordu İlinin .merkez bucağı Mus-
tafalı Köyünden Eminoğlu Temel 
Aydm (1315). 
İsparta'nın Atabey Bucağı Pem-
beli Köyünden M. Alioğlu Süley
man Bulut (1314),. ' 
Ulus Ilcesmin Akveren söküler 
Köyünden Osmanoğlu Osman Ka
ra (1312). ^ 
İstanbul Kadıköy Göztepe İstas
yon caddesi No. 75 Mehmetoğlu 
Akman Çnfalcı İ130Ş}, 
Beypazarının Küçükgüney Hüse
yinoğlu Mehmet Çiftçi (1308). 

O 

B 

C 

C 

c 

c 

c 

o 

100 

100 

2QQ 

100 

100 

O 100 

C 100 

100 

100 

.100 

100 



1 

Kıtası 

îstiklâl Harbinde 47. Al. 
1. Tb. Karargâh, e r i 

îstiklâl Harbinde Müret-
tep Tüm. emrinde Hücum 
Tb. eri. 
îstiklâl Harbinde Afyon 
Mühimmat Ambarı erle-. 
rinden.. v 

îstiklâl Harbinde Gazian-
teb 5, Mmtaka K. Hüse
yinİneeoğlu maiyetinden 
îstiklâl Harbinde Mehmet 
Çavuş müfrezesi erlerin
den. , 
îstiklâl Harbinde 57. 
Tüm, 135. Al. 8. Ağ. Mk. 
Tf. Çavuşu . / 
Kuvâyi Milliyede Parti 
Pehlivan müfrezesi erle
rinden. 
îstiklâl Harbinde 23. Âl. 
3. Tb. 9. >B1. erlerinden: 
İstiklâl Harbinde 36. Al. 
2. Tb. 7. Bl. çavuşların
dan. Vi 

îstiklâl Harbinde 57. 
Tümv-37.'Âİ. İ . Tb. erle
rinden, 
îstiklâl Harbinde 1. nci 
Hücum Tb. eri. 

îsim ve şöhreti, memleketi ve* 
mahalli emvali 

Giresun İlinin Kemaliye Köyün
den ; Şüleymanoğlu Ali Dizdar 
(1312)v ; ; ^...r,.;.:;.. 
Konya 'nm Pahrinusa mahallesin-. 
den Âhmetoğlu Mehmet Mısırlı 
(1307). 
Mucur'un Küçük Solaklı mahalle
sinden Nalbant oğullarından M. 
Ali Ethem Yiğitoğlu (1303). 
Gazianteb'in Bostancı mahallesin
den Mustafaoğlu Mehmet Galip 
Çelenk (1321). 
Kandıra ilçesinin Aydınlık ma
hallesinden Alioğlu Yakup Ka
çar (1310). 
Tefenni İlçesinin Armutlu Buca
ğından Mehmetöğlu Hüseyin Er-
yurt (1312), 
Bursa 21. daire Hocacafer mahal
lesinden Oşmanoğlu Ali Dondu
ran (1307) (ödemiş emvali). 
İnebolu'nun Muşa Köyünden Sa-
lihoğlu Recep Tıkan (1311). 
Biga İlçesinin Ovacık Köyünden 
Âhmetoğlu Naim Ceyhan (1310 -
1 3 1 2 ) . ; . . .,_,'.,.;.• v . :,•• 
Zara İlçesinin Çarşıbaşı mahalle
sinden Alioğlu Halil İbrahim Tut
maz (1310). 
Kalecaik'in Tabakhane mahalle
sinden Ismailoğlu Ömer öztürk 
(1308). 



Sıra 
No. Kıtası 

32 İstiklâl Harbinde 69. Al. 
2. Tb. 6. Bl. erlerinden. 

33 Millî Mücadelede 12 nci 
Semt erlerinden. . 

34 İstiklâl Harbinde .20. Sv. ' 
Al. 3. Bl. erlerinden. 

35 Kuvayi Milliyede 9. Ma-
raş Tüm. emrinde Kuvayi 
Milliye erlerinden. 

36 Millî Mücadelede 5. Kaf
kas Tüm. 10 M. 3. Tb. 2. 
Bl. erlerinden. 

37 Kuvayi Milliyede Kara 
s arslan çetesi erlerinden. 

38 Kuvayi Milliyede Ayvalık 
cephesi Milli müfreze.er
lerinden. 

39 İstiklâl Harbinde 13. Al. 
3. Tb. erlerinden. 

İsim ve şöhreti, memleketi, ve 
mahalli emvali 

Bozkır İlçesinin Akkise Köyünden 
Mehmetoğlu' İsmail özel . (1312). 
Gazianteb'in Kürkçüler mahalle
sinden Memikoğlu Mehmet Munar 
(1319 - 1320). 
Göynük İlçesinin Tana Köyünden 
Alioğlu Kadir Karakaya (1307). 
Gazianteb'in İslâhiye İlçesinden 
Yusuf oğlu Abdullah Ağır (1311). 

Avanos'un Karahasanlı Bucağı 
Gillah Köyünden; Ganioğlu Meh
met Hanefi Ankan (1309). 
Gebze'nin Köseler Köyünden Ha-̂  
liloğlu Kadir Teke (1310). 
Burhaniye'nin KızıkLı, Köyünden 
Ösmnoğlu Ali Özdaş (1317). 

Keskin İlçesinin Yeni alîbudak 
Köyünden Hacıoğlu Gazi Sarınca 
(1306). 

Maluliyet 
derecesi 

3 

6 

6 

5 

Mükâfat 
derecesi 

B 

C 

C 

c 

Mükâfat 
miktarı 

Lira 

200 

100 

100 

100 

c 

c 
c. 

•c 

ıoö 

100 

10Q 

100 

Bir , erin üçüncü dereceden ve B fıkrasından mükâfat miktarı 
B i re r in dördüncü dereceden ve B fıkrasından mükâfat miktarı 
B i r e r i n dördüncü dereceden ve C fıkrasından mükâfat miktarı 
On erin beşinci, dereceden, ve C fıkrasmdan mükâfat miktarı 
Yirmi, altı erin altıncı dereceden ve C fıkrasmdan mükâfat miktarı 

' . • * Y e k û n 

1X20 
1X20 
1X10 

10X10 
26X10 

J * 



Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı 
CETVEL 

397 sayılı Kanuna göre (İstiklâl Harb malûllerine mahsus )34 ncü subay mükâf 

Kıtası İsim ve şöhreti 

M 
Maluliyet Mükâfat 

Memleketi derecesi derecesi 

İstiklâl Harbinde Milis Milis Yzb. Mehmet -oğlu Memik Gazianteb 
Yzb. Boyno (336-366) 

İstiklâl. Harbinde Milis Milis Yzb. Ahmet oğlu Hasan Gazianteb 
Yzb. Demirkan (336-368) ' 

İstiklâl Harbinde Milis Milis Üsteğmen Hüseyin Besim İstanbul 
Üsteğmen .' oğlu Bekir Sıtkı Kaur 

(335-364) 
İstiklâl Harbinde 47. Al. Yd. P. Tğm. Osman Nuri Ka- Giresun 
3. Tb. Yaveri raca 27241 

6 C 

C 

C 

C 




