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maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının, emir ve seyis erleri hakkında
ki , kanun tasarısını görüşmek üzere ku
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hakkında Komisyon Başkanlığı tezkeresi . 
(3/322) 171,174 

ö.—Sorular ve cevaplar 171 
A — Sözlü sorular - İZİ 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet 

Sayfa 
Kartal'ın, arazisi kaymakta bulunan Pü
türge İlcesine bağh Şimil Köyünün mâ 
ruz bulunduğu tehlikeye karşı ne gibi 
tedbirler alındığına dair Bayındırlık Ba- ' 
kanlığından sözlü sorusu (3/630) 171 

2. — Malatya Milletvekili Hikmet Fi-.. 
rat'm, Maraş İlindeki Mizmili bataklığı
nın kurutulması için şimdiye kadar bir 
teşebbüs ve talep olup olmadığına, ihtiyar 
olunacak masrafla elde edilecek arazi mik: 
tar ve değerinin ne kadar tahmin olun
duğuna ve bu işin Hükümetçe yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/644) 172:174 

3..— Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli'nin, Yunan balıkçılarının karasuları
mızda avlanmalarına müsaade ..edileceği 
hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine 
dair Ekonomi ye Ticaret. Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/656) 174 

4. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
tğdır Hastanesi doktorluğuna bir opera
törün tâyini için ne düşünüldüğüne dair 
Sağlık ve Sosyal-Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/657) 174 



"'"""" •" Sayfa ı 
5. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'- ; 

m, Mardin'in Kordis Köyü Muhtarı Meh
met Elik hakkında verilen Danıştay ilâmı
nın yerine getirilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/660) 174 

B— Yazılı sorular 194 A 
.1. —. Amasya Milletvekili Hâmit Ko-

ray'm, 1949 yılında Amasya'da Hükümet 
tarafından Yüzevler namiyle tesis olunan 
mahalledeki evlerin felâketzedelere tevzi- . 

^ indeki yolsuzluk hakkında yapılan tah
kikat neticesine ve bu evlerin bedelsiz 
olarak verilmesi mümkün olmadığı tak r , 
dirde taksit müddetinin 40 seneye çıkarıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ceva
bı (6/597) 194:196 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıp- . 
cak'm,. Zonguldak'ta dere yataklarında 
biriken ve seller geldikçe denize sürükle
nen kömür tozlarının amele menafiine tah
sisini âmir bulunan kanun hükmünün yeri-
ne getirilmesi için ne düşünüldüğüne ve a- | 
İman tedbirlerin açıklanmasına "dair sorusu
na Çalışma Bakanı Nuri özsan'm yazılı 
ceva,bı (6/612.) . . . . : . . 196 

- 3 . — Kocaeli Milletvekili Bkrem.Alican'- ı 
m, köy su işleriyle il ve köy. yollarına 
yardım, için 1951 -1952 yılları • bütçeleri- , 
ne konulan,tahsisatın hangi esaslara gö
re taksim edildiğine, yapılan yardımlarla 
nerelere su .getirildiğine, Adapazar'ı ile 
Karasu arasında Sakarya Nehri üzerinde | 
inşa edilecek 'köprüm inşaatına, Mudurnu . 
Çayı-ve Dinsiz Suyu mecralarının ıslahı. •. 
için ne gibi tedbirler alındığına dair so
rusuna, Bayındırlık Bakanı Kemal Zey
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/646) 197:201 

6. 4r Görüşülen işler 176 
1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet . 

Pramukoğlû'nun, tasfiye edilen ve emekli
ye sevkolunan Dışişleri Bakanlığı memur
ları hakkında kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/190) 175 

2. -^- Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakırın, Dilekçe Komisyonunun 31 . I I 

Sayfa 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2968 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair .önergesi ve Dilekçe Komisyo
nu raporu (4/38) , _ Vl . 175 

3.-— Mardin Milletvekili Aziz Uras'-
m, Dilekçe Komisyonunun 5 . İfll . 1951 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1234 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo^ 

, ru (4/201) 175:181 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis

tan Kırallığı arasında imzalanan Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (1/212) 181:182,186,187, 

194,203:206 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindis

tan Cumhuriyeti arasında Kültürel mü
nasebetlere mütaallik Anlaşmanın onan
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Millî Eğitim Komisyonları raporları (1/245) 182, 

186,187,194,207:210 
6..—' Türkiye ile italya arasındaki 

i Kültür Anlaşmasının onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri -ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/238) 182,186, 

. 189,194;211:214 
I 7. — Türkiye Cumhuriyeti ye diğer 

Müttefik Devletler ile Japonya arasında 
San - Fransiskö'da imzalanan Barış Artlâş-

L,ması ile eki Protokolün ve iki beyânna
menin onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri komisyonu raporu (1/3İ6) 182; 

183,186,189,194,215:218 
8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Genel Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ye Me
murlarına ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesine bir fıkra eki enmeşi hakkında ka
nun tasarısı.ve Ulaştırma ve Bütçe komis
yonları raporları (1/349) \ '! 183 

9. — • idareci Üyeler Kurulunun, Türki
ye Bü^ük Millet Meclisi Memurları Teşkilâ
tı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair ve kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra-

I poru (2/125, 347, 351) ' 183:184 
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10. — İstiklâl Harbi malûllerine yerile

cek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/34,5) .184:186, 

189,194,219:222 
11. — Türkiye ile ispanya arasında im

zalanan Ticaret ye ödeme Anlaşmaları ile , 
eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/249) : 186 

12. — Zonguldak Milletvekili Suat Baş-

Birinci oturum 
Sayın, üyelerden bâzılarına izin verilmesi; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan, Diyarbakır Milletvekilli Mustafa Ekinci'-
nin, 

Kastamonu Milletvekilli Rifat Taşkın'iiı, 
Tokad Milletvekilli. Nuri Turgut Topcoğlu '-
nun ve 

Zonguldak Milletvekili1 Esat Kerimol'un 
ödeneklerinin verilmesi hakkındaki Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı tezkereleri onandı, 

Gündemdeki kanun tasarısı ve tekliflerinin 
sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge kabul olundu. 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun dile İş Kazalariyle Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 
Kanunun 5564 sayılı Kanunla tadil edilen 32 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekmci',-
nih, Kan Gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısım-

A — Sözlü sorular 
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'-

in, Devlet tarafından veya onun yardımı ile ya
pılacak her türlü kalkınma işlerinin sermayeleş-
tirilmesine, bu maksatla yapılacak işler için bir
kaç senelik müddetlere şâmil Devlet plânları 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 

ol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı•• 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ile İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hak- : i 
kında kanun tasarısı ve Çalışma, Adalet ve. 
Ticaret, komisyonları, raporları (2/322,. 
1/240) ._ ..,.•-- . . . . . . 186:193, 

13. —• Uçucular için tazminat kanunu 
tasarısı ve Millî. Savunma, Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/318) 193:194 

lari hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
3236 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması.. 
hakkındaki.kanun, teklifi reddedildi. 

İkinci oturum. , . 
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'mn, 

Kırşehir- Milletvekili Halil Sezai -Erkut'un, 
İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak 
istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince, izin ve
rilmemesi sebebine dair sorusu münasebetiyle 
geçen Birleşimde Başbakan Yardımcısı tara
fından kendisine sataşıldığı iddiasiyle yaptığı 
savunması ve Hükümetin mukabil cevapları din
lenildi. 

12 Mayıs 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. •'• 

Başkanvekili . Kâtip 
Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Muhlis Tümay Ömer Ma-i 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

Füruzan Tekil 

kalkınma hareketlerinin bütçe sarfiyatı şeklin-, 
den çıkarılmasına dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/670), 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'm, 
Almanya'da ve işgal altında bulunan yerlerde 
harb yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın 
ve Almanya'ya sipariş edilen malları gelmediği 

SSsS©» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sorular 

— m ~~ 



halde yatırdıkları avansı geri alamamış olan 
tüccarlarımızın haklarının şimdiye kadar ne
den temin edilemediğine ve Alman dış borçlan 
konferansından ne netice alındığına dair sözlü 
soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/671), 

Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin, 
kara sularımızdan bâzı bölgelerin serbestçe ba
lıkçılık yapılmak üzere Yunanistana kiraya ve
rileceği hakkındaki haberin sıhhat derecesine, 
bu hususta müzakereler mevcut ise safhalarına 
ve bu mey anda sünger mevzuunun da ele alınıp 
alınmadığına dair sözlü soru önergesi, Dışişleri 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına , gönderil
miştir. (6/672), 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, İktisadi gelişmemiz için şimdiye kadar alı
nan karar ve tedbirlerle girişilen teşebbüsler
den elde edilen neticelere, dünyaca iktisadi bir 
krize doğru gidildiği hakkındaki emarelere dair 
Hükümetin-görüş ve kanaati ile böyle bir ih
timal karşısında alınması düşünülen tedbirlerin 
ne olduğuna ve tediye muvazenemizin durumu
na dair sb'zlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/673) 

İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, İzmir ve 

Raporlar 
1. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhu

riyeti arasında mübadele edilecek mallara ait A 
ve B listeleri hakkındaki Protokolün onanbasma 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis-

Manişa vilâyetleri dâhilinde son defa vâki olan 
don âfetinden zarar gören bağların miktarına, 
Ziraat Bankası ile Kredi Kooperatiflerine borç
lu olan müstahsıllarm borçlannm tecili ve zarar 
gören bağların ihya ve imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/674) 

S— Yazılı sorular 
Burdur Milletvekili Mehmet özbeyfin, eski 

milletvekillerinden Kılıç, Ali'nin Milliyet Gaze
tesinde yayınlanan hâtıraları arasında bahsedi
len 200 ırkdaşınıızın sebepsiz olarak Ruslara 
teslim edildiği hakkındaki iddianın mahiyetine 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/667) 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Yıldız 
Sarayı bahçesinde hayvanat ve nebatat bahçesi 
kurulması için bir teşebbüs ve hazırlığın mev
cut olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/668) 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, me
murların çalışma saatlerinin fazlalaştırılması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/669) 

onlan raporlan (1/307) (Gündeme); 
2. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 

Aralık ve 1952 yılı Ocak vo Şubat aylan hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu rapora (5/52) (Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



fcİKİNCİ ÖTÜfetîM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTÎPLEA : Sedad Baran (Çorum), Ömer Mart (Çanakkale) 
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BAŞKAN — Yoklama yapacağız. #_ 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAİVIUTAYA SüNUŞLAEI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verl-
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/320) 

Sayı : Karar 6 . V . 1952 
17İ 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık 
Divanının 6 Mayıs 1952 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüee tasvibinize 
sunulur* 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 2 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Bingöl Milletvekili M. Nuri Okcuoğlu, 15 
gün, hasta olduğu için, 25 vIV . 1952 tarihinden 
itibaren. -

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan, 15 gün, 
hasta olduğu için, 4 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren, 25 gün, 
görevli bulunduğu için, 25 . p V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Hüsnü Yaman, 1 ay, 
hasta olduğu için, 25 . IV .1952 tarihinden iti
baren. 

Konya Milletvekili Ümran Nafiz Yiğiter, 1 
ay, hasta olduğu için, 29 . IV . 1952 tarihinden 
it ibaren' 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 1,5 ay, 

hasta olduğu için, 30 . IV . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kulu,.2 ay, 
hasta olduğu için, 21 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ, 15 gün, 
hasta olduğu için, 24 . III . 1952 tarihinden iti
baren. v 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayiöğlu, 
15 gün, hasta olduğu için, 20 . IV . 1952 tarihin
den itibaren. 

Muğla Milletvekili Cemal Hünal, 20 gün, has
ta olduğu için, 28 . IV . 1952 tarihinden itibaren. 

Ordu Milletvekili Hüsnü Akyol, 15 gün, ma
zeretine binaen, 1 . V . 1952 .tarihinden itibaren. 

Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu, 1 ay, 
hasta olduğu için, 29 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. , 

Tokad Milletvekili Muzaffer önal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 28 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, 1 ay, 
hasta olduğu için, 22 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Birer birer tasvibinize arzede-
ceğim. 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 2 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. 

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

Bingöl Milletvekili M. Nuri Okcuoğlu, 15 
gün, hasta olduğu için, 25 . TV . 1952 tarihinden 
itibaren. 

m-
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir, 
Bitlis Milletvekili Salâhattin înan, 15 gün, 

hasta olduğu için, 4 . V . 1952 tarihinden 
itibaren. ; ı 

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

Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren, 25 gün, 
görevli bulunduğu için, 25 vjIV ; 1952 tarihinden 
itibaren. 

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

Istaıibul Milletvekili Ilüşnü Yamana 1 ay, 
hasta olduğu için; 25 . IV ,1952 tarihinden iti
baren. 

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

Konya Milletvekili Ümran Nafiz Yiğiter, 1 
ay*, hasta olduğu için, 29 . IV . 1952 tarihinden 
itibaren,: 

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

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 30 . IV . 1952 tarihinden 
itibaren. 

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

Malatya Milletvekili Mehmet Kulu, 2 ay, 
hasta, olduğu için, 21 . TV . 1952 tarihinden iti
baren. , 

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

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ, 15 gün, 
hasta olduğu için, 24 . III . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu, 
15 gün; hasta olduğu için, 20 . IV . 1952 tarihin
den itibajen. B :•.. • 

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

Muğla!; Milletvekili Oemal Hünal, 20 gün, has
ta olduğu, için, 28 . IV .1952 tarihinden itibaren. 

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

Ordu Milletvekili Hüsnü Akypl,, 15: gün*, ma
zeretine: binaen, 1 . V . 1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN.;-— Kabul edenler:.. Etmiyenler-... 
Kabul edilmiştir, > -

19ÖÖ Ö : 1 
Şinob Milletvekili Server Somuncuoğlu, 1 ay, 

hasta olduğu için, 29 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Tokad Milletvekili Muzaffer önal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 28 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Tokad Milletvekili Mustafa özdemir, 1 ay, 
hasta olduğu için, 22 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan'tn 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/321) 

Sayı -~ Karar 6 . V . 1952 
176 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde ken

disine iki aydan fazla izin verilen Malatya Millet
vekili Hüseyin Doğan'a ödeneğinin verilebilmesi 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Kamutayın 
iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviple
rine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN — Tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edil

miştir. 
Arkadaşımızın ödeneğinin tesviyesi tasvibi

nize iktiran etmiştir. 

3. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyon
da müzakere edilmesine dair Adalet Komisyonu 
raporu (1/323)' 

Yüksek Başkanlığa 
Esas No. 1^323, 9 . V . 1952 
Karar No. 36 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü' maddesinin 
değiştirilmesine dair plan kanun tasarısı komis^ 
yonumuza havale- buyurulmakla. incelendi. 
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Mevzuun, neferleri kanuna muhalif olarak hiz-

metçiliğo verenlero veya alanlara ve emir erleri-, 
ni kanun ve talimatına ayları olarak istihdam 
edenlere tatbik edilecek cezai hükümlere mütaal-
lik bulunduğu anlaşıldı. 

Bu tasarının, emir ve seyis erleri kanun ta
sarı ve tekliflerini görüşmek üzere Kamutay kara-
riyle teşekkül eden geçici komisyona tevdi edilerek 
bu komisyon tarafından müzakere ye intacının 
muvafık olacağına • oy birliğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

İzmir Balıkesir 
Halil özyörük V. Asena 

Kâtip 
Balıkesir Amasya 

Vacid Asena ismet Olgaç 
Ankara Çoruh 

Osman Talât Iltekin Mesut Güney 
Edirne Erzuşum 

Mehmet Enginim Enver Karan 
içel Maraş 

. Ş a h a p Tol: M. özsoy 
İstanbul - Kars 

Fuad Hulusi Demircili Lâtif Aküzüm 
Tokad Konya 

H. ökeren Muammer Obuz 
Kütahya Çankırı 

S. Sururi Nasuhoğlu Celâl Boynuk 
Siird Yozgad 

Şefik Türkoğlu Niyazi Ünal Alçılı 

BAŞKAN —• Adalet Komisyonu raporunu 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-' 
miy enler... Kabul edilmiştir. Bu da Emir er
leri ye seyisler hakkındaki tasarının bulundu
ğu Geçici Komisyona verilmiştir. 

4. -^ Anayasa Komisyonunda açık bulunan 

.1952 O : 1 
bir. üyelik için seçim yapılması hakkındd Ko
alisyon Başkanlığı tezkeresi (3/322) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda . axvık 
bir üyelik için seçim yapılması hakkındaki 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okunacaktır. 

••T. B. ,M, M.,,....:_ 
Anayasa Komisyonu. 5 . V . 1952 

Esas No. 3/320 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm Milletve
killiğinden istifası ile tam mevcudu .20 aza
dan müteşekkil olması icap eden komisyonumuz 
mevcudundan bir üyenin eksik bulunmakta ol
ması dol ay isiyle bu boşluğun doldurulması için 
diğer bir milletvekilinin komisyonumuza seçil
mesine yüksek delâletlerini arzederim. 

Anayasa Ko. Başkanı. Y:. 
Sözcü 

Diyarbakır Milletvekili . 
Ferit Alpiskender . 

BAŞKAN — Evvelâ üç kişilik ' bir tasnif he
yeti seçmek icabediyor. 

Şefik Bakay (Kırlareli) buradalar, mı efen-. 
dim? (Yok sesleri), Fikret Karabudak (Deniz
li) buradalar mı efendim? (Burada sesleri), 
Muhip Tümerkan (Sinob) buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri) Kemal Ataman (Konya) bu
radalar mı efendim? (Yok sesleri), Esat Oktay 
(Kars) .buradalar mı efendimi ; (Yok sesleri, 
Mehmet Daim Süalp (Siird) buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri), Necip Bilge (Niğde) bu
radalar mı efendim? (Burada sesleri). 

Seçim çevresinin tâyini için kur'a çekiyorum. 
Kastamonu seçim çevresinden bağlıyarak ». oyları 
toplıyacağız. 

(Oylar toplandı) -; 

BAŞKAN — Oyunu kullanmiyan" arkadaş 
var mı? Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

5. —• SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

1. :>— Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
ar&zisi kaymakta bulunan Pütürge İlcesine bağlı 
Şimil Köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye 
karşı ne gibi tedbirler alındığına dair Bayındır
lık Bakanlığından sözlü sorusu (6/630) 

BAŞKAN •— Mehmet Kartal burada mı? 
(Yok sesleri) Mehmet Kartal1 burada olmadığı 
için tüzük gereğince sorusunu gelecek birleşi
me bırakıyoruz. 
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2. <—•Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, 

Maraş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulma
sı için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup 
olmadığına, İhtiyar olunacak masrafla elde edi
lecek arazi miktar ve değerinin ne Icadar tah
min olunduğuna ve bu isin Hükümetçe yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
sözlü cevabı (6J644) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

T. B. M, Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve Tarım 

Bakanları tarafından sözlü olarak açıklanma
sını saygı ile rica ederim : 

1. Maraş ilinin Mizmili bataklığının kuru
tulması için şimdiye kadar bir teşebbüs veya 
talep olmuş mudur? Olmuşsa ne gibi şartlarla 
olmuştur? Bir neticeye bağlanıp bağlanmadığı1? 

2. Bu bataklığı kurutmak için ihtiyar olu
nacak masrafla elde edilecek arazinin miktar 
ve değeri ne kadar tahmin olunmaktadır1? 

3. Bu bataklığı kurutma işini Hükümetin 
bizzat yapmayı ye elde edilecek araziyi civar 
köylerdeki topraksız veya az topraklı çiftçilere 
kısmen veya tamamen dağıtmayı düşünüp dü
şünmediği? 

Malatya Milletvekili 
Dr, Hikmet Fırat 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. > ' 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Maraş Vilâyeti dâhi
linde bulunan (Mizmili) bataklığı içirt 5516 sa
yılı Kanuna dayanılan kurutma teşebbüslerin
de bulunulmuştur. 

Bu ,kanun halen yürürlükte bulunan Tapu 
Kanununun 15 nci maddesinin birinci fıkrası 
yerine geçmek üzere 23 . I . 1950 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. 

Tapu Kanununun ilga edilen bu fıkrasının 
yalnız doldurma suretiyle kurutulmuş bulunan 
bataklık araziyi kurutanlar namına tapuya tes
cil edilebilmekte idi. 

Halbuki yapılan bu tadil ile doldurmadan 
gayri diğer her Hangi bir Usulle dahi kurutula
cak bataklıkların müteşebbisler adına tapuya 
tescil edilmesi imkân dâhiline girmiş bulun
maktadır. 

Bir bataklığın 5516 sayılı Kanun hükümleri 
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I dâhilinde kurutulması için mahallinden' vilâyete 
•müracaat edilmektedir. Vilâyet bu müracaat 
üzerine vaziyeti niâhallen tetkik ettirmekte ve 
ancak küçük sây mükellefiyeti ile kurutulamıya-
cağı anlaşıldığı takdirde hususi teşebbüs bit mü
racaatı kabul etmektedir. . . • - , • 

Bataklığı kurutma talebi her hangi 
bir müteşebbis tarafından yapılmış bu
lunsa bile kanun civar köylülere bir 
rüçhan hakkı kabul etmiştir. Üç ay 
müddetle yapılan ilân zarfında da civar halk 
tarafından kurutma teşebbüsüne geçildiği tak
dirde kanunen teşekkül edeii mahallî bir ko
misyon bataklığın müteşebbis tarafından kuru: 
tulmasına karar vermekte ve hazırlanmış olan 
proje, daha sonra katî bir proje Bayındırlık 
Bakanlığının tasdikına gönderilmektedir. 

işbu projeler tasdik edildiği takdirde mü
teşebbisle bir mukavele aktedjlerek bataklığın 
kurutulmasına müsaade edilmektedir. Yine ka-

. nunun bir maddesine keşif tutarı 250 000 lirayı 
geçen projelerin mukavelelerinin Bayındırlık 
Bakanlığınca tasdik edilmesi şart konulmuştur. 

iki müteşebbis, grup vilâyete müracaatla 
Mizmili bataklığının kurutulmasına, talip olmuş
lardır. 55İ6" öayıh Kanun gereğince vilâyette 
teşekkül eden komisyon müteşebbislerden Halil 
Aksu ve ortakları gurupunu intihap etmiştir. 
Kanunu mahsusuna göre keşif tutan 250 bin 
lirayı tecavüz eden bu kurutma işinin mukave
lesi henüz bakanlıkça tasdik edilmiş değildir. 

Diğer taraftan ikinci grupun Hazine men
faatine yaptığı bâzı teklifler ve şikâyetler do-
lay],siyle meseleyi hukuki bakımdan tetkik et
tirmekteyiz. 

2. Bu bataklığın kurutulması için ihtiyar 
olunacak masraf 358 bin liradır. Kazanılacak 
arazi ise 21210 dönümdür. Kazanılacak arazi
nin değeri 4 milyon lira raddesmdedir. 

3. Bu bataklığın kurutulması işini Hükü
met düşünmektedir. Bu takdirde kazanılacak 
arazinin de civardaki topraksız köylüye dağıtı
lacağında şüphq yoktur. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
bu soruyu Sayın Bakanlığa açmaktan maksa
dım, vaktiyle Sıhhat Bakanlığı müfettişi iken 
o bölgeyi gerek sıtma gerekse çeltik ekimi do
la yi siyle tetkik etmiş ve durumunu yakından 

I öğrenmiş olmamdan ileri gelmiştir. 
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Mizmili Bataklığı civarındaki 14 köy hal

kının ve evlerinin o zaman gördüğüm manza
rası şu idi; bataklık dolayısiyle geniş arazi su 
altında, vatandaş hastalıktan muztarip. O za
man bunlar hakkında alınacak âcil tedbirleri 
bakanlığıma bildirerek vazifemi yapmıştım. O 
tarihten bu tarihe kadar geçen zaman içinde 
bu ihtiyaçlar eksilmiş midir, artmış mıdır? Bil
miyorum. Şükranla söylenebilirim ki ziraatta 
motorize vaziyete girmekliğimiz dolayısiyle ' 
köylü zümresinin emek hakları daha kısalmış-
tır. Binaenaleyh, o bölge de, o on dört köyde 
sakin olan vatandaşın % 80 ni, kuvvetle söy
lüyorum, topraksız veya az topraklı vatandaş
lardır; bunların bu motorize ziraat karşısında 
ıstırapları daha artmıştır. 1950 yılının 18 nci 
günü bu Büyük Meclisten, bataklıkları kurut
ma, kanunu, güzel bir arzu ve iyi bir niyetle j 
çıkmıştır. O zaman ben de bu Mecliste bulunan 

bir arkadaşınız sıfatiyle ve huzuru kalple, 5516 
numarasını alan bu Bataklıkları Kurutma Kanu
nuna, ferahlık içinde rey veren bir arkadaşını
zım. Kanun müzakere edilirken kanunun' ruh 
ve mânası, hedefi şu idi; evvelâ bataklığı ku
rutup sıtmadan muztarip olan vatandaşları bu 
ıstıraptan kurtarmak, ikinci bir hedef de; o 
kurutulan bataklık araziyi, o civardaki toprak
sız veya az topraklı vatandaşlara dağıtmak, yani 
iki verim birden olacaktı. Bu kanunun tatbika
tına gelince; öyle olmadı arkadaşlar. Onun 
içindir ki, huzurunuza bu soru ile gelirken, mak
sadım, efkârı umumiyeyi aydınlatmak ve sayın 
bakanı kanunun verdiği yetkiyi kullanma ba
bında ikaz etmektir. Çünkü bit kanunun hükmü
ne göre kurutma işi evvelâ köylere, köylerin 
hükmi şahsiyetine ikincisi köylülere, üçüncüsü 
civar belediyelere, bunlar olmazsa, yani talip 
çıkmazsa Sıtma- Savaş Kanunun 8 nci madde
sine göre küçük sây" mükelleflerine verilecek 
bu da olmazsa bu kanunun 11 nci maddesine 
göre İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 78 
nci maddesine dayanarak, idarei hususiye ser
maye koyarak Devlet yoluyla kurutulacak. 
Binaenaleyh maksat, topraksız vatandaşları mü
kellefiyete dâhil ederek, emek birliği ile batak
lığı kurutma ve elde edilen - toprağı bu köylü
lere dağıtmaktır. Kanun bu derece sarih iken 
ortaya müteşebbis çıkıyor. Çıkar. Kanun müte
şebbise imkân vermiştir. Ama bu haller, bütün | 
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şeyler yapıldıktan sonra hiç talip çıkmazsa oza-
man müteşebbise verilir. , 

Şimdi, sayın bakanın buyurduğu gibi, iki 
gurup müteşebbis vardır. Birisi daha evvel mü
racaat etmiş, 8 kişilik, çiftçi ama bunların hep
sinin toprağı var. Bunlar kâfi derecede toprak 
sahibi insanlar. 8 kişidir, haklarıdır. Eğer bu 
arzetmiş olduğu 2 gurupa bu toprağın tevziine 
imkân yoksa, sureti katiyede, kanunun tarrfatı 
dairesinde bu imkânlar eksilmişse, kanunun ru
hunun, metninin, işaret etmiş olduğu hedefe 
gitmek şartiyle topraksız veya daha az topraklı. 
mütteşebbislere verilebilir. İkinci bir gurup mü
teşebbis, Halil Aksoy gurupu değildir. 

Arkadaşlar; bunlardan birisi tamamile hiç 
toprakla alâkası yok, birisi de bir çiftçidir. 
İki kişidir, ötekisi sekiz kişidir. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Beyizitoğul-
ları değil mi? » 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Kim olursa 
olsun arkadaş, benim şahıslarla alâkam yoktur. 
Ne sekiz kişilik gurup ne de iki kişilik gurup. 
Burada yeri yoktur. Topraksız vatandaşlar inim 
inim inlerken onları topraksız bırakmak, benim 
ve sizin gibi düşünen arkadaşların vicdanından 
geçmez. Sayın Bakana teşekkür ederim; çünkü 
daha tasdik etmedim diyorlar. Teklif edilen bu 
iki müteşebbis arasında, birisi, ben kurutursam 
% 30 nu Hükümete bilâbedel vereceğim diyor. 
Bu azımsanamaz, iki milyon lira tutar. Fakat 
hiç bir vakit o gurupu tercih edin diye bir id
diam da yoktur Yalnız istediğim, topraksız va
tandaşların toprak sahibi olmasıdır. Hazır elde 
fırsattır, Şaym Bakandan rica ediyorum, .20 bin 
dönümden fazladır, ben ölçmedim, salahiyetli de 
değilim. Kendileri ölçtürsünler. 

SABAHATTİN HÜDAÎOĞLU ( Maraş) — 
40 bin dönümdür. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Maraşlı ar
kadaşlar 40 bin dönüm diyorlar. Bugün arazinin 
nakdî değeri, dönümü 150 liradan altı milyon 
lira eder" ki, bu de pek azımşanacak bir rakam 
değildir. Bunu hemen köylü vatandaşlara tevzi 
ve taksim ettiğimiz gün, emin olunuz iktidar en 
lıayırlı bir iş yapmış olacaktır. Ben şahsan bunu 
alâkalı bakandan rica ediyorum. Asla bu müte
şebbislere tercih hakkı kullanılarak yahut da 
böyle bir yetkiye dayanılarak bu işin halledil
mesi yoluna gidilmesin. Bunun en kestirme 

^yolu, köylülere tevzi ve taksiminden ibarettir. 
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Kanunim metni, ruhu, hükmü de budur. Tefer
ruata girerek sizleri yormak istemiyorum, mak
sadım anlaşılmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, bataklıkla
rın kurutulması hakkındaki kanun, hakikaten. 
vâzıı kanunun maksadına uymıyan ve tatbikatta 
ve topraksıza toprak değil, bilâkis sermayesi 
olan vatandaşlara bir kazanç temin eder şekilde 
tecelli eden vaziyetini biz de hükümet olarak 
çok evvel gördüğümüz içindir ki, daha 1951 yılı 
Teşrinisanisinde 5516 sayılı Kanunun tadilini 
Büyük Millet Meclisine teklif etmiş bulunuyo
ruz ve o günden bugüne kadar komisyonlarda 
müzakeresi yapılmaktadır. " 

Bundan başka esasen bugünkü iktidarınız, bil
hassa munferit.su işleri yani küçük su işleri unvanı 
altında eskiden pek malûm olmıyan, az masraf
larla vatandaşlara büyük hizmetler ifa eden 
bir su programı içerisinde çalışmaktadır. İkti
darımızın ilk bütçesinde, 1951 yılında bu kabîl 
işlerden 66 tanesini ihale etmiş bulunuyoruz. 

1952 yılında .ise şimdiden ihalelerine başladı
ğımızı bu gibi kurutma, küçük sulama ve taş
kınları önleme mevzularının proje adedi (103) ü 
bulmaktadır. 

Hükümet olarak, birkaç yüz bin liralık iş
leri ellişer, yüzer ele alıp başarırken büyük top
rak sıkıntısı, çeken vatandaşların bulunduğu bu 
mmtakada elbetteki meseleyi Halk lehine hal
letmekte müşkülâtımız olmıyacaktır, yalnız 
derhal ifade edeyim ki, soru mevzuu olan hâdi
senin bugüne kadar cereyan eden şeklinde bir 
kanunsuzluk yoktur. Kanunların hükümetinize 
verdiği salâhiyetler dâhilinde bu meselenin de 
hukukit durumu tetkik edilmektedir. Halledi
lir edilmez, 1952 yılı münferit su işleri prog
ramına bu kurutmayı da derpiş, edeceğiz. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. 
Anayasa Komisyonuna üyelik için yapılan 

seçime 266 zat-katılmış, neticede Manisa Mil
letvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 260 oyla 
üyeliğe seçilmiştir, arzederim. (Alkışlar), 
• Gündeme devam ediyoruz efendim.-

o 
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! 3. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin, 

Yunan balıkçılarının karasularımızda avlanma-
I larına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
I sıhhat derecesine dair Ekonomi ve Ticaret Ba

kanlığından sözlü sorusu (6/656) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Yunan balıkçılarının karasularımızda av
lanmalarına müsaade edileceği yolunda bâzı ga
zetelerde haberler intişar etmektedir. Buı haber
lerin sıhhat derecesi hakkında Ekonomi ve Ti
caret Bakanının sözlü olarak cevap vermelerini 
rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Enver Güreli 

BAŞKAN — Ekonomi ve ' Ticaret Bakanı 
buyurun. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Müzakerelere yeni baş
ladığımızdan bu sualin cevaplandırılması için 

I mehil rica edeceğim. 
I BAŞKAN — Enver bey, bir hafta sonraya 
I talik edilmiştir. 

4. —-Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, İğdır 
Hastanesi doktorluğuna bir operatörün tâyini 
için ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/657) 

BAŞKAN — Esat Oktay burada mı efendim? 
Yok. Burada bulunmadıkları için tüzük gereğin
ce gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Mar
din'in Kordis Köyü Muhtarı Mehmet Elik hak
kında verilen Danıştay ilâmının yerine getirilme
mesi sebebine dair İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/660) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem ârşkadaşlar, Bu muhtarın muamelesi 
hakkında neler cereyan ettiğini etraflı olarak 
tetkik etmek üzereyiz. Bir hafta mehil verme
ni sizden istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Aziz Uras Bey, muvafık mı? 
AZİZ URAS (Mardin) — Muvafık efendim. 

I 'BAŞKAN — Görüşülecek işlere geçiyoruz. 
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. " ' 6. — GÖRÜŞ 

1. — Giresun' Milletvekili Arif Hikmet Pa-
mukoğlu'nun, tasfiye edilen v& emekliye sevko-
lunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
kanun teklifi ve Dışişleri ve, Bütçe komisyonları 
raporları (2/190) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı burada bulun
madığı için bir defaya mahsus olmak üzere, 
raporun görüşülmesi gelecek birleşime bırakıl-' 
mıştır. (Dışişleri Bakanı dışarda, şimdi gelir 
sesleri). Riyaset Makamı Tüzüğü tatbik ile mü
kelleftir. Ben, buradaki halihazır vaziyete gö
re Tüzüğü tatbik ederim. Dışarda olduğundan 
da haberim yoktur. 

2. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır* -
ın, Dilekçe Komisyonunun 31 . II . 1950 tarihM 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2968 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/38) [2] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen var mı? 

Raporu oyunuza arzediyorum.' Kabul eden
ler r.. Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. ' 

3. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Di
lekçe Komisyonunun 5 . XII. 1951 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 1234 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/201) [3] 

BAŞKAN —, Raporu okuyoruz. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, bu 
vatandaş, Lozan Konferansından evvel, yedi ya
şında iken, tahsilini ikmal etmek üzere Lüb
nan 'a, Beyrut 'a, halasının nezdine götürüyor. 
Bir müddet sonra bu vatandaşın babası ölüyor. 

[1] 174 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 176 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 177 sayilı basmayazt tutanağın sonundadır. 

LEN ÎŞLER 

Lübnan'da leyli okumakta olan bu çocuk, Lozan 
ahidnamesi mucibince hıyar hakkını kullanma 
zamanı babasının memleketi olan Mardin'e dö
nüyor. Fakat Beyrut'ta leyli mektep idaresi bu 
çocuğu halasına tebean Lübnanlı diye yazmış. 
Yurda döndükten uzun bir müddet sonra bir 
sahibi hayır tarafından tezvir edilmiş, bu adam 
halasına tebean Lübnan tabiiyetine geçmiş den
miş. Çocuk ne kendi arzusu ile, ne kendi bilgisi 
ile ecnebi tabiiyetine girmesi meselesi mevzuba
his olmamasına rağmen yapılan ihbar üzerine; 
Heyeti Vekile kararı ile valtandaşliktan iskat olu
nuyor. Heyeti Vekile kararı/Vatandaşlık Kanu
nunun 9 ncu maddesine istinaden verilmektedir. 
Bu maddeyi okuyacağım arkadaşlar. 

«Müsaadeyi mahsusa istihsal etmeksizin ecne
bi tabiiyetine kendi arzusu ile giren veya ecnebi 
ordusunda kendi ihtiyari ile hizmeiJi, askeriyesi
ni ifa 'eden Türkler îcra Vekilleri karariyle 
tabiiyetten iskat edilebilir.» 

Arkadaşlar, bu adamın şikâyeti, Heyelti Ve-
kilenin yaptığı haksız tasarruftur. Şikâyetini 
hangi yere göndersin? Tabiî Büyük Millet Mec
lisine. Şûrayı Devlet, kanun bu hakiki Heyeti 
VeMleye vermiştir, ben sana ne yapabilirim, di
yor. Müşteki ben Türküm diyor, ama Lübnan'
da oturmaktayım, fakat bütün akrabam Mar
din'dedir, diyor. Binaenaleyh isterdim ki bu 
dosyayı, bu vaziyette ıtetkik eden komisyon, dos
yada görüldüğü gibi yapılan bu haksız tasarru
fu iade ©tm'ekaüzere Hükümete 'göndersin, iade 
hakkı daima mevcuttur. Göndermemiş. Binaen
aleyh emsali misillü bir formalite takip ederek 
buraya gelmiş. 

Benim Heyeti Aliyenizden istirhamım; hiçbir 
suçu olmıyan ve küçük yaşta tahsilini bitirmek 
için B'eyrut 'a gitmiş olan bir adamın kendi ar
zusu olmadan üzerinde yapılan tasarrufun hiçbir 
kıymeti olamıyacağı muhakkak olduğuna göre 
tekrar bu işin tetkikidir. • , 

Binaenaleyh,. Heyeti Muhteremeden istirha-
men bir önerge yeriyorum, bu önergede, bu hak
sız tasarrufun Heyeti Vekilede tekrar görüşülüp 
bir karara bağlanması talebi ile raporun komis
yona iadesidir. 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Abdullah Aytemiz, 
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DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB-
DULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar ; bu iş bir vazife meselesidir. Hâdi
se: Bir vatandaş müsaade istihsal etmeksizin 
ecnebi tâbiiyetine girdiğinden dolayı terâ Ve
killeri Heyeti karariyle tâbiiyetimizden ıskat 
edilmiştir; Bu dilekçi bu karar aleyhine Şûra
yı Devlete'müracaat etmiş, dâva açmıştır. He
yeti Umumiye bu 'dâvayı tetkik etmiş ve red
detmiştir. Bundan sonra bu adam Meclise mü
racaat etmiş, iş Dilekçe Komisyonuna intikal 
etmiş, Dilekçe Komisyonu Anayasanın 54 ncü 
maddesi gereğince mahkeme kararlarına Mec-
lisin müdahale etmiyeceğinden, hattâ edemiye-
e eğinden ha'hsile dilekçinin bu dileğini reddet
miş. Sayın Aziz Bey tarafımdan vâki olan iti
raz üzerine komisyonumuz bu itirazı tetkika ko
yulmuş, neticede huzurunuza, gelen raporu tak
dim 'etmiştir. 

Meseleyi biraz izah edeyim : Bu izah uzun 
sürmez, gayet kısa olacaktır. 

Efendim; deavi daireleri, Devlet Şûrası 
Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası ge
reğince, müstakil mahkeme sıfat've salâhiyeti
ni haizdir. Şu halde Devlet Şûrası Dâva daire
den kararları aynı mahkeme kararıdır. Ana
yasanın 54 ncü maddesi ise, «gerek Bakanlar 
Kurulu, igerek Büyük Millet Meclisi mahkeme 
işlerine müdahale edemez, verilen kararları teb
dil, tağyir, tadil ve tahfif edemez ve icraya en
gel olamaz» diyor. Binaenaleyh bu iş, Devlet 
Şûrası Deavi dairelerinden müteşekkil Heyeti 

• Umumiyece tetkik edilmiş, karara bağlanmış
tır. Anayasanın 54 ncü maddesi hükmünce 
artık Büyük Millet Meclisine böyle bir işin gel- . 
tfnesi doğru değildir. Fakat gelmiştir, geldikten 
sonra da komisyonumuz, bunu vazife harici 
addetmiş, çünkü kaza hakkına müdahale ede
mem. Müdahale edemiyeceği, hakkı tetkiki ol
madığı bir mesele hakkında, dosyasını celbe-
dip tetkik etmeye kendisini vazifeli görme de
lmektir. Vazifesiz bir mahkeme, vazifesiz bir 
müessese işe el koymaz, tetkik etmez. Mahiye
tinin neden ibaret olduğunu araştırmakla meş
gul. olmaz. Çünkü madde sarihtir: Sureti kati-
yede bu gibi işler Büyük Millet Meclisine gel
mez. 

Binaenaleyh komisyonumuz da, bizden ev
velki komisyonun Anayasanın bu sarih madde
sine dayanarak vermiş olduğu ' kararın şarap 
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olduğu neticesine varmış, raporunu tanzim ve 
Yüksek Heyetinize takdim etmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) — Verilen 

karar ademi salâhiyetten vâki olmuş bir ret mi
dir, yoksa muhakeme neticesinde midir? 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMlZ (Devamla) — Dilekçe Ko
misyonunun kararı mı ?. 

BAŞKAN — Devlet Şûrasının kararım soru
yorlar. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Devamla) — Dev
let Şûrasının 'kararını tetkik etmedik. Çünkü 
dosyada açıkça1 bu mevzu üzerinde bu dilekçi 
Devlet Şûrası Deavi dairelerinden teşekkül 
eden heyeti umumiyede dâva açmış've o dâ
va, tetkik edilerek reddedilmiştir. Binaenaleyh, 
artık doğru mudur, eğri midir, salâhiyeti var 
mı yok mü, buna dair bir tetkika girişmedik. 

BAŞKAN — Sual soracak arkadaşları sıraya 
koyduk. 

Buyurun Sinan Bey. 
SİNAN TEKELÎOĞLü (Seyhan) — Deavi 

Dairesinin mütalâası üzerine Danıştay Heyeti 
Umumiyesi dâvayı reddetmiş,. Acaba niçin red
detmiş? Dâvanın mahiyetinden dolayı mı? Ne
dir? 

MURAD ÂLİ ÜLG-EN (Konya) — Usulden 
mi, esastan mı? 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Bir 
mahkemenin veya bir müessesenin verdiği kara
ra B. M. M. nin müdahaleye hakkı olmaymea 
o kararı acaba doğru mu vermiş, eğri mi ver
miş, bunu dahi tetkik komisyonumuzun vazifesi 
haricindedir; savap olsun, hatâ olsun tetkik 
edemeyiz. (Gürültüler) • 

Müsaade buyurun. Anayasa 'mn 54- ncü mad
desini bir kere daha müsaadenizle okuyacağım : 

« Mahkeme kararlarım Büyük Millet Meclisi 
değiştiremez, tetkik etmez ve edemez ». 

Binaenaleyh fahiş bir hata dahi olsa mahke
menin kararının tetkiki Büyük Millet Meclisi
nin salâhiyet ve vazifesi haricindedir. Bu mah
keme kararı mıdır? Aynen mahkeme kararıdır. 
Çünkü Devlet Şûrası Kanununun 22 nci mad
desinin son fıkrasında, Deavi Daireleri müs
takil mahkeme sıfat ve salâhiyetini haizdir 
deniliyor. Heyetinizin bir çok kararları mevcut
tur. Deavi Daireleri kararları Büyük Millet 
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Meclisince tetkik edilmemektedir, işin içine gir
mek doğru mudur, değil midir? Hatalı mıdır, 
iyi bir tahkik neticesi midir,, değil midir..? Bu
nunla meşgul olmaz. Bununla meşgul olmak de
mek o işin tetkiki ile vazifeli olmak demektir. 
Deavi dairesinde açılan bir dâva reddedilmişse 
Meclisten de geri çıkar. Vazif esizlik kararı ile 
reddedilir. Aksi takdirde o müessesenin kararı
na müdahale etmiş olur. Buna hakkı ve salâhi
yeti yoktur. Binaenaleyh biz işin içine girmiş 
değiliz. Ve girmemek, işle meşgul olmamak için, 
sadece bu işin Devlet Şûrasmca halledilmiş 
olmasını görmek, bilmek kâfidir. Başka yapıla
cak bir şey yok. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Danış
tay ne sebepten dolayı reddetmiş? Çünkü Danış
tay muhtelif sebeplerden dolayı reddeder : 

Bir, kendisini vazif esiz addeder, meselâ adlî 
mahkemelere taallûku olan bir iştir diye red
deder, ikincisi; 90 gün içinde müracaat edil
mediğinden dolayl zaman aşımına uğradığı için 
reddeder; Bir de; hâdise olarak tetkik edip 
reddeder, Eğer hâdise olarak işi tetkik edipte 
reddetti ise 54 ncü madde gereğince gayet tabiî 
olarak Meclisin bu kararı değiştirmeye hakkı 
yoktur. Fakat hâdiseyi tetkik etmeden vazif e-
sizlikten dolayı reddetmiş ise o zaman vazifeli 
olan Büyük Millet Meclisidir, Meclise müracaat 
etmesi lâzımdır. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Dos
yada Heyeti Umumiye karariyle bu dâvanın 
reddedildiği mazbuttur. Müddetin geçmesi me
selesine gelince; burada 90 günün müruru ile 
reddedilmiş değildir. Maahaza Devlet Şûrasına 
müracaat için muayyen olan müddet zarfında 
dâva açmamışsa, bu sebepten dolayı reddedilmiş
se bu dahi gelemez. Hattâ Şûrayı Devlete müra
caat etmesi lâzımgelen bir kimse Meclise hiç ge
lemez. Çünki Şûrayı Devlet Kanununun bir mad
desinin bir bendinde, idari muamele ve kararlar-
dan dolayı hakları muhtel olan kimse dâva daire
sine müracaatla dâva açar deniyor. Demek ki, bir 
idari tasarruf için doğrudan doğruya Devlet Şû
rasına gitmek lâzımgelir. Büyük Millet Meclisine 
müracaat halinde, bu gibi müracaatlar kabul 
edilemez. Nerede kaldı ki müddeti zarfında dâva 
açmadığından dolayı dâvası reddedilmiş olsun. 
Bu da muhkem bir kaziye teşkil ediyor. 

Sonra biraz daha genişleteyim:'Müddetin mü
rurundan sonra Devlet Şûrası tarafından dâvası 
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I reddedildiği takdirde bu kabîl işlerin Meclise gel

mesini kabul edecek olursak, Şûrayı Devlete hiç 
| müracaat etmeden doğrudan doğruya iş sahiple

rinin Meclise müracaat etmeleri kabul edilmiş 
demektir. O vakit Devlet Şûrasının bütün vazi
felerini ve teşkilâtını Meclise intikal ettirmek 
icabedecektir. 

Bir de; Devlet Şûrasına müracaat ettiği tak
dirde, emsali muameleler dolayısiyle dâvasının 
reddedileceğine kaani olan, müddeti kasten geçir
mek suretiyle dâvayı Meclise intikal ettirebilir. 
Binaenaleyh mesele, hududu tâyin edilmiş bir 
âmme hukuku meselesidir. Devlet Şûrasının De
avi Daireleri mahkeme salâhiyetini haiz oldukla
rından, onun bakacağı bir iş Meclise gelemez. 
Çünkü Anayasa ona müdahale hakkını kabul et
memiştir. . . 

BAŞKAN — Abdullah Bey eğer zatıâliniz 
konuşmalarınızı bitirmiş iseniz arkadaşlarımız 
konuşacaklardır. Sual soracak değillerdir. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Bitir
dim. 

BAŞKAN — Söz Aziz Uras'mdır. 
AZİZ URAS (Mardin) — Efendim, bendeniz 

hukukçu değilim. Fakat ortada bir hâdise var ki 
zannederim herkese dokunmaktadır. 

Masum bir adam işlemediği bir kusur dolayı
siyle vatandaşlıktan çıkarılmaktadır. Biz Devlet 
Şûrası kararlarının mutlaka muta olmasını ve do
kunulmaz olduğunu kabul etmekteyiz. Bizim is
tirhamımız, haksız bir idari tasarrufun kaldırıl
masıdır. Bunu da ancak Büyük Millet Meclisi ya-
par, zannediyorum. İdari tasarrufunu kullanmış 
olan îcravekilleri Heyetinin bu kararı aleyhinde 
merci neresidir? Bilmem.. Bunu hukukçu arka
daşlarımız halletsinler. * 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkadaş
lar, Muhterem üstadımız Abdullah Aytemiz Dev
let Şûrası kararı yerinde olsun olmasın, müd
detinde olsun olmasın, her hangi bir vatandaşın 
Yüksek Teşriî Meclisin murakabesine tâbi olan 

bir hâdisede Meclise müracaat hakkı zâii olur 
buyuruyorlar, bu yanlıştır. (Doğru şeşleri). 

Eğer iş Şûrayı Devletin vazif e ye asliyesine 
dâhil ise, vatandaş oraya müracaat etmiş ise, ge
rek müruru müddetten, gerek esastan reddedil
miş ise, Yüksek Meclisin murakabe ve müda
halesinden hariç kalır. Fakat, ben öyle- zanne
diyorum ki, hâdisemizde öyle birşoy yoktur 
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veya vardır da iyi izah edemediler/ Bu iş, Şû
rayi Devlete ait bir vazife değildir. Şu.halde 
Şûrayi Devlete ait oîmıyan bir mesele hakkında 
müracaat ettiği halde Şûrayi Devletin hakkı 
kazası veya müruru müddetten dolayı reddedil
miş ise Yüksek Meclis bunu ıslah ile mükellef
tir. . '. '" ;. 

Kazai murakabeye tâbi olmıyan işler hak
kında kazai mercilere müracaat hükümsüzdür. 
Hâdiseyi bir misal ile tenvir edeyim; tasav
vur buyurunuz kî, Şûrayi Devlettendir ilâm sâ
dır olmuş, bunun muhatabı olan Hükümet bu 
ilâmı infaz etmemiş, bundan müteessir olan va
tandaş tekrar Şûrayi Devlete- müracaat etmiş, 
Şûrayi Devlet ne diyecek? Ben bir kere karar 
veririm, karar verdikten sonra infaz işi bana 
ait değildir der ve reddeder. 

Şu halde Yüksek Meclisin, Anayasa muci
bince murakabesine tâbi olan bir hâdise hakkın
da müracat Şûrayi Devlet senin talebini reddetti 
diyerek esbabı redde bakılmaksızın, vazifesi dâ
hilinde olup olmadığını düşünmeksizin mücerret 
ret kararı veren Yüksek Meclisin, ilâmın ademi 
infazı hususunda hakkı murakabesi merfudur 
derseniz yanlıştır. Binaenaleyh hâdiseyi tefrik 
etmek lâzımdır. Hulasaten arzediyorum, Şûrayi 
Devletin vazifesi dâhilinde ise esastan veya 
müddetinde müracaat edilmeyişinden dolayı 
dâva reddedilirse ancak Meclisin müdaha
leye hakkı yoktur. Hâdiseyi iyice izah ede
mediler, Şûrayi Devletin vazifesi dâhilinde 
olmamasından, dolayı başka yoldan ıslahı müm
kün olmıyan hâdiselerde hataların ıslahı mün
hasıran Yüksek Meclise aittir. Başka bir merci 
yoktur ki, o ıslah etsin hâdise böyle ise tashih 
etmek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Efen

dim , Büyük 'Millet Meclisi kanunları doğrudan 
doğruya kendisi yapar. îcra salâhiyetini, Ve
killer Heyeti eliyle kullanır ve yaptığı kanun
ların tatbikim ellerine bıraktığı Vekiller He
yetini murakabe eder. 

Anayasanın 56 ncı maddesinde (mahkeme 
işlerine karışamaz, mahkeme kararlarını değiş
tiremez, hükmünü tehir edemez denilmektedir. 
Hulâsa, mahkemeye ait olan işlerde Büyük Mil
let Meclisi Anayasanın şu sarih maddesine gö
re katiyen teşriî murakabe hakkını haiz değil
dir. Müdahale edemez demek, hakkı muraka-
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besi yoktur demektir. Eğer hakkı murakabeyi 
kabul edersek müdahaleyi de kabul etmek lâ
zım gelir/Binaenaleyh istiklâli mehakime mü-
nafi olduğu için mahkeme kararlarına müda
hale yolu kapanmıştır. Şu halde Hidayet Ay-
dmer'in itirazına çevapi olmak üzere Devlet 
Şûrası Kanununun 22 nci maddesini tekrar 
ediyorum: Devlet. Şûrası altı dairedir; 1, 2, 3 
idari, 4, 5, 6 deavidir. 

Yalnız kanun vâzıı sarih bir hüküm koya
rak açıkça demiştir k i ; (Deavi daireleri, ay
nen okuyorum, müstakil mahkeme sıfat ve sa
lâhiyetini haizdir.) Hattâ gibisi de yok. Şu hal
de Devlet Şûrası Deavi daireleriyle mahkeme
ler arasında asla bir fark olmadığına göre Hi
dayet Aydınerîin itirazını muhik görürsek, 
mahkemeye ait bir işten dolayı da B. tM. Mec
lisine gelebilmelidir. Devlet Şûrası Deavi da
ireleri de aynı sıfat, aynı salâhiyeti haiz oldu
ğu için mahkeme kararı ne ise, Şûrayi Devlet 
kararı da odur. Mahkeme işlerine dair B. M. 
Meclisine gelinip bir hak iddia edilemiyeeeğine 
göre Devlet Şûrasına ait olduğu mahsûs olan 
ve açık hükümle taayyün edon meselelerde de 
B. M; Meclisine gelinmemesi pek tabiîdir. 

Binaenaleyh (Devlet Şûrası Deavi daire
leri mahkemedir) dendikten sonra, mahkeme 
kararı gelmeyince, Devlet Şûrası kararı da 
gelmez. Bu itibarla başkaca bir tasnif yapma
ya imkân yoktur. Bundan dolayı Komisyonu
muzun, şimdiye kadar, deavi dairesinde halle
dilmiş bir meseleye baktığı vâki değildir. Yük
sek heyetinizin, böyle tetkikten geçen, böyle 
bir meseleyi, böyle bir işi kabul ettiğine dahi 
şahit olmadık. Emsali pek çoktur. Fakatj ar-
zettiğim gibi, Devlet Şûrası Deavi dairelerin
den gelen bir iş, ne olursa olsun, mahiyetini, 
sebebini taharri etmeksizin, doğrudan doğruya 
hakkı kazayı haiz bir müessesenin kararı ol
ması itibariyle, kendisini vazifesiz addetmek
tedir: 

Eğer müddet geçmesinden dolayı gelecek
se, diğer mahkemelerden bir farkı olmadığına 
göre, mahkeme işlerinin de gelmesi lâzımdır.-
Mahkeme işlerinin gelemiyeceği kabul edildik-

; ten sonra, Deavi Dairesine kanunu .mahsusla, 
yerilen işler 4e, bu esbabı mucibe ile gelemez! 

PAŞKAN Ahmet Gürkan. . , • 
AHMET GÜRKAN (Tokad) —Muhterem 

arkadaşlar, komisyon başkanı muhterem usta-
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duı ifadesinden, Şûrayı Devlet taraf nidan veril
miş olan kararın esasa mı, usule mi müteallik 
olduğu anlaşılamamıştır. 

Bizim salim bir karara varabilmemiz için 
evvelâ Devlet Şûrasının kararını okumamız ve
ya dinlememiz lâzımdır. Eğer Şûrayı Devlet 
kararı vazifeden dolayı redde mütaallik ise, esa
sa mütaallik olan kararı B. M. M. Pekâlâ verebi
lir. Şûrayı Devlet benim vazifem haricindedir de
diği zaman biz bu kararı değiştirenleyiz, başkalıya-
mayız, kaldıramayız. Doğrudur. Şûrayı Devletin 

verdiği karar diyorsa ki, benim salâhiyetim yoktur; 
buna dokunamayız. Ama esasa taallûk etmiyen 
kısmı ne olacaktır? Kim tedkik edecektir'? O 
halde madem ki, onun salâhiyeti yoktur, yük
sek Meclisin salâhiyeti dâhiline giren bir mev
zudur demektir. Fakat şimdi biz şunu öğren
mek ihtiyacındayız : Şûrayı Devletin verdiği ; 

karar esastan mı, usûlden mi verilmiştir? Bunu 
öğrenmek icap eder. 

Bendeniz istirham ediyorum Komisyon Baş
kanından. : Raporu geri alsın, Şûrayı Devlet 
kararını bulsun, tedkik etsin, B. M. M. ine, Şû
rayı Devlet karariyle beraber gelsin. Eğer geri 
almazsa sizden istirham ediyorum, bunun ted-
kiki için bu raporu geriye iade buyurun. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu buyu
run. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Bendeniz de Sayın Başkanın fikirlerine işti
rak ediyorum. Yalnız bir iki noktaya müsaa
denizle temas edeceğim : Vatandaşlık ihtilâfla
rında üç türlü sistem vardır. Bütün dünya
da tatbik olunur. ' - ' " • . 

Birisi kazai yani, ihtilâfların mahkeme
lerce hallini kabul eden sistem. Bâzı lâtin Ame
rika memleketlerinde olduğu gibi . . . 

Diğeri teşriîdir. Bunu kabul eden memle
ketlerin başında Romanya geliyor. 

Mütebaki memleketlerde ve bizde vatandaş
lar arasındaki ihtilâfların mercii yalnız ve 
yalnız icraidir. 

O halde, Devlet Şûrası dâvayı reddetmiş; is-; 
ter esastan reddetsin, ister* eşkal ve merasim 
bakımından. Bir defa ona müdahale hakkımız 
yoktur. Devlet Şûrası idari ihtilâflar için en 
yüksek mercidir. Valilerin, ondan sonra içişle
ri Bakanının nihai kararlarının tetkik mercii
dir. 
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İcra salâhiyeti ' mevzuubahis ' olduğuna ve 

Vatandaşlık Kanununun rulıuda Türkiye'ye ve 
Türklere temessül kıstası bulunduğuna göre, şüp
hesiz icra uzvu yetkilidir.- Hatırlamak lâzımdır ki, 
vatandaşlığın iki vasfı vardır. Birisi hukuki, 
Devlet Şûrası onu tetkik eder. Şekil bakımın
dan da, esas' bakımından da. ikinci mühim vas
fı da-k i ' en mühim vasıftır - siyasidir. Siyasi 
noktayı da takdir hakkı ise ancak ve ancak va
tandaşla, ilgililerle yakından alâkadar olan icra 
uzvuna aittir. Onun içindir ki, Vatandaşlık Ka- _ 
nunurida bu yetki ne teşriî salâhiyet içerisine ve 
ne de adlî salâhiyet içerisine ithal edilmek isten
memiştir. Sebebi; 1868 Tâbiiyeti Osmaniye Ka
nunundan 1928 yılma gelinceye kadar Vatan
daşlık Kanunumuzda artık el sürülmemesini is
tediğimiz, mukaddes saydığımız bir esasın vazı 
ve tedvin edilişidir. Hattâ .öyle İri biz çektiği
miz. ıstırabı unutmıyarak ne olur ne olmaz diye, 
sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfliyerek içmek için, 
Vatandaşlık Kanunumuzu 1928 senesinde binbir 
fedakârlık pahasına vazı've'tedvin ettiğimiz hal
de tam bir sene sonra, yani 1929 yılı bir Oca
ğında yürürlüğe koyduk. Binaenaleyh bu mese
le burada müzakere ve münakaşa dalıi edilemez. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN _ Refik Şevket İnce. 
'REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Haki

katen her tekrarında faide'mülâhaza edilemiye-
cek kadar bizler üzerinde menfi tesir bırakan dâ
valardan ' bir tanesinin müzâkeresi münasebetiy
le Hidayet (Bey arkadaşımızın mütalâasına cevap 
vermek için çıkmış bulunuyorum. Bir defa ko
misyon başkanı arkadaşünızin. nbktai nazarını 
tamamen kabul öfctiğimi ve şimdiye kadar Mec
lisçe buna mümasil birçok kararlar verildiğini 
arzederim. Emsal teşkil, etmesi lâzımgelirsc bu 
kararın hiç okunmadan reye konması lâzımgelir-
di. Binaenaleyh evvelden de (geçmiş hususlarda, 
pişmiş aşa sü katmak kabilinden, yeni yeni mü
talâa dermeyan ' ediyoruz. Şimdiye kadar bu 
dermeyan edilmiyen mütalâalardan bir tanesini 
de Hidayet Aydmer arkadaşımız söylediğinden 
dolayı oha- cevap vermek istiyorum. 

(Bir defa muamele idari olduğundan dolayı 
iptali için Şûrayı Devlete gitmek kanunidir. Ka
nuni müddetlerin geçmiş lölmasmdan mütevellit 
olsa dahi, ıskat meselesi hak talebine mânidir. 
Bir 'Ahmed'in Mehmet'ten alacağı keyfiyetinde 
kanuni müddetten istifade ötmiyfen bir adamın, 
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artık müddet mürur etmiştir diye o Ahmet veya 
Metfımet ?in Meclise müracaalt edememesi tabiî gö
rülür de; bir adamın idari balkımdan hakkının 
ihlâlinde dâva müddetini geçirmiş olmasından 
dolayı MJeclise müracaat hakkı nazara alınarak 
bu Mecliste nasıl müzakere mevzuu oluyor? Bu 
mantıka bendenizin ve hiçbir »hukukçu arkadaşı
mın iştirakine imkân yoktur. 

Iskatı hak kanun mahiyetindedir. Vatandaş 
, müddeti zarfında muaımeselesinli yapmak mecbu

riyetindedir. Burada böyle bir şey bahis mev
zuu değildir. Hele Büyük Millet Meclisi kapı
ları her talebe açıktır yolundaki bir görüşe ve 
kanuni yollar kapalı olduğu vakit dahi oraya 
Meclis yöl'iyle girmeye Meclis asla iştirak etme
miştir. 

Asıl Hidayet Beyin nidktai nazarına geliyo
rum Hidayet Bey diyor ki, «Şûrayi Devlete mü
racaatla iade kararını almış, icra ilâmı infaz et
miyor. Bu suretle Devlet Şûrasına, tekrar müra
caat ediyor, Devlet Şûrası biz kararımızı verdik 
icraya karışmayız dedi. Bu vatandaş Meclise 
baş vurmasın mı'?» ' , / _ 

Şimdi arkadaşların Dilekçe Komisyonunun 
Meclisin üzerinde duracağı başlıca mevzu budur. 
Yalnız, Hidayet Bey arkadaşımızın, idari kaza 
babında, belki tesadüf etmemiş olmaları dolayı-
siyle olacak, kendisinin verdiği kararı infaz 
için müessesei kazaiyeye gidilmesi lâzım oldu
ğunu bilmeleri icabederdi. Memuriyetinin iade
sine karar verilmiş bir şahıs hakkında bu memu
riyetin iadesi kararma rağmen onun istihdamına 
cevaz vermiyen, istihdam yoluna gitmiyen âmir, 
bu hareketinden mesuldür. Bizim idari mukarre-
ratımızda bunun emsali vardır. ' 

İkincisi, bu tazminatı o şahsın mehakimi 
umumiyeden istemek hakkı vardır. Misal olarak 
hatırlatabilirim: îdarei hususiyeye mensup bir 
memur Şûrayi Devletten istihdam kararı aldı
ğı halde Kocaeli Valisi «ben seni kullanamam» 
diye talebi reddetmiş, fakat Şûrayi Devletten 
ilâm, ajan zat mahkemeye müracaat suretiyle, 

.hüküm tarihinden itibaren bu memura verilmesi 
İâzımgelen maaşın ödenmesine valiyi mahkûm et
miş ve bu suretle doğru olarak kaza kudretinin 
gösterilmesine yol açılmıştır. 

Bu vatandaş bu tazminat hakkım istemekle 
beraber Büyük Millet Meclisine de müracaat 
edebilir. Bu müracaat Büyük Millet Meclisinde 
hakikaten bir sual ve istizah mevzuu olur. Bu 
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I bakımdan Dilekçe Komisyonunun, bunu nazarı 

dikkate alarak verilmesi lâzımdır diye, icraya, 
Meclis namına ihtarda bulunması gayet yerinde 
olur.. Binaenaleyh, böyle Şûrayi Devletten alı
nan bir kararın ademiinfazı ihtimali mevzuatı 
hukukiyomizde asla nazarı itibara alınmamıştır. 
Bilâkis ârzettiğim misallerle, mükellefiyete doğ
ru, mesul tutmak suretiyle verilen kararlan in
faz yolunu açmıştır*. 

Gürkan arkadaşımızın Devlet Şûrası kararı
rım okunmasından bahsediyorlar. Meclis he
yeti umumiyesi namına faaliyette bulunan bir 
komisyonun Devlet Şûrası kararını okumaması 
asla akla gelemez. 

| RÎFAT ALABAY (Konya) — Okumadık 
diyorlar. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Devamla) .— Oku- . 
mamışlarsa Devlet Şûrası Deavi Dairesi genel. 
kurulu; iptali .dâvayı kabule şayan görerek 
birçok esbabı mucibeler dermoyan edildiği hal
de esbabı mucibeyi nazarı lâyık görmemesi 
veya evrakı tetkik salâhiyetini Meclis umumi 
Heyetine tahmil etmek yolunu tutması bir kaza 
kudretinin'ihlâli olur ki, buriü tefriki vezaife 
tamamen aykırı bulurum. Binaenaleyh,, komis
yon başkanı arkadaşımızın salâhiyetle bahsettik-

I leri gibi, burada kazai bir karar karşısındayız. 
I Tetkik etti mi, etmedi mi diye müessesei kazaiye 
I üzerinde murakabe hakkımızı kullanmak yolu

na gitmeye cevazı kanuni yoktur. Dilekçe Ko
misyonunun çok kanuni ve yerinde olan kararı
nın kabulünü arkadaşlarımdan rica ederim. 

BAŞKAN —• Abdullah Aytemiz. . 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) Efendim, 

bâzı arkadaşlara cevaben bir iki noktadan izahı 
için tekrar sizi rahatsız ediyorum. 

Heyeti Vekile kararının Şûrayi Devletçe 
tetkik edileceği hakkında bir hüküm mevcut 
mu, değil mi? Şûrayi Devlet Kanununda deavi 
dairelerinin vazifesi sayılıyor. Diyor ki, «her 
hangi bir idari muamele ve karardan dolayı 
hakları muhtel olanlar deavi dairesine mü
racaatla dâva açabilir.» Şu halde bundan daha 
açık sarahat olur mu? Heyeti Vekilenin kararı 
Şûrayi Devletten geçer. Hattâ hususi daireden 
geçmemiş, karar yok. Şûrayi Devlet Kanunu
nun bir maddesine göre, doğrudan doğruya 
heyeti umumiyece görüşülmesi İâzımgelen hu
suslar hususi daireye uğramadan heyeti umu-

I miyece tetkik edilir, Bu da o kabildendir. Bâ- • 
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zı arkadaşlarımız, işi tetkik etmediğimizi söy
lediler. Evet işin içine girip de, Devlet Şûrası
nın bu kararını tetkik etmiş değiliz ve bu, salâ
hiyetimiz dışındadır. Fakat bu karar; işin esası ! 
tetkik edilerek verilmiştir. Aksi takdirde va-
zifesizlikle reddederdi. Nitekim raporda ka
nuni görülmeyen bu dâvanın Devlet Şûrasmca 
reddine karar verilmiştir; deniyor. (Doğru ses
leri, reye reye sesleri) 

BAŞKAN — önerge verin efendim, o zaman 
tasvibinize arzederim. 

Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sayın 

Dilekçe Komisyonu Başkanının izahatından, 
ilk defa komisyonda Danıştay kararının tetkik 
edilmediği kanaatine varmıştım. Bunda yanıl
mışım, Danıştayın esası meseleye girerek tetkik 
etmiş olduğunu öğrendim. 

Bilhassa Refik İnce Beyefendinin izahatın
dan sonra bihakkın ortada kaziyei muhkeme 
teşkil eden bir karar bulunduğuna bendeniz de 
kaani oldum. Ama Aziz Uras arkadaşımızın 
verdiği izahata göre haksız olarak, her hangi 
bir zühul neticesinde, yıllarca evvel vatandaş
lıktan ıskat edilmiş olan hemşehrimizin istik
bali ve hakkı mevzuubahistir. 

Vatandaşlık Kanununun 19 ncu maddesi, 
bir türkün iki sebepten dolayı vatandaşlıktan 
ıskat edileceğini âmirdir. Bunlardan birisi, izin 
almadan ecnebi devlet tâbiiyetine geçmek, 
ikincisi, kendi arzu ve ihtiyariyle yabancı dev
let ordusunda çalışmaktır. Bu vatandaşımız 
daha küçük yaşta iken ecnebi memleketine git
miş olduğu ve bir zühul eseri olarak her hangi 
bir liste içinde Türk tâbiiyetinden ıskat edil
diği belki de halası ile birlikte çocuk iken va
tandaşlıktan çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Eski' 
zamanlara ait, idari bir hata mevcuttur. Madem
ki Bakanlar Kurulu bir ecnebiyi Türk tâ
biiyetine almak salâhiyetine maliktir,, bu 
hemşehrilerimizi de yeniden alabilir diye dü
şündüm. Fakat Sayın Hasan Saka ikaz ettiler. 
Madem ki, Bakanlar Kurulu kararı sâdır olmuş 
ve kaziyei muhkeme teşkil etmiştir, o halde 
artık Bakanlar Kurulunun da salahiyetli olma
ması icabeder. Binaenaleyh, kanaatime göre, 
bir tek yol kalmıştır: O da bu kimsenin bir ka
nunla vatandaşlığa kabulüdür. Bu husustaki 
teklif ya Hükümet tarafından, ya bir milletve
kili tarafından veya meseleyi inceliyen komis-
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yon tarafından yapılmak icabeder. 

Eğer vatandaşlıktan ıskata vesile verecek 
olan sebepler Dilekçe sahibi hakkında mevcut 
değilse, meseleyi incelemiş olan Dilekçe Komis
yonu bir kanun teklifi ile Yüksek Meclise ge
lebilir. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa . 
Müzakerelerin kifayetini, reye arzetmenizi 

dileriz : 12 . V . 1952 
, Rize Milletvekili Amasya Milletvekili 

O. Kavrakoğlu Kemal Eren 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliği hakkın
da önerge vardır. Tasvibinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

| îki önerge vardır. Okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
[ Arzettiğim sebeplerle daha evvel vâki hak

sız idari tasarrufun bir daha gözden geçirilmesi 
için dosyanın komisyona gönderilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Şûrayi Devlet kararının tetkikından sonra 

yeni bir karara varılmak üzere.raporun Dilekçe 
'komisyonuna iadesini teklif ederim. 

Töfcad Milletvekili 
Ahmet Gürkan 

BAŞKAN — Önergeler aynı mahiyettedir. 
Komisyonun tekrar işi tezekkür etmesine da
irdir. önergelerin ikisi aynı mahiyette olduğu 

I için ikisini birden oyunuza arzediyorum. Ka-
I bul edenler ... Etmiyenler ... önergeler redde

dilmiştir. 
Komisyon raporunu oyunuza arzediyorum. 

I Kabul edenler ... Etmiyenler ... Komisyon raporu 
kabul edilmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kıratlığı arasında imzalanan Kültür Anlaşma
sının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri ve MİM Eğitim komisyonları raporları 
(1/212) [1] 

I [1] Birinci görüşülmesi 68 nci birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN — İkinci 'görüşmesidir. 

12.5 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı 
arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan-

ması hakkında Kanun 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oya arzediyb-ruım. Kabul edenler... Etmiyenler.'.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
•miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde fcaıbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza arzediyo
rum. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan 
Cumhuriyeti arasında Kültürel münasebetlere 
mütaallik Anlaşmanın onanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyon-

. lan raporları (1/245) fi] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir. 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuri
yeti arasında Kültürel Münasebetlere mütaallik 

Anlaşma» nın onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hin
distan1 Cumhuriyeti arasında 29 Haziran 1951 
günü Ankara'da imzalanan Kültürel Münase
betlere mütaallik Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge , yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler' Madde kabul edil
miştir. 

MADDE .2!"—- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
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yenler... Madde kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür 

©AŞKAN •— Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde ikaJbul edilmiştir. 

Tasarımın tümünü açık oya arzediyorum. 

6*. —• Türkiye ile italya arasındaki Kültür 
Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Millî Eğitim koynisyonları rapor
ları (1/238) [1] . 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür Anlaşma
sının onanması hakkında Kanun 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. ' Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
tmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 'Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

• Tasarımın, tümünü açık oya arzediyorum. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik 
Devletler ile Japonya arasında San-Fransisko'da 
imzalanan Barış Andlaşması ile eki Protokolün 
ve iki beyannamenin onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/316) [2] 

BAŞKAN —• İkinci g'örüşülmesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devlet
ler ile Japonya arasında San-Frannisko'da im
zalanan Barış Andlaşması ile eki Protokolün ve 
iki beyannamenin onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 

[1] Birinci görüşülmesi 68 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 68 nci Birleşim 
tutantiğ^ndadır. 
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Müttefik Devletler ile Japonya arasında San-
Fransisko'da 8 Eylül 1951 tarihinde imzalanan 
Barış Andlaşması ile eki Protokol ve iki Beyan
name onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etm iyeni er.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. ° 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Genel 
Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 
4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir fıkra, 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/349) [1] 

BAŞKAN —• İkinci görüşülmesidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurlarına ait 
4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir fık

ra ilâvesi hakkında kanun 

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 ya
pan P. T. T. Memur ve hizmetlileriyle bunlara 
refakat ettirilen hamallara kilometre ve deniz 
mili hesabiyle prim verilir. Bu primin nispet ve 
miktarı da Genel İdare encümenince tesbit olu
nur.» 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 68 nci Birleşim iuta-
nağındadır, 
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I MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Şimdiye kadar.açık oyunuza arzedilen kanun 

tasarıları sayısı 4 tür. 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü Teşkilât, Vazife ve memurlarına ait ka
nunun tüînünü oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN *— İkinci görüşmesidir,-maddele
re geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin kaldırılması ve bu kanuna ilişik cet
velde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE .1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Memurları Teşkilâtı haikkındaki 9 .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. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ehliyeti yapılacak imtihan 
neticesinde sabit olmak 'kaydiyle, ilk defa st-
noğraflığa alınacaklardan yüksek "okul mezun
larına 3656 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
belirtilen 9 ncu, lise mezunlarına 10 neu ve or
ta okul mezunlarına 11 nci derece aylığı verile
bilir. Ancak bu dereceler başka memuriyetlere 
geçişte kendileri için müktesep hak teşkil etmez. 

'BAŞKAN — Değiştiılgo yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... E taliydi
ler... Kabul edilmiştir. 

• [1] Birinci görüşülmesi 68 nci Birleşim iu-
la-nağındadır. 
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MADDE 3. — 9 ,1.1950 -tarihli ve 5509 sa-' I 

yılı. Kanunun;'beşinci maddesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — İkinci madde hükmü I 
stenografi] ğa bu kanunun yayımından evvel tâ
yin edilmiş olup da henüz kadro maaşını ala-
mıyaniar hakkında da 'uygulanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir, „ 

MADDE 4. — Bu kânun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmişlrir. , 

MADDE 5. — Bu kânunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, , 

Tasarının tümünü oyunuza arzodiyoruan.Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe'Komisyonu raporu (1/345) [1] 

BAŞKAN — İlkMıciMgiömilşüHmıesidir, madde
lere gelçilyorıız. -

İstiklâl Harbi malûllerine verileeşk para 
m/iikâfatı hıakkında Kanun 

MADDE 1. — lllişifk 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 rici (Emeldi, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri) bölümündeki ödenekten verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci mad esindeki («4» subay) 

ibaresinin («5» subay) olarak değiştirilmesini ve 
ilişik cetvelin de Hükümet teklifi veçhile tadilen 

[1] Birinci görüşülmesi 68 nci Birleşim iu-
ianağmdddır, 
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kabulünü arz ve teklif ederim, ,.•".• 

istanbul Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN — Buyurun Hadi' Hüsman. 
•HÂD.Î HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; İstiklâl Harbinde malûl kalan su
baylara para mükâfatı verilmesi 1340 tarihinde 
meriyet mevkiine giren 397 sayılı Kanunla ka
bul edilmiştir. Bu kanunda şöyle denilmektedir : 

(istiklâl muhare'batmda ve dâhili isyanlar
da meerühiyet, incimat ve teşemmümü had veya 
emrazı istilâiye neticesi malûl kalan merbut cet
velde esamisi muharrer muvazzaf, mütekait, ih
tiyat, Millî kuvvetler ve jandarma erkân, ümera 
ve zâ'bitan ve memurin ve m ensubini askeriye ile 
küçük zâbitan ve efrada berveçhi âti dereceler 
dâhilinde bir defaya mahsus olmak üzere mü
kâfatı nakdiye verilir. Mezkûr cettvelde ismi 
olmayıp da vaziyeti bu kanunun ahkâmına mu
tabık olan mâlûlin zuhur ederse isimleri Meclise 
arzedilerek yeniden tahsisatı munzamına almak 
suretiyle derecesine göre aynı surette mükâfatı 
nakdiye verilir). 

397 saydı Kanuna bağlı bidayette bütün bu 
malûller Jesbit edilmiş ve o sene bütçesilye ken
dilerine mükâfat verilmiştir. Fakat o tarihten 
bu yana her sene yeniden teshit edilen istiklâl 
harbi malûlleri için Hükümet, esami üzerine bi
rer cetvel hazırlamış ve bunu bir kanun lâyihası 
ile Yüksek Meclise takdim etmiştir. O tarihten 
bu tarihe kadar her sene bu kabil istiklâl"Harbi 
malûlleri için bu suretle birer kanun istihsal edil
miştir. Bu kanunlar sadece tahsisatı munzam
ına kanunudurlar. Çünkü mükâfat verilmesini, 
esasen ana kanun tesbit etmiştir ve yeniden mâ-
lûl olursa tahsisatı munzamma alınır ve mükâ
fat aynı nispet üzerinden ödenir, denmiştir. 

1951 yılına kadar her sene bu şekilde zuhur • 
eden mâlûlin için Yüksek .Meclisten tahsisatı 
munzam ma istihsal edilmiş, ve : mükâfatları, 397 
sayılı Kanunun hükmüne göre, ödenmiştir. 1951 
de de Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakan
lığının teklifi üzerine yine bir tahsisatı mun
zamına kanunu tasarısı hazırlamış.ve. son ka
nundan itibaren tasarının hazırlandığı tarihe 
kadar yeniden meydana çıkan, tesbit edilen, 
istiklâl Harbi malûllerinin isimlerini buna bağ
lı cetvele koyarak Meclisi Âliden talepte bu
lunmuştur. Bu tasarı Bütçe Komisyonunda mü-
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zakerc edilirken komisyon, subaylar arasında is
mi yazılı olanlardan birini bu cetvelden tay-
y etmiştir. 

Kanunun ruhu, arzettiğim gibi İstiklâl Sa
vaşı .malûllerine, birinci maddesinde gösterilen 
nispette mükâfat verilmesidir. 

Bir subayın İstiklâl Harbi malûlü oldu-
;:ğu tesbit edildikten sonra ona müstahak ol
duğu mükâfatı vermemek suretiyle kanun hük
münü ihlâl etmek kanaatimce caiz değildir. Büt
çe Komisyonu bu subayı şu esbabı mucibe ile 
cetvelden çıkarmıştır. «İstiklâl Harbi cereyan 
ettiği tarihten bugüne''kadar aşağı yukarı 30 
sene geçmiştir. Bu arkadaş şimdiye kadar nere
de idi, niçin müracaat etmedi?» 

Arkadaşlar, biraz evvel arzettiğim gibi 397 
sayılı Kanunun neşri tarihinden 1951 yılma ka
dar her sene yeniden tesbit edilen İstiklâl 
Harbi malûlleri için Hükümet birer tahsisat 

• kanunu teklif etmiş, ve yüksek Meclisçe de tas
vip ve kabul edilerek alâkalıların kanuni istih
kakları ödenmiştir. Tasarının Bütçe Komisyo
nundaki müzakeresinde şu noktalar tesbit edil
miştir. Bu subay, emekliye sevkedilmiş, ancak 
o zaman; ben İstiklâl Harbi malûlüyüm emekli 
aylığımı maluliyet aylığı 'olarak bağlamanız 
icap eder demiş; Bu müracaatı bidayette kabul 
edilmemiş, bunun üzerine Askerî Yargıtaya mü
racaat etmiş. Askerî Yargıtay, yaptığı tahki
kat ve muhakeme neticesinde subayın İstiklâl 
Harbi malûlü olduğunu tesbit etmiş, bu yol
da bir ilâm vermiş. Şu halde tahsisatı mun
zama kanunlarına bağlı olan cetvellerde isim
leri yazılan malûller şimdiye kadar idari tah
kikatla tesbit edilmişken bu subayın vaziyeti 
idari., tahkikatın üstünde Yargıtay -Hamiyle ka
bul ve tesbit edilmiş bulunuyor. Bu hukuki 
durum karşısında 397 sayılı Kanunun, bundan 
sonra da İstiklâl Harbi malûlleri çıkarsa Ilımla
rın ikramiyeleri ödenmek üzere sadece tahsi
satı, munzamma teklif edilir, demiş olmasına 
rağmen, idari tahkikatın üstünde bir mahkeme 
ilâmı ile İstiklal Harbi malûllerinden olduğu 
tesbit edilen bu subayın, kanunen hak kazandı
ğı mükâfatını ödememek kanaatimce doğru de
ğildir. 

Hakikaten 5434 sayılı Tekaüt. Kanununun 
neşrinden evvel harb malûlleri, maluliyetlerini, 
ait oldukları makama zamanında bilçlirmiye-
bilirlei'di. Harb veya vazife malûlleri, bu mâlû-
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I liyetlerini ait oldukları makama bildirecek 

olurlarsa kanun gereğince derhal emekliye sevk-
edilmeleri icabediyordu. Bundan dolayı bu gi-

' bi subaylar, tahdidisin dolayısiyle veya 
kendi talepleri ile emekliye şevkleri ha
linde, harb veya ' vazife maluliyetlerine 
ait vesikaları ibraz ederek emekli aylık
larını maluliyet aylığı olarak bağlatmak im
kânına mâlik idiler. Bundan evvelki kanun böy
le idi. 5434 sayılı Kanun bu gibi vaziyetleri 
ortadan kaldırmıştır. Bundan sonra bir subay 
veya bir ordu mensubu vazife veya harb malû
lü olduğu zaman durumunu altı ay içinde bil
dirmek mecburiyetindedir. Bundan evvel ma
lûl olmuş bulunanlar için de kanunun neşri ta
rihinden itibaren al.tı aylık müddet kabul edil
miştir. Bundan sonra harbde veya vazifede ma
lûl olup aradan 15 - 20 sene geçtikten sonra 
maluliyet iddia etmek gibi bir vaziyet mev-
zuubalıis olmıyacaktır. 
. Maluliyetlerini 15 - 20 sene sonra iddia et

miş subay ve ordu mensuplarına 397 numaralı 
Kanunun neşrinden bugüne kadar her sene mü
kâfatları verildiği halde, bu subayın, «tekaüt 
edilmiyeyim» diye maluliyetini zamanında ile
ri sürmedi, İstiklâl Harbi malûlü olduğunu giz
ledi, tekaüt, olduğu zaman iddia ettiği gibi bir 
mülâhaza ile kanunen hak (kazandığı ikranniye-
sinin tahsisatını vermemek, kanaatimce doğru 
değildir, !bu vatandaşın hareketinin doğru ve
ya eğri olduğu iddia edilebilir. Fakat bir hu
kuki nizam. anlayışına göre İstiklâl Harni ma
lûlü olduğu mahkeme ilâmı ile sa.bit bulunma
sına ve kanun, İstiklâl Harbi malûlleri bundan 
sonra çıkarsa tahsisatı munzamma alınarak 
ikramiyeleri ödenir, diye âmir bir hüküm kabul 
etmesine binaen bu subayın cetvelden ismini çı
karmak muvafık olmaz. Kaldı ki, emsali pek 
çoktur. Yalnız buna da münhasır değildir. Bu 
itibarla cetvelin, Hükümet teklifi şeklinde ya
ni bu subayın isminin de ilâvesi suretiyle yük
sek tasvibinize iktiran etmesini bilhassa saygı 
ile istirham edeceğim. 

BAŞKAN—Komisyon. 
BÜTÇE . KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT —• Komisyon iştirak ediyor, 
BAŞKAN — Komisyon tadil teklifine iştirak 

ediyor. Bu vaziyete göre birinci maddeyi de
ğiştirge ile beraber oyunuza •arzedi-yorum. Ka-
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bul buyuranlar... KaJbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Yani dört subay beş subay olmuşjtur. JFara 
miktarı, 5 300 yerine, 5 600 olmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — İki kanunu Maliye Bakanı 
yürütül.'-

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

11.— Türkiye ile İspanya arasında imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
oylanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/249) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oylarınıza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan

ması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
19 Haziran 1951 tarihinde Madrid'de imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekleri 
bir Protokol, yedi mektup ve bir deklârasyon 
kabul edilmiş ve onanmıştır, 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. •» 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.-. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
. yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... .Etmi
yenler... Madde kabul edilmitir. 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

[1] 171 sayih basmayanı tutanağın sonunda dır. 
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12. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'uri, 

İhtiyarlık Sigortası: Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun \leklifi ile 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Çalışma, Adalet ve Ticaret Komisyon
ları raporları (2/322, 1/240) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mil • : . 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen
dim, bu kanunun müzakeresi vesilesiyle Çalış
ma Bakanımızdan iki hususu sormak istiyorum. 
İhtiyarlık Sigortası, adından da anlaşıldığı üze
re, sigorta esasına göre kurulmuştur. Malî du
rumunun imkânları nispetinde mensuplarına 
bu tasarıda teklif edildiği şekilde maddi men
faatler sağlar. Şayet ihtiyarlık Sigortası Ku
rumunun bugünkü malî durumu müsaitse İhti
yarlık Sigortası Kanunundaki asgari yaş olan 
60 m 55 e indirilmesi ve 5 sene prim ödedik
ten sonra her hangi bir .sebeple ayrılanların 
verdikleri birikmiş primleri geri almak müm
kün müdür ? Çalışma Bakanımız, burada yok 
zannederim... (Burada sesleri). Bu hususu ee-
vaplandırırlarsa memnun kalacağım. 

•BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen oy

larını istimal buyursunlar. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) 

— Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımın 
teklifi ihtiyarlık yaş haddinin 60 dan 55 e in
dirilmesinin mümkün olup olmadığı mahiyetin
dedir. Sigortanın kuruluş tarihi memleketimiz
de henüz yenidir. Büyük bir tecrübe safhası ge
çirilmemiştir. Bizden evvel bu sahaya girmiş, 
yol almış ve büyük tecrübeler sahibi bulunmuş 
olan devletlerin tecrübelerinden istifade etmek 
suretiyle esas ve prensiplerini kurmuş bulunuyo
ruz. tik kuruluşunda bu işte komisyon şahsiyet
lerin fikir ve mütalâaları alınmış ve medeni 
memleketler mevzuatına uygun şekilde yaş had
di tesbit ve tahdit edilmiştir. Avrupa'da son 
defa bu. mevzuda toplanan konferansta 60 yaş 
haddinin indirilmesi değil bilakis bu lıaddin 67 
yaşma çıkarılması hususu bahis mevzuu edilmiş 
bulunmaktadır. 

fi] 172 sayılı basmayan tutanağın sonundadır. 
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Biz de sigorta tekniği mevzuunda salâhiyet I 

sahibi üç mütehassıs getirdik, konuları tetkik et
tirdik. Kendilerine 60 yaşı 55 e indirebilir 
miyiz diye sual tevcih ettik. Tetkik ettiler ve 
sureti katiyede bunu tavsiye etmediler ve buna 
sigortanın malî durumunun mütehammil olma
dığını söylediler. Primlerin artırılması halinde 
bunun mümkün olup olamıyacağmı sorduk. 
Primlerin nispetsiz bir şekilde artırılmasının 
doğru olmıyacağmı ve bunun da kâfi gelmiye-
ceğini beyan ettiler ve bize verdikleri hesaba 
göre bu 60 yaş haddi 55 e indirilecek olursa Hü
kümetin Hazineden defaten 100 milyon kadar 
bir karşılık fonu ödemesi lâzımgeldiği ve her 
sene de 20 küsur milyon lira bütçeden ayırması 
icabettiği anlaşıldı. Bu durum karşısında ihti
yarlık yaş haddini 55 yaşa indirmek imkânı bu
lunmadığı neticesine varmış bulunuyoruz. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Beş sene 
sonra her hangi bir sebeple ayrılacak olanlara 
iadesi mümkün müdür, değil midir? 

ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Devam
la) — Efendim, her işçi topluluğunda bu mese
le mevzuubahis edilir. Muayyen bir müddet ça
lışan ve işlerini tcrketmiş olan işçilerden alman 
primlerin kendilerine iadesi üzerinde duraca
ğım. Yüksek malûmunuzdur ki, bugün ihtiyar- I 
ıık sigortasından işçiye temin edilen menfaat 
şudur: İşçi Sigortaları Kurumunda toplanmış bu
lunan ve % 4 nispetindeki kendi primleri ve iş 
verenler tarafından yine aynı nispette verilmiş 
bulunan primlerin tutarının beşte biri, işçiye 
senelik gelir olarak taihsis edilir. Şu vaziyete 
göre, yalnız işçilerden kesilmiş bulunan prim
ler ancak iki buçuk senelik ihtiyarlık aylığına I 
tekabül etmektedir. Diğer iki buçuk sene de iş 
verenlerden kesilen primlerle karşılanmış olar. I 
Binaenaleyh, prim olarak sandıkta toplanmış 
bulunan paralar, ancak beş senelik ödemelere 
tekabül öder. Bu duruma göre beş sene sonra 
emekliye ayrılanlara hiçbir sigorta hizmeti yap
mamak icabederken emekliye ayrılan işçi, değil 
beş sene, on beş sene geçse dahi, yaşadığı müd
detçe emeklilik aylğı almakta ve öldükten son
ra da çocukları ve ailesine kanunla gösterilen 
şekilde maaş tahsis edilmektedir. Bu durum 
karşısında evvel emirde açığı kapatacak mem-
baı bulmak lâzımdır, işte bu memba böy
lece iş yerlerine muvakkaten girip çıkan 
işçilerin primlerinden ve alelûmum toplan- j 
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mış paraların nemasından hâsıl olmakta
dır. Bu suretle hâsıl olan fonlar, sigorta kuru
muna daha geniş müddetle işçiye faydalı ol
mak imkânını bahşetmektedir. Sosyal sigorta 
teknik esası bakımından doğrudan doğruya bir 
teavün, karşılıklı bir yardım işidir. Genç işçi
lerin yaşlı işçilere yardımı mahiyetinde telâk
ki edilmek icabeder. Bu itibarla sigorta pren
siplerine ve malî duruma göre beş senenin hita
mından sonra bu primin iadesine maddeten im
kân yoktur. 

BAŞKAN — Birinci ve ikinci tasarıların oy
lama muamelesi bitmiştir. 

ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce 
huzurunda Zonguldak kömür havzasında yıllar
dan beri devam edegelen ıstırabı zaman ve fır
sat buldukça daima izaha çalışan bir arkadaşı
nızım. Havzamızda çalışan binlerce vatandaşı
mızın ve işçimizin maddi ve mânevi durumunu 
eski iktidar bir türlü anhyamamış vo takdir de 
edememişti. 

Aziz arkadaşlarım, eski hükümetler zama
nında Zonguldak kömür havzasında ücretli iş 
mükellefiyeti tatbik edilmiş ve 336 sayılı bir 
koordinasyon kararnamesi vardı. Bu kararname 
ile Türk köylüsü, Türk işçisi tamamiyle hürri
yetinden tecrit cdimiş olarak yıllarca istismar 
ve haklarından mahrum edilmiştir. Yetmiş, 
âzami doksan kuruşa kadar çalıştırılmıştır. Ka
nun mevzuu ile alâkadar olması itibariyle bu 
ihtiyarlık sigortasına yaş haddinin mutlaka ve 
mutlaka 54 olmasında zaruret vardır. Bu, sos
yal biı- meseledir arkadaşlar. ' Çünkü ziyadan, 
güneşten, havadan mahrum olarak yer altında 
çalışan Türk işçisi kendi alın terinin karşılığını 
eskiden alamamakta idi. Bugün çok şayanı şük
randır lü, Demokrat Parti iktidarı zamanında 
Türk İşçisinin maddi, manevi drumunu ciddi
yetle ele almış olan hükümetimizce işçinin bü
tün haklarını yakînen görülmekte ve zaman 
zaman bu kanunlarımızın işçi lehine tadili cihe
tine gidilmektedir. Zonguldak kömür havza
sında çalışan 30 bin Türk işçisinin mutlaka ve 
mutlaka 54 yaşına, kadar yaşıyacağını acaba 
kim garanti edebilir. Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikalarında çalışan haddehanede hararetin 
ve ateşin karşısında çalışan asîl işçilerimizin ye 
54 yaşına kadar çalışabileceğini acaba kim te
min edebilir. Tasavvur buyurunuz, Denizde, va-
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pürlarda çalışan işçilerin bile gözleri on sene 
sonra kör olmaya mahkûmdur. Karabük had
dehanesinde, ağır işlerde çalışan işçilerin duru- j 
mu da aynıdır, sıhhatlerini ve hayatlarını kay
betmeye mahkûmdurlar. Binaenaleyh Zonguldak 
kömür havzasında, kömür zerratiyle hayat
larını geçiren işçileri şu veya bu şekilde mü
talâa ederek vakit geçirecek olursak, biz de 
eski iktidarın düştüğü hataya düşmüş olacağız. 
Çok şükür ki demokrat hükümet bunu bütün 
inceliği ile düşünmekte ve zamanında tedbirle
rini almakta ve işçilerimizin refahını da düşün
mektedir. 

Bugün Zonguldak"a bir seyyar röntgen ci
hazı gelmişini Yüzlerce ve binlerce işçi vatan-
da'şlarımızın bu cihazla muayeneleri yapılmak-, 
tadır. 1953 senesinde de bir sanatoryum yapıla
caktır, Evvelki saltanat yani Halk Partisi za
manında iki milyon liraya bir marangozhane, bir 
garaj, işçilerimize hastane yapılmamıştır. Bunla
rın sağlığını düşünmemişlerdir. 

Binaenaleyh Zonguldak kömür havzasında 
çalışan Türk İşçisi için yaşın mutlaka ve mutlaka 
54 olarak kabul edilmesine zaruret vardır. 

İşçilerle temas buyurursanız göreceksiniz ki, 
bugün Zonguldak'ta 45 yaşma, âzami elli yaşma 
gelmiş her Türk işçisinin nefes darlığı vardır, 
çalışamıyacak hale gelmiştir. Bu itibarla Türk 
Devletinin, Türk Milletinin, Türk vatanının ener
ji kaynağı olan Zonguldak kömür havzası işçile
rinin sıhhatini düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Yoksa, eski yıllarda olduğu gibi, her hangi bir 
hasis zihniyet, dar bir mütalâa ile, hayır, yaş had
di 54 e inmiyeeek gibi bir iddiada bulunmak; bu 
yapılan işlerle, teklif edilen kanunun asil ınıhu 
ile mutabakat halinde değildir. 

Bendeniz yaş haddinin 54 olarak kabul edil
mesi hakkında bir önerge sunuyorum. Yüksek 
heyetinizin asil karan ile yaş haddinin 54 e in
mesini kabul buyurmanızı, bir Havza çocuğu ola
rak, yıllardan beri çalışan işçi, köylü ve tüber- / 
külozlu binlerce vatandaş adına hepinizden istir
ham ediyorum" arkadaşlar. Kömür işçileri Demok
rat Parti Hükümeti iş başına gelinceye kadar 
asla ciddî bir alâka ve himaye de görmemiştir. 
Çok şayanı* şükrandır ki bugün ele alınmıştır. 
(Soldan bravo sesleri) 

BAŞKAN — Mehmet Yılmaz. 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, önümüze gelen tasarı ile, bilhassa I 
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Zonguldak mmtakasındaki çalışan işçilerimize 
taallûk eden bir kısım işçi dâvalarının görülmesi 
yoluna doğru gidiyoruz. Ben de bilhassa Zongul
dak mmtakasıhda işçi vatandaşlarımızın bu hu
sustaki vaziyetini bizzat yerinde tetkik etmek 
fırsatını bulan bir arkadaşınız sıfatiyle, Hükümet 
ve «Meclisimizin işçi siyasetinde bir nebze de Zon
guldak mıntakasmm vaziyetine kısaca temas et
meyi yerinde buluyorum. 

Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, üzerinde dur
duğumuz mesele, memleket dâvalarının en mü
himlerinden birisidir, işçi davasıdır. Bugünkü 
malî kudretimizle işçi dâvasını topyekûn ve ge
rekse asgari ücret sosyal halamından hemen hal
letmeye imkân olmadığına göre, Zonguldak mın-

. takasının hususiyetlerini de nazarı itibara almak 
suretiyle halletmek yoluna gitmekliğimiz lâzım
dır. Pek tabiî olarak arkadaşlarım işçi dâvasını 
ele alırken ve işçi dertlerine çareler ararken 
bu dertlerin en mühimlerinden birisi olan Zon
guldak 'daki işçilerimizin durumlarını başta ele 
almamız lâzımgelir. 

Arkadaşlarım, huzurunuzda bilhassa şunu be
lirtmek isterim ki, Zonguldak mmtakasmda ça
lışan işçi vatandaşlarımızın gerek içtimai, ge
rekse mesken durumlarını, memleketin diğer 
mmtak'aları ile mukayese edersek bu hususlarda 
onlardan daha çok kötü şartlar içerisinde çalış
mak mecburiyetinde kalan bu işçi vatandaşları
mızı ilk olarak ele almaklığımız lâzımgelir. Şunu 
da huzurunuzda ayrıca arzetmek isterim: Zon
guldak mıntakasında çalışan işçi vatandaşları
mızın bugün yapmakta olduğu istihsal, memle
ketin bütün sanayi sahasına tesiri olan istihsal
dir. .Çünkü maden kömürü memleket dahilinde 
lıütün fabrikalarda, demiryollarında rol oynı-
yan.en büyük bir unsurdur. Şu halde Zongul
dak nımtakasmdaki işçilerimizin durumları mes
ken, içtimai bakımdan tedricî olarak dahi olsa 
halledildiği takdirde bunun netice ve tezahür
leri memleketin bütün sanayi hayatına tesir ede
cek vaziyettedir. Zonguldak mıntakasma gitti
ğim zaman oradaki işçinin vaziyetini bizzat tet
kik ettim. 200 - 300 metre yerin dibinde çalışan 
bir işçimizle yer üzerinde ve kapalı çatı altında 
çalışan işçinin durumu bir olamaz. 

Şu halde, çok kötü şartlar içinde çalışan bu 
işçi vatandaşlarımızın ayrıca hususi muameleye 
tâbi tutulması bir emri tabiîdir. Başka yerlerde 
işçilerimiz, iyi kötü, bir meskene sahip oldukları 
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halde., burada bir odada 3 * 4 işçi birden yatmak
tadır. Memleketimizin bütün smai sahasında 
tesiri görülecek ve istihsalin artmasına yardım 
edecek, bu işçi vatandaşlarımızın, çalışmalarına 
şevk verecek olan ve bu suretle önümüzdeki yıl
larda istihsali, artırıcı bir tedbir olarak huzuru
nuza gelen bu tasarının kabul edilmesini, evvelki 
arkadaşım gibi, ben de arz ve teklif ederim 
•arkadaşlar. .. ... 

'• ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÜZSAN (Muğla) 
— Muhterem, arkadaşlar, benden evvel konu
şan iki arkadaşım,, bilhassa Zonguldak Havza
sında çalışmakta; olan işçiler için 60 yaş yeri
ne 55 yaşın kabul edilmesini teklif ve talebet-

•'tiler. încealbmdaroğlu arkadaşımız da bir öner
ge vermiş bulunuyorlar. 

Arkadaşların umumi olarak gösterdiği se
bepler, iş şartlarının tehlikeli ve ağır olması
dır. Bugün mer'i olan kanunumuza göre ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışan işçilerimize bir yıp
ranma payı tanımaktadır. Bugün mevcut tüzü
ğe göre meselâ yer ve su 'altında çalışan işçile
rin hizmeti % 30 fazlasiyle kabul edilmekte
dir. Yani.bu işçiler yüz gün çalışmış iseler bu 
müddet 130 gün olarak hesap edilmektedir. 
Yine bugün mer'i kanunun 61 nci .maddesine 
göre bu.yıpranma payları yaş haddinden de ten-
zil, edilir ve âzami altı .seneye kadarı hesaba ka
tılır. Şu. vaziyete; göre, Zonguldak'ta yeı- altın
da-ve sil: altında çalışmakta bulunan işçiler için 
fiilî, ihtiyarlık yaş haddi. 60 değil, 54 tür. Bu 
itibarla arkaç!aşlarımızın arzusu esasen mer'i 
kanuna göre hâsıldır. Bu bakımdan yeni baş
tan-bir-indirme .yapılmasına lüzum yoktur. 
Biraz evvelki mâruzâtım, alelûmunı işçiler 
hakkındadır, yoksa ağır işlerde çalışanlar için 
bugün bu hüküm, mevcuttur. 

Yine Mehmet Bey arkadaşımız Zonguldak'
taki işçi- meskenlerinden bahsettiler. Bugünkü 
mer' i kanun; işçi sigortalarından, ihtiyarlık 
sigortalarından ayrılmış •. bulunan, fonlardan 
gayrimenkul, değerinin . % 50 si nispetinde iş
çilere kredi yardımı, yapılmasını âmirdi. Yüz
de 50- nispetinde yapılan, ikrazlar fiilî semere 
vermem ektedir. Meselâ 4 000 liralık bir ev için 
işçinin. 2 000 lira ödeyebilmesi varit değildir. 
Bu durum nazarı itibara alınmış ve müzakere-
edilmekte- olan. kanunda işçi meskenleri için 
yapılacak, ikrazların %•• 80 nispetine (Çıkarılması 
•Yüksek. Meclise arz ve teklif edilmiş bulun-
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maktadır. Yüksek Meclisçe kabul edildiği tak
dirde işçi. meskenleri dâvası da bu suretle halle
dilmiş bulunacaktır. 

BAŞKAN'— 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci tasarıla
rın oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Fehmi Bey. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efendim, 

bu mevzuda konuşmayı bendeniz açtım, tasrih 
edeyim. 

İçişlerin tekaütlük de asgari yaş haddinin 60 
oduğuna dair hüküm İhtiyarlık Sigortası Kanu
nunun bir başka maddesindedir, tadili teklif 
edilen maddelerden biri değildir. Konuşmama 
sebep bunu ayrıca bir yazılı ve sözlü soru mev
zuu yapmaktansa bu kanun sebebiyle bu husus
larda sayın bakanımızın fikirlerinin ne olduğu
nu anlamaktan ibarettir. 8 nci maddenin «A» 
fıkrasında 60 yaş haddi bir geçici maddede geç
mektedir ve başka hususlara aittir. Bu bakım
dan 60 yaşın 55 e indirilmesi ayrı bir teklif ve
ya ayrı bir tasarı ile olabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. ' 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş

ka söz istiyen var mı?. Maddelere geçilmesini 
tasvibinize arzediyorum. Kabul'buyuranlar.. Et
in iyenler.. Kabul edilmiştir. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı. maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5417 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin (a) fıkrası,aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

a ) ' Kanunla kurulu emeklilik sandıklariy-
le ilgilendirilenler yahut bir kanuna dayanıla
rak tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış 
olanlar;' 

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

MADDE 2. — 54.17 sayılı Kanunun 10 ncu 
I maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
I tirilmiştir : 

b) Aylık alabilmek için 5 nci ve 14, ncü 
maddelerde yazılı şartları henüz yerine getirme
miş olmak; 

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

I buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 5417 sayılı Kanunun 14 ncü I 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir' : 

MaJ4e İfa -— İhtiyarlık aylığı alan veya 5 
nci maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarındaki 
şartları yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş 
bulunan, sigortalının ölümü, halinde, dul karı
sına, özel kanunlar gereğince; her hangi bir yer
den aylık veya Ödenek almamak veyahut ihti
yarlık sigortasına tâbi bir işlem kazancı bulun
mamak şartiyle, kocasına ait aylığın % 40 ma 
eşit bir aylık bağlanır. 

Sigortalı, birinci fıkradaki şartları yerine 
getirdikten sonra ölecek olursa, çocuklarından 
her birine kendisine bağlanacak aylığın % 20 si 
nispetinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 
18 yaşını doldurmasına kadar devam eder. 

Sigortalının çalışamıyaçak durumdaki malûl 
çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigortalının 
18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan 
faydalanırlar. 

Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evle
necek olurlarsa aylıkları kesilir. 

Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanma
sı gereken aylığın mecmuu, sigortalının ihtiyar
lık aylığından dun bulunduğu takdirde artanı, 
eşit hisseler halinde ana ve babaya verilir. An
cak, bunların beherinin hissesi % 20 yi geçe
mez. V 

Hak sahibi olan kimselere bağlanacak aylık
ların yıllık toplamı sigortalının ihtiyarlık aylı
ğının yıllık tutarını geçemez. Bu haddin aşıl
maması için gerekirse hak sahibi olan kimsele
rin aylıklarından - aralarındaki nispet gözeti
lerek - indirmeler yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiycnler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5417 sayılı Kanunun 16 ıı« 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir, 
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MADDE 5,-— 5417 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesine aşağidaki fıkra eklenmiştir : 
c) 5502 sayıli-'Hastalık ve Analık Sigortası 

Kanununun 9 ncu maddesi gereğince sağlık 
yardımı gören veya aynı kanunun 18 nci mad
desi gereğince ödenek alan sigortalının iş göre
mediği süre; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(c) bendi gereğince ödenecek primlerin 
tâyininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe te-
kaddüm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama 
günlük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 
24 ncü maddedeki nispet dâhilinde tesbit olu
nacak primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur/Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 5417 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinin (d) bendi • aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 
meskenleri ipotek etmek suretiyle gayrimenku
lun değerinin !% 80 i karşılığı olarak; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici madde 1. 
A) 1'Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

bulunduğundan 60 yaşını doldurduktan sonra 
5 nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler 
de aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hüküm
lerinden faydalandırılırlar ; 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
içinde en az bin gün ve münavebeli işlerde ça
lışanların da 750 gün İş Kanununa tâbi iş yer
lerinde çalıştıklarını ispat etmek; 

b) 1 Nisan 1950 tarihinden İhtiyarlık Si
gortası hakkından faydalanacağı tarihe kadar 
geçen her yıl için en az ortalama 200 günlük ve 

j münavebeli işlerde 160 günlük,ihtyarlık. sigor-
I tası primi ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin 
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(d) fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı .bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 160 
gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendine aylık bağlan
mış bulunan sigortalı,, ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş yer
lerinden alacakları kanıtlı belgeleri bu kanu : 

nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde işçi Sigortaları Kanununa tevdi edilmek 
suretiyle belgelenir. 1 . IV . 1950 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuru
ma, tevdi edilen çalışma belgeleri de kanuni sü
resi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul 
edilir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların zarar ve ziyan talep etmek hakları mah
fuzdur. . 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan nonra 

'hiçbir işte çalışamıyacak duruma düştükleri usu
len anlaşılanlar, .5 nci maddede yazılı şartları ye
rine getirmemiş olsalar dahi, bu maddenin (A) 
bendindeki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar. 

C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra ölen 
vo 5 nci maddede yazılı şartları £ yerine getiril
memiş olmakla beraber bu maddenin (A) ben
dindeki şartları yerine getirmiş bulunan sigor
talıların hak sahiplerine bu kanun hükümleri 
dairesinde aylık bağlanır. 

D) 1 Nisan 1951 tarihinden sonra hiçbir iş
te çalışamıyacak duruma girmiş bulunanlar ile 
bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahip
leri de (B) ve (C) fıkraları hükümlerinden fay
dalandırılırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin A fıkrasındaki 

60 yaş haddinin 55 e indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ali Rıza tncealemdaroğlu 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 
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i Komisyon olarak Zonguldak Milletvekili İnce-

alemdaroğlu arkadaşımızın verdiği önergeye 
muhalifiz. Zira, evvelâ kabul etmek lâzımdır ki 
sigorta, nev'i itibariyle bir âmme hizmetini gör-

1 mekle beraber bir hesap işidir. Sigorta, ka
nunla mevzu olmakla beraber, hesapların ne
ticelerini irae eden -rakamların dayandığı mes
netler olmak gerekir. Bilfarz bugün bizim si-
ıgorta, ikili usulü kaibul etmektedir, yani iş 
verenle, işçiden kesilmek suretiyle tahassül eden 
fondan karşılanacak riskler hesap edilir ve si
gortanın tahammül edebileceği miktara kadar 
olan yaşlar düşünülür veya çıkarılır. Halbuki 
încealemdaroğlu arkadaşımız, teklifinde bu he
saba istinat etmeden 60 yaşı 55 yaşa indirmek 
suretiyle evvelden hazırlanan hesapların neti
celerini bertaraf etmiş oluyor. Eğer sigorta sis
temimizde trinite usulüne gitmiş olsaydık, ya
ni üçte biri Devlet, üçte'biri işçi, üçte biri de 
iş veren vermiş/ olsaydı, Deylotin hissesini ar
tırmak suretiyle Încealemdaroğlu arkadaşımı
zın takririni nazarı dikkate alabilirdik.. Yani 
Büyük Millet Meclisi bu yaş haddini indirmek 
suretiyle sigorta hesaplarında vukubulacak 
açığı kendi bütçesine ödenek koymak suretiyle 
karşılamak cihetine gidecek, bu suretle bu mah-

I zıır bertaraf edilebilmiş olacaktır. Kaldı ki iş 
I mevzuatımızda İhtiyarlık Sigortası Kanunu

muzda Zonguldak'm hususiyeti göz önünde tu
tulmuş, Zonguldak diye tasrih edilmemiş, fa-

I kat ağır iş yeri olarak onlara yıpranma payı 
tanınmıştır. 54 yaşını tamamlamış bir işçi bu 
kanunun kendisine tahmil ettiği haklardan is-

I tifade edebilecektir. Bu (böyle olmakla beraber 
I bizim iktidarımız zamanında yapılan bütün ta-
I diller işçi vatandaşlarımızı daha iyiye ve refa

ha doğru götürmek için atılan adımlardır. Me-
I selâ bunlardan bir tanesi - arkadaşım Mehmet 
I bahsettiği için huzurunuzda arzedeceğim - eski 
I kanunda işçi evlerinin inşası için % 50 ikra-

zatta bulunmayı kanun derpiş ediyordu. Ka
imi edersiniz ki bugün bir evin maliyeti asgari 

I 6 - 10 bin arasındadır. Bunun % 50 sini işçi 
I ödiyecektir, vasati bir hesapla 3 - 4 bin lira düş-
I m ektedir. 

I Bunu gören gerek Hükümet, gerek komis-
I yon, beraber hareket ederek bu miktarı yük-
I seltmiştir. Sureti umumiyede ehemmiyetsiz gibi 
I görünen bu maddenin büzce çok (büyük bir 
J ehemmiyeti vardır. J 
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Arkadaşlar, iktisadi bir verimin gÖrülmiyen 

hususiyetleri olabilir. Bugün iktisadi verim de
yince ilk akla gelen şart sermaye, say ye diğer ; 
unsurlardır. Bu.nl ar içinde görülmiyen öyle un- j 
surlar yardır ki, bizim memleketimizde en çok | 
noksanını çektiğimiz bir husustur. Herkes Avu,s- j 
tralya'dan MJerinos almaktaçlır. Aynı bantlar- ; 
la, makinelerle aynı yünden kumaş yapılmak- •! 
tadır. İngiliz kumaşını İngiltere monopol ha- i 
linde elinde tutmaktadır. " ' 

İşin verimini artırmak için işçi yatândaşiarı 
toprağa bağlamak mecburiyetindeyiz. Alemdar-
öğlu'nun ifade ettiği gibi mükellefiyetle, dev
şirme suretiyle işçi temin edildiği takdirde tam 
mânası ile randıman vermiyeçektir. Bu mad
deyi koyarken tutulan noktai nazar işte ihti- : 
saslaşmayı temin etmektir. Bugün eğer Zongul
dak' ta babadan evlâda geçen, mektebi, hasta-
tanesi, okulu, tiyatrosu ile bir işçi sitesi [vücu
da getirmiyecek olursak, Sigorta Kanununa is
tediğiniz kadar şu veya bu maddeyi ilâve ediniz, 
hiçbir zaman tam mânasiyle randıman alamı-
yacağız. Onun içindir ki gördüğünüz çalışan; 
fabrikalar yanında işçi sitelerini vücuda ge- : 
tirerek, sigorta hesaplarımızın müsaadesi nis
petinde, işçi vatandaşlarımızın âtisini teminat 
altına alacağız. Yalnız bu vatandaşlarımızı mi? ; 
Hayır, eğer biz bir - doktrinden çekmiyorsak 
Türkiye'de çalışan her ferdin istikbalini temi
nat altına almaya mecburuz. Âtisinden emin 
olmıyaıi kimseler bu memlekette yalnız başına 
dolaşmıyacak, Devlet onun âtisini bizzat der-. 
uhde edecektir. Geçenlerde de huzurunuzda ba
his mevzuu olmuştu, İ ş Kanununu bu yönden 
de tadil edeceğiz. Çalışan işçi adedinin daha 
az olduğu yerlere de iş Kanununun teşmiline 
doğru hareketler olacaktır. Fakat bunlar, Si
gorta Kanunumuzun İşçi Sigortalarına tahmil 
ettiği vecibelere muvazi olarak gidecektir. Tak
dir sizindir. Ağır iş yerlerinde çalışan vatan
daşların bugün bilfiil iktisap ettikleri bu 54 
yaş haddinin teşmili suretiyle alesseviyc 60 
tan aşağı indirilmesine komisyonumuz mua
rızdır. / 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALİK (Zonguldak) — Ince-

alemdaroğhr arkadaşımız çoktan beri-Zongul
dak Milletvekilidir. Kongrede bu iş mevzuuba-; 
his edilmiş, fakat kendisi bulunmadığı ve alı
nan kararlara muttali olmadığı için düşünme-i 

.1952 Ö : İ 
den bu önergeyi vermiştir: Şihıdi geri alıyoi'. 
Hükümetin İşgi hakkında 'alcİiğı tedbirleri bi# 
şükranla karşılıyoruz. (i 

BAŞKAN 4— İncealemdaröğlu arkadaşımızın. 
, önergesini :oyunuza sunuyorum. (önerge geri 

alındı sesleri). Yok efendim; incealemdaroğlu 
adına Hüseyin Balık önergeyi geri alamaz;. Ken
disinin böyle bir icazet verdiğinden de malû
matımız yoktur. önergeyi reye arzederiz, ya ka-

'bnl edersiniz, ya ret. 
Bu itibarla önergeyi oyunuza > atfediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. * 

Maddeyi kabul edenler... Mmiyenler... M&â* 
de kabuleclilmiştiri 

MADDE 9. — 5417 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ikinci geçici madde eklenmiştir : • 

Geçici madde 2. — 5417 sayılı Kanunun 
ikine maddesinin (a) fıkra'smın bu kanunla 
değiştirilmesi suretiyle 'İhtiyarlık Sigortasından 
istisna edilenlerin gerek kendilerinin gerekse iş 
verenlerinin ödemiş bulundukları İhtiyarlık Si
gortası primleri iş verenlere iade edilir. -

İş verenler, îşçi Sigortaları Kurumunca, iade 
edilen bu primlerin işçi veya hizmetlilerin üc
retlerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine 
derhal verirler. . -

Ancak, bunlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar İhtiyarlık Sigortasından 
tahsis yapılmış veya tahsis yapılması için Ku
ruma yazı ile müracaatta bulunmuş olanların, 
yahut da 5417 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsise hak kazanmış olup da Kuruma henüs 

•müracaat etmemiş bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde 

' müracaat edecek sigortalıların tahsisleri durdu
rulmaz ve bunların ödenmiş bulunan, primleri 
geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde ' hakkında söz istiyeu 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. . 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

•MAD.DJ3 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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•M$kAN — C a d d e y i kabul edenler... Etmi- | 

yenler... Kabul edilmiştir. , ; 

Tasarının birinci görüşülmesi sona ermiştir. 

13.—Uçucular için tazminat kahunutasa
rısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/318) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen olmadığına göre maddelere geçil
mesini oyunuza arzediyorum, kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Uçuş Tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1 . — Hava okulları ve kurslarını 
bitirip diploma .-allan, uçucularla halen * müstah
dem sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esaslara 
göre uçuculuk tazminatı verilir. 

a) Pilotlara : 
I - Erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) p i - ' 

lotlarla muadili maaştaki sivil ve askerî uçuculara 
aylıkları tutarının yüzde ellisi aylık tazminat 
olarak verilir. Aylık tutarı, assubay, çavuş, aylık 
tutarından az olanlara assubay çavuş aylık tu
tamım yüzde ellisi aylık tazminat olarak verilir. 
yarbaydan yukarı rütbede veya muadili aylık 
alan pilotlara yarbay tazminatının aynı verilir. 

I I - Topçu pilotlarına aylıkları tutarlarının 
yüzde otuzu nispetinde aylık tazminat verilir. 

b) Pilot olmıyan uçucular : 
Tayyare ekibine dâhil olup uçuş görevlerine 

pilotla beraber katılmıya mecbur olan erden yar
baya (yarbay dâhil) kadar olanlara aylıkları 
tutarlarının yüzde otuzu nispetinde aylık tazmi
nat verilir. Aylık tutarı assubay çavuş aylık 
tutarından az olanlara assubay çavuşların aylık 
tutarlarının yüzde otuzu aylık tazminat olarak 
verilir. Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık alanlardan uçuş ekibine dâhil olanlara yar
bay tazminatınım 'aynı verilir. 

e) Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa başlıyan rüt
beli veya rütbesiz öğrencilere uçuşa başladıkları 
tarihten diploma tarihine kadar teğmen aylık | 
tutarının, yüzde yirmi beşi râsıt olarak uçuşa 
başlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrencilere teğmen 

[X] 173 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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maaşı aylık tutarının yüzde on beşi nispetmcİ'e ay-
lık tazminatı verilir. 

• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? ,,, 

ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Efendim, uçuculara verilen tazminat mutlaka 
uçanlara, ait olmalıdır. Burada uçanlarla uçmı-
y ani ar birbirlerine karıştırılmıştır. Sonra maaşla 
ölçülüyor. Halbuki bilfiil tayyarede uçan kim
seye uçtuğu ve hizmet gördüğü zaman muhakkak 
olarak muayyen bîr tazminat verilmelidir. Bun
ların rütbe ile alâkası yoktur. Esasen evvelce ar-
zetmiştim, biz hava kuvvetlerimizin düşman ha-
va kuvvetleriyle çarpışmak üzere yetiştirilmesini 
istiyoruz. Her halde nakliye için değil görüyo-

; ruz ki, bu alelade askerî nakliye işi değildir; bu 
işte herhalde biraz tetkik edilecek noktalar vardır. 
Mecliste de' ekseriyet yoktur. Binaenaleyh ekse
riyet olduğu bir zamanda daha etraflı şekilde mü
zakeresi lâzım gelir, tehirini rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA-
YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, birinci 
madde hakkında yüksek Meclisi, müsaade eder
seniz, biraz tenvir edeyim. 

Bu kanun, bilhassa yıpranma için ele alın
mış olan bir ihtiyacın ifadesidir, bir yıpranma 
kanunudur; sonrada uçuculuk meslekine rağ
beti temin edici bir kanundur. Kanunun mak
sadı tedvininin, maksadı sevkının iki esaslı ana 
noktası budur. Sayın General Ali ihsan Sâbis 
maaş tutarını mevzuubahis ettiler, maaş tutarı 
ile alâkası olmasın dediler. Halbuki bililtizam 
maaş tutarı esasına gidilmiştir. Çünkü daha 
evvel vaz'edilen esas muayyen bir nispet dâhi
linde tazminat verilmesini âmirdi; bu ihtiyacı 
temin etmekten uzak kaldı. Bütün ecnebi ve 
medeni memleketler, çeşitli ihtiyaçlar ve çeşitli 
mülâhazalar para kıymetini değiştirdiği için, 
maaş tutarının esas olmasını usul ittihaz etmiş
tir. Şimdi mer'i kanun her işçiye 30 lira zam 
verilmesini âmirdir. 2 sene de bir on lira zam
medilir. 30 - 40 lira gibi bir tazminat verilmesi 
bugünkü uçucuların yıpranmalarını karşılıya -
cak veya.'bu sınıfa olan rağbeti temin edecek 

. hadden çok dûn kalmıştır. Bu itibarla maaş 
tutarı esasını kabul etmekte zaruret vardır ar-

i kadaşlanm. Bugün medeni memleketlerde cari 
i olduğu gibi, bizde maaş tutarlarının asgari 

'% 50 sini esas tuttuk. 
| Binaenaleyh maaş esas olunca ilerde her han-
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gi bir 'para ayarlaması luevzuubahis olduğu za
man uçuculuk tazminatı kanunu ile mütenasip 
olarak artıp eksilecektir. 

;• Birinci madde hakkında maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN.'— Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan Kültür An
laşmasının onanması 'hakkındaki kanun tasarısı
na 245 oy verilmiştir. 245 kabul vardın ret ve 
çekinser yoktur. Muamele tamamdır. Tasarı onan
mıştır. 

•Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuri
yeti arasındaki kültürel münasebetlere mütaallik 
Anlaşmanın onanmasına dair kanun tasarısına 
245 oy verilmiş, 245 ide kabuldür, ret ve çekini 
ser yoktur. Muamele tamamdır. Tasarı onanmış
tır.: •••• 

Türkiye ile İ ta lya arasındaki K ü l t ü r Anlaş
masının onanması hakkında kanun tasarısına 247 

oy verilmiş, 247 side kabuldür , re t ve, çekinsei* 
yoldur. Muamele tamamdır , tasar ı onanmıştır. J 

.Türk iye Cumhuriyet i ve diğer M ü t t e f i k D e v : 

1 etler ve Japonya arasında San-Fransisko 'da im
zalanan Barış Anlaşması ile eki Protokolün ve iki 
beyannamenin onanması hakkında kanun tasarı
sına 249 oy verilmiş, 249 uda kabuldür , muamele 
tamamdır , ret ve çekinser yoktur . - Tasarı onan
mıştır. 

İstiklâl Harb i malûllerine verilecek pa ra mü
kâfatı hakkında kanun tasarısına 249,oy verilmiş, 
249 uda kabuldür, muamele tamamdır , rot ve çe
kinser yoktur, tasarı onanmıştır . 

Şimdi görüşülmekte olan kanun tasarısı üze
r inde birçok arkadaş söz almıştır. .. 

Vakt in müsaadesizliği dolayısiyle 14 Mayıs 
1952 Çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

— ı » » 

n YAZILI SORULAR 

1.—Amasya Milletvekili IIamit Karay'ın, 
1949 yılında Amasya'da Hükümet tarafından Yüz-
evler namiyle tesis olunan mahalledeki evlerin 
felâketzedelere tevziindeki yolsuzluk hakkında 
yapılan tahkikat neticesine ve bu evlerin bedel
siz olarak verilmesi mümkün olmadığı takdirde 
taksit müddetinin 40 seneye çıkarılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna,'Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun yazılı cevabı (6/597) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1 . — 1947 - 1948 yıllarında Amasya'nın yu

karı sayadiye adiyle tanınan sel deresinde Hü
kümet; tarafından yaptırılan baraj ve bentlerin 

,;iyi yapılmam asından 1948 yılı Haziran ayının 
üçüncü günü akşamı yağan şiddetli yağmurdan 
sonra gelen seller baraj ve bentleri yıkarak yir
mi beş evin tamamını suya götürmüş, 160 vatan
daşın ölümüne ve yüzlerce kişinin de yaralanma
sına sebep olmuştur. 

Bu felâketten sonra birbirine karışan ev en
kaz ve keresteler felâketzedelerce toplattırılmış 
iken Hükümet erkânı tarafından Kızılaym ev 
yaptıracağı beyanı ile bu enkaz ve keresteler el

lerinden alınmış, açık bir mahalle yığdırılmış ve 
aylarca burada bırakılarak hava tesirati yüzün
den ziyama meydan verilmiştir. Bilâhara bu en
kazdan arta kalanların da çok ucuz fiyatlarla 
satılmıştır. Felâketzedeleri barındırmak için 1949 
yılında Hükümet tarafından yüzevler namiyle 
tesis olunan mahaldeki evlerin tevziinde ise bir 
takım adaletsizliklere meydan verilmek suretiyle 
haklı şikâyetlere sebebiyet verilmiş ve bu hal 
halk arasında dedikodulara yol açmıştır. 

İktidar değiştikten sonra bu haksızlığın dü
zeltilmesi için yapılan mütaaddit müracaatlar 
bir netice vermemiş nihayet Sayın Cumhurbaşka
nımızın Aralık 1951 ayında Amasya'ya teşrifle
rinde keyfiyetin kendilerine arz ve iblâğı üzerine 
evlerin tevziindeki yolsuzluk ve adaletsizliklerin 
giderilmesi için bu muamelenin yeniden tetkiki 
kararlaştırılmıştır. 

Bugüne kadar malûmat almamıyan bu tetki-
kat neticesinin bildirilmesini, • 

2. —• Hükümet tarafından yaptırılan evler fe
lâketzedelere yirmi sene müddetle taksitle yerilmiş 
ise de, can, ev ve eşya kaybına mâruz kalmak su
retiyle çok perişan, ve mağdur bir duruma dü
şen ve keresteleri ellerinden alınmış bulunan 
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felâketzedelerin bu acıklı ve ıstıraplı hallerinin I 
bir dereceye kadar tehvini için evlerin bedel
siz olarak verilmesini, bu olmadığı takdirde 
taksit müddetlerinin 40 seneye çıkarılmasının 
mümkün olup olmıyacağı hususunda Hükü
metçe ne düşünüldüğünün tetkik ve yazılı ola
rak tarafımıza bildirilmesine delâletlerini say
gılarımızla arz ve rica eyleriz. 

Amasya Milletvekilleri 
Hâmit Koray Kemal Bren İsmet Olgaç 

Cevdet Topçu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 9 . V . 1952 
Sayı : . 230 > 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

1948 yılında Amasya'da seylâpzede vatandaş
lar için inşa edilen 100 evler hakkında Amasya 
Milletvekili Hâmit Koray tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin Başbaİcan adına Bakanlı
ğımız tarafından cevaplandırılması Başbakan
lığın 15 . I I I . 1952 tarih ve 77/2140-6/773 sa
yılı yazılariyle Bakanlığımızdan istendiğinden 
bu hususta hazırlanan yazılı cevabımızın ilişik I 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu 

Amasya'da seylâpzedeler için yaptırılan 100 
ev inşaatı hakkındaki Amasya Milletvekili Hâ
mit Koray'm yazılı soru önergesi aşağıda ce- I 
vaplandırılmıştır : 

1. önergede de zikredildiği veçhile, 3 . V I a 

1948 tarihinde Amasya'ya yağan sürekli yağ
murlar netüeesinde ıçok şiddetli bir sel felâketi 
vuJkua ıgelmiş ve Savadiye, Bayazitpaşa, Mch-
metpaşa, Üçler ve 'Gökmedrese mahallelerinde 
99 binanın yıkılmasına, 79 binanın çak ve 63-
binanm da az hasar görmesine sebebiyet ver
miştir. 

Bu hasarlar «yer sarsıntısı ve sair âfetler 
ödeneklerinin harcama şeklini gösterir yönet
meliğin» 5 nci maddesi gereğince teşekkül eden 
komisyon marifetiyle her mahallede ev ev ge
zilmek suretiyle tesbit edilmiştir. | 

. 1952 O : 1 
2. ıSel felâketine mâruz kalıp da yıkılan 

evlerden birçoğunun enkazını sular alıp gö
türmüş, kalanlar da birbirlerine karışmış oldu
ğundan tabiatiyle kimlere ait olduğunun tefri-
kma imkân olmadığından toplattırılarak bir 
yere istif olunmuştur. 

Bilâhara, bunların inşaatta kullanılamıya-
cağı anlaşıldığından komisyon fcarariyle sat
tırılarak bedelleri Hazineye irat kaydedilmiş
tir. ' . . " ' • - , ' : : ' 

3. »Seylâpzede vatandaşlar için yaptırılan 
100 aded evden' 44 adedi bizzat sahip oldukla
rı evleri selden yıkılan ve muhtaç durumda 
olanlara maliyet bedelinin yarısı üzerinden 25 
yıl vâde ve 25 eşit taksitte faizsiz olarak veril
mesi Bakanlar Kurulunun 5 . V I I . 1949 tarihin
deki toplantısında görüşülerek uygun görül
müş, geriye kalan 56 aded evden 23 adedi de 
yine aynı selden meskenleri harap olan ve fa
kat ev buhranı dolayısifyle o zaman için tamir 
ettirilip içinde oturıüabilen ve bilâhara oturu
lamayacak bir hale gelen ev sahiplerine aynı 
şartlarla verilmesi ve diğer 33 adedinin de uzun 
zamandan beri Amasya'da ikamet etmiş olup da 
selden mal ve can kaybına uğ.rıyan ve kiracı 
durumunda olanlara maliyet bedelinin tamamı 
üzerinden, aynı vâde ve aynı taksit şartlariyle, 
verilmesi Bakanlar Kurulunun 27 . X . 1949 ta
rihindeki toplantısında kararlaştırılmış ve bu
na göre tevziat yapılmıştır. 

Halihazırda 100 aded evden 92 si müstahik-
lerine verilmiş ve geriye 'kalan 8 aded eve de 
Bakanlar Kurulunun şartlarını haiz hak sahibi 
bulunmadığından Hazîne namına tescili yapıl
mıştır. 

Bu itibarla tevziata mütaallik muamelenin 
yeni baştan tetkikini ieabettirecek bir hal gö
rülememiştir. 

4. Evler müstaiklerine 1948 yılından iti
baren dağıtılmıştır. Beher evin maliyet bedeli 
(5 714,74) liradır. Bu evlerin % 67 si maliyet 
bedellerinin yarısı ve mütebakisi de tamamı 
üzerinden faizsiz olarak 25 yılda ve 25 eşit tak
sitte verilmiştir. 

5. Tahsilata 1949 yılında başlanması îcabe-
derken bilâhara seylâpzede vatandaşların mü
racaatı üzerine keyfiyet Başbakanlığa arzedil-
miş ve Başbakanlıktan alman 23 .1.1952 ta-
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rîllı ve 76-1360/215 sayılı: yazıda, Bakanlar Ku
rulunca taksit müddetinin, ipka edilerek tahsi
lat. (bedelinin 1953 senesi olarak ..kabul edildiği 
bildirilmiştir. 
: 6. Bu duruma ve evlerin tahsis tarilıine na
zaran taksit müddeti (30) seneyi bulmaktadır. 

Bu itibarla taksit müddetinin 40 «eneye çı
karılması-uygun görülmemektedir. ! 

7. Borçların affı cihetine gelince; I yukar
da arzedilen. müsait şartlar muvacehesinde 
borçlanma bedellerinin tamamen affı cihetine 
gidilmesi gerek -'başka'- yerlerde dağıtılan ve ge
rekse bundan sonra dağıtılacak olan bü ıgibi ev 
borçlarının da affedilmesine emsal teşkil ede
ceği şüphesiz bulunduğundan bu talebin is'afi 
yoluna gidilmesi de doğru görülmemektedir. 

2. —• Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak'ın, 
Zonguldak'ta dere yataklarında binken ve sel
ler geldikçe denize sürüklenen kömür tozlarının 
amele • menafime tahsisini amiti bulunan kanun 
hükmünün yerine getirilmesi için ne düşünüldü
ğüne ve {ılınan tedbirlerin açıklanmasına dair 
sofusuna, Çalışma Bakanı Nuri Özsan'in yazılı 
cevabı (6/6>t2)" • . " • • I . 

25... I I I . 1952 
:. Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın yazıb olarak Çalışma' 
Bakanı tarafından cevaplandırılması hususunda 
yüksek buyruklarınızı derin saygılarımla rica 
ederim:. 

Zonguldak Milletvekili 
• " ' ' • ' ; . ' . . . • ' . " ' • • ; . • Cemal Kıpçak 

1,... 114 sayılı Kanunun B. M.. -M. de yapılan 
. son görüşmeleri, sonunda «• Zonguldak havza

sında tesahup edilmiyen her hangi bir toz mev
cut ise. mevcut olduğu-müddetçe, ameleye ait 
olacağı kanunun sarahati icabından olduğundan 
yoruma mahal olmadığına» karar verilmiştir. 

• •:.:;2.' Balen Zonguldak'ta dere yataklarında 
. biriken ve seller geldikçe denize sürüklenen toz: 

kömürleri yukardaki kararda, belirtilen, tozlar
dan'olduğuna göre: bu tozların amele menafime 
tahsisini âmir bulunan kanun hükmünün yerine 
getirilmesi için Bakanlıkça ne düşünüldüğünün 
ve:alman tedbirlerin açıklanması. ' ! . . - . ' 

.1952 O : 1 
T. O. ' --1 • = 

Çalışma Bakanlığı 12. . V . 3.952 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1037-14, 3382 

özet: Zonguldak Milletve
kili Cemal Kıpçak'ın 
yazılı sorusu H. 

Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 
| 27 . 111 . 1952 gün. 6-612/3297-7223 «ayılı 

emirleri cevabıdır : 
Zonguldak Milletvekili Sayın Cemal Kıpçak'

ın Zonguldak'ta dere kenarlarında biriken kö
mür tozlarının amele menafime tahsisi hak
kında 114 sayılı Kanun hükümlerinin yerine 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne1 ye- alman 
tedbirlerini açıklanmasına- dair yazılı sorusu 
üzerine keyfiyet Bakanlığımca İşletmeler Ba
kanlığından sorulmuş, ve alman cevaptan : 

1. 114 sayılı Kanunun •tefsirine mahaİ ol
madığı hakkında Büyük Millet Meclisince itti
haz olunan 15 . I I . 1952 gün, ve 1774 sayılı ka
rarda «Amele menfaatine talisin, edilecek toz
ların, sahipleri tarafından tesahup edilmiyen 
kömür tozları.» okluğunun belirtilmiş bulun
duğu ve halen lâvvarlardan kaçak tozlara, yedi 
lira fiyat tâyin olunarak bunların yıkanmış kö
mürlere %• 10' nispetinde karıştırılarak satıl
makta olduğu ve bu itibarla Ereğli Kömürleri 
işletmesi tarafından tesahup edilmiyen ve bu 
İtibarla amele menafime tahsisi mümkün, kömüi" 
tozu mevcut olmadığı, 

2. Hâlen Santdcüj esasına dayanan, ve,: sik
lon tesmiye edilen tesisat Kömür işletmesinin 
muhtelif mıntakalarında kurulmak suretiyle 
ince-kömür zayiatına-kısmen mâni.•olunduğu, 

o.: Diğer taraftan randımansın ve. zayiattı* 
eski yıkama tesisatı yerine- kurulmakta olan 
•modern' tesislerle Havzada, istihsal edilmekte 
olan kömürlerin granülometrik bütün cinsleri
nin en iyi şekilde kıymetlendirilmesin- ve zayiata 
meydan verilmemesi hususunun tahakkuk etti-

. î ' i l e c e ğ i y , , . . . , > • ' • • . • • ' 

•Anlaşılmış bulunmaktadır. ; Keyfiyeti,,saygı-
lammla arzederim. 

Çalışma Bakanı 
| ' "NV özsan 
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3. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, 

köy su işleriyle il ve koy yollarına yardım için 
1951 - 195â yuları bütçelerine konulan tahsisa
tın hangi esaslara göre taksim edildiğine, yapı
lan yardımlarla nerelere su getirildiğine, Ada

pazarı ile Karasu arasında Sakarya nehri üzerin
de inşa edilecek köprü inşaatına, Mudurnu çayı 
ve Dinsiz suyu mecralarının ıslahı için ne gibi 
tedbirler alındığına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabi 
(6/646) 

24. I V . 1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından ve yazılı olarak cevaplandırılma
larına delâletlerinizi saygılarımla arzederim. 

IKocaeli Milletvekili 
Ekrem Alican 

1. 1951 ve 1952 bütçeleri ile Bayındırlık 
Bakanlığı emrine verilmiş bulunan «köylerde 
halkın yapacağı su işlerine yardım» il ve köy 
yollarına yardım tahsislerinin en Son vaziyetle
rini gösterir ve vilâyetler itibariyle (tanzim edil
miş bir listesinin verilmesi; 

l2. 'Bu tahsislerin objektif esaslara istinat et
mesi bakımından bakanlığın almış olduğu tedbir
ler (vilâyetlere taksimat yapılırken nüfus veya 
köy adedi mi esas alınmıştır, yoksa başka bir 
esasa 'göre ani taksimat yapılmıştır?) 

3. Bakanlıkça vilâyetlere verilmiş elan tah
sislerin vilâyetlerde âzami randımanla sarf edil
mesini temin bakımından alman tedbirler neler
dir? Misal olarak, Kocaeli Vilâyetinde bu bakım
dan ne gibi 'tedbirler alınmıştır? 1951 yılı Büt
çesinden yapılmış yardımların Kocaeli Valiliğin
ce kazalara taksim şekli nasıl olmuştur? Bu vi
lâyette; yapılan yardımla lıangi kazaların hangi 
köylerine su getirilmiş, hangi kazaların hangi 
köylerinin kaçar kilometrelik" yolları yapılmıştır? 
Her köy için sarfedilen miktar nedir? 

4. Adapazarı ile Karasu arasında. Sakarya 
nehri üzerine inşa edilecek köprü için 1951 yılı 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrılmış, bu tah
sisatın ne miktarı adı geçen yıl içerisinde har
canmıştır? Artan 1951 tahsisatı nereye naklo-
lunmuştur? 

Köprünün mütaahhidine ihalesi yapılmış mı
dır? İhale yapılmamışsa bir seneden fazla gecik
meyi icabettiren sebep nedir? ihalenin ne zaman 
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yapılacağı, köprünün hangi tarihte bitirileceği 
ümit olunmaktadır? 

5. Kocaeli'nin Akyazı, Hendek ve Adapa
zarı kazalarının kırk, elli parça köyünü ve yüz 
bin dönüme yakın arazisini devamlı surette teh
dit altında bulunduran, bu köylerde mevcut en 
az on bin vatandaşı canları ve malları ile birlik
te her an baskın tehlikesine mâ'ruz bırakan Mu
durnu Çayı ve Dinsiz suyu mecralarının ıslahı 
hakkında bugüne kadar alınmış tedbirler var mı
dır ve nelerdir? Yakın bar istikbalde o mmtaka-
da oturan vatandaşları bu büyük (tehlikeden kur
tarmak imkânı hâsıl olabilecek midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı ' 12 . 5 .1952 

Hususi Kalem 
Sayı : 238 

T. B. M. M. Başkanlığına, 
Ankara 

26 . 4 . 1952 tarih ve 3489/7563 sayılı yazı
ları ile gönderilen Kocaeli Milletvekili Ekrem 
Alican'ın köy su işleriyle il ve köy yollarına 
yardım için 1951 - 1952 yılları bütçelerine ko
nulan ödeneğin taksim şekline, Adapazarı ile 
Karasu arasında Sakarya nehri üzerinde yapı
lacak köprü inşaatına, Mudurnu çayı ve Dinsiz 
Suyu mecralarının ıslahına dair yazılı sorusuna 
hazırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu 

s 
Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, köy 

su işleriyle il ve köy yollarına yardım için 
1951 - 1952 yılları bütçelerine konulan ödene
ğin taksim şekline, Adapazarı ile Karasu ara
sında Sakarya nehri üzerinde yapılacak köp
rü inşaatına, Mudurnu çayı ve Dinsiz suyu 
(mecralarının ıslahına dair yazılı sorusu aşağı
da cevaplandırılmıştır : 

1. 1951 ve 1952 yıllarına ait «köylerde hal
ikın yapacağı su işlerine yardım» ödeneğinden 
köy içme suları için illere ayrılan miktarlar ili
şik listelerde gösterilmiştir. 

2. Bu ödenekler, illerin köy adedleri1, köy 
nüfusları ve yüz ölçümleri göz önünde tutul
makla beraber vilâyetlerin gönderdiği cetvel
lerden alman malûmata istinaden susuz köy 
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adedi, su yolu tamire muhtaç köy adedi ve 
'bir evvelki sene ödeneğî ile yapılan iş hacmi 
nazarı itibara alınarak illere taksim edilmekte
dir. 

3. Köylere içme suyu .getirme işleri illerde 
bayındırlık müdürlükleri tarafından yürütül
mektedir. Yapılacak işleri kolaylaştırmak üze
re getirilecek suyun membamdan itibaren en 
son çeşmeye kadar yapılması lâzımgelen işle
rin tip, proje ve resimleri ve bu husustaki tek
nik şartları bir araya getirilmek suretiyle bir 
(teknik yönetmelik) ve işlerin idare ve tatbik 
şeklini gösteren bir (idari yönetmelik) hazır
lanmış ve illere gönderilmiştir. 

îşbu idari yönetmelik gereğince illere ayrı
lan paraların "sarfolunacağı köyler valiliklerce 
'kararlaştırılmaktadır. 

4. Kocaeli 'nin Akyazı, Hendek, Adapazarı 
ilçelerine bağlı köylerin geniş mikyastaki ara
zisini tehdit eden Dinsiz ve Mudurnu derele
rinin cezrî şekilde ıslahı Sakarya nehrinin man
sıp kısmının ıslahiyle ilgili ve ancak bununla 
mümkündür. 

-Sakarya nehri mansıp kısmının ıslahı işi 
Sarıyar barajının inşasına bağlıdır ve bu in
şaatın hitamından sonra' ele alınacaktır. 

. • Bu maksatla 1952 yılı su işleri programında 
('Sakarya mansıbı Geyre boğazı arası, Süley-
maniye bataklığı Dinsiz ve Mudurnu dereleri 
ıslahı) namı altında bir projenin tanzimi der
piş edilmiştir. 

Bununla beraber 1952 yılı programında Din
siz deresinin memba kısmında mevziî bir ıslah 
ameliyesi iıçin 200 000 lira ve Mudurnu çayının 
Mudurnu kasabası içinden geçen kısmının dü
zeltilmesi için de 100 000 lira tahsisat ayrılmış
tır. '"-

5. 1951 yılında il ve köy yolları yapımına 
yardım olmak üzere vilâyetlere gönderilen ve 
1952 yılında gönderilmekte bulunan ödeneğe 
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ait iki liste ilişik olarak gönderilmiştir. 

Bu listede gösterilen miktarlardan ayrı ola
rak iki vilâyeti ilgilendiren müşterek yollar, 
büyük köprüler ve köy yolları teknikerleri il 
yolları etüd ekipleri yevmiyeleriyle makine ve 
malzeme satın alınmaları için de ödenek tefrik 
edilmiştir. 

6. Bu ödeneklerin vilâyetlere tefrikında; 
vilâyetin nüfus, saha, köy adedi, köy yolu ve 
il yolu uzunlukları,. durumları ile arazi arıza 
lan göz önünde bulundurulmuştur. 

7. - Vilâyetlere gönderilen ödenek, özel ida
re bütçelerinin gelir kısmına "irat - kayıt ve 
kendi bütçesindeki ödenekle birleştirildikten 
sonra Bakanlıkça tasdikli il ve köy yolları ça
lışma programları dâhilinde harcanmaktadır. 

Köy yollarına yapılan yardım; daha ziyade 
mahallî çalışmaları teşvik edecek ve kıymetlen-

I direcek şekilde malzeme, vasıta ve işçilik yar
dımları yapılmak suretiyle temin edilmektedir. 

Vilâyetlere gönderilen yardım ödeneğinin 
yalnız programlı işlere sarfı ve senesi içinde 
harcanmıyan miktarların gelecek seneye devri 
hususları Bakanlıkça takip edilmektedir. 

Kocaeli Valiliği 1951 yılında ilişik listede 
gösterilen il ve köy yollarına özel idare bütçe
sinden de ayırdığı ödenekle birlikte hizaların
da gösterilen miktarda tefrikler yapmıştır. 

8. Adapazarı ile Karasu arasında ve Sakar
ya üzerindeki köprünün yapımı 1951 yılında 
eksiltmeye çıkarılmış ise de istekli bulunama
dığından ihale edilememiştir.. 

Yeni fiyatlara göre keşif yeniden tanzim 
edilerek (340 390) lira bedel üzerinden 1952 
yılında yeniden eksiltmeye çıkarılmış ve mü-
taahhido ihale edilmiştir. 

Sözleşme gereğince 1953 yılında ikmal edi
lecek olan bu köprü için 1951 yılında ayrılan 
miktar da dâhil olmak üzere 1952 yılında 
200 000 bin lira ödenecektir. 
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İ952 yılı muhtelif faktörlere göre il ve köy yolları yaprlması için illere gönderilecek ödenek listesi 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

300 000 
200 000 
250 000 
450 000 
400 0Q0 
350 000 
400 000 
200 000 
200 000 
200 000 
300 000 
200 000 
300 000 
300 000 
250 000 
300 000 
350 000 
300 000 
300 000 
200 000 
250 000 

1951 yılı muhtelif faktörlere göre il ve köy yolları 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis-
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 

, Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

-110 000 
55 000 
50 000 

150 000 
115 000 
80 000 -

140 000 
40 000 
40 000 
40 000 
90 000 
55 000 

105 000 
75 000 
70 000 
70 000 

120 000 
100 000 

80 000 
50 000 
60 000 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşano 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

' Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya, 
Kütahya 
Malatya 

yapılması için 

60 000 
150 000 
100 000 
80 000 
80 000 
90 000 
60 000 
55 000 

,125 000 
60 000 
60 000 

130 000 
130 000 
125 000 
115 000 
50 000 
60 000 
95 000 

260 000 
130 000 
150 000 

illere gönderilen 

Maraş 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize • 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Tokad 
Tunceli 
Urfa, 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

ödenek listesi 

160 000 
125 000 
150 000 
115 000 
35 000 

105 000 
100 000 
50 000 

120 000 
130.000 

60 000 
60 000 

165 000 
70 000 

100 000 
90 000 
60 000 

130 000 
95 000 

110 000 
110 000 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Günıüşane 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

200 000 
500 000 
275 000 
250 000 
300 000 
350 000 
250 000 
250 000 
400 000 
250 000 
300 000 
350 000 
500 000 
350 000 
400 000 
250 000 
250 000 
275 000 
660 000 
400 000 
450 000 

Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

400 000 
350 000 
350 000 
350 000 
200 000 
350 000 
400 000 
300 000 
320 000 
350 000 
250 000 
250 000 
450 000 
300 000 
300 000 
350 000 
300 000 
300 000 
350 000 

. 320 000 
400 000 

-~ 200 — 
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İl yolları. T. L. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
K 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16/ 

—• İzmit - Kandıra 
—. İzmit - Kandıra 
— İzmit - Kandıra 
—• Adapazarı - Karasu 
— İzmit - Kandıra 
— Geyve - Alifuatpaşa 
—• Geyve - Alifuatpaşa 
— Adapazarı - Karasu 
—. Osmanköy - Akyazı 
—• Osmanköy - Akyazı 
—• Adapazarı - Karasu 
— İzmit - Kandıra 
— Adapazarı - Karasu 
—• İzmit - Derince 
—• İzmit - İstanbul İ l i 
—• Adapazarı - Karasu 

Köy yolları 

1. — İzmit - Akme§e 
2. —• Suadiye - Çaycuma 
3. — Hendek - Karasu 
4. :— Adapazarı - Kayalar 
5. —• İzmit - Suadiye 
6. —• Adapazarı - Kâzımpaşa 
7. — Akmeşe - Kacadere 
8. — İzmit - Kaşıkçı - İslıaklar 
9. — Gebze - Eskihisar I 

10. — Adapazarı - Mesudiye 
11. — Hendek - Balıklı 
12. — Çaykışla Köyü yolu 
13. —• Köprüleri meşe kazık alınması 
1.4. — Karamürsel - Ilyasköy 
15. —'.Karamürsel - Geyikdere 
16. —> Gebze - Demirciler - Köseler yolu 
17. — Köy yollarına çeşitli masraf 

41 + 000 arası 
» 
» 

29 + 000 
12 +• 000 — 29 "+ 000 
11 + 600 — 12 + 000 
Mahmuz . 
44 -|- 000 — 49 + 000 » 

0 -4- 000 — 1 + 800 » 
'Köprüler 
7 + 500 —.22 + 600 

0 — 1 + 150 
0 — 11 + 000 

45 -u 000 — 49 + 000 arası 
14 + 000 — 14 + 600 
Kumlama 
Manastır Köp. 
Kemiklidero Köp. 
3 + 500 — 39 + 200 

0 + 000 
'Stablizo 
Köprü 
Köprü 
Köprü stablize 
Kaplama 

.Köp. tamiri 
Köprü 
'Kaldırım 
Büz 
Köprü 

m 

4 + 800 

- 75 496,60 
17 000,00 
4 207,25 
5 772,43 

34 415,84 
4 979,19 

12 070,10 
40 140,10 

2 846,25 
6 414,80 

10 403,69 
4 628,88 
2 000,09 
2 813,56 
6 307,98 

74 933,98 

T. L. 

58 214,96 
• 1 986,45 
23 866,85 
31 356,43 

1 160,00 
898,56 

4 207,50 
23 122,24 
4 675,20 
.1 117,48 

971,53 
840,00 
769,94 

2 329,76 
3 597,53 

10.000,00 
16 979,58 
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DÜZELTİŞLER 

Ö : İ 

Dergisinin sonuna bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Satır Yanlış Doğru 

6 
26 
39 
23 
24 
43 
45 

24 

2 
4 
9 

verilmiş 
1678 sayılı 
1678 sayılı 
memleketin 
ödemelerin 
hesabın 
ödemelerin 

Türk - İspanyol 

Bugünkü imzalanan 
almacağı 
ödemeleri ile 

varılmış 
1687 sayılı 
1687 sayılı 
memleket 
ödemeler 
hesap 
ödemeler 
Türk 

İspanyol 
Bugünkü tarihte imzalanan 
alacağını 
ödenmeleri ile 
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Türkiye Oumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onanması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy vorenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : O 
Çelrinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 236 
Açık Milletvekilliklerî : 6 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz • ı 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman H 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emirpğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Haiil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE! 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
i ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
Ali Çpbanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 
Refet TavaslıoğTu 

DİYARBAKIR 
Nâzmı önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönene. 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

i Ziya Soylu 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

6AZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmeu 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Fnad Hulusi Demirelli 

— 203 — 
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Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Mithat SÖzer 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 9 

İZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbagı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 

Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand ' 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbefi 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin ' 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
F. Lûtfi Kara osman oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-J 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

Mazhar özsoy 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri Özsan 

NlĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdogan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gürka'n 
Hamdi 'Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu' 
Hasan Üçöz , 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-

coğlu 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

[Oya katilmıyanlar] 
ANKARA 

Sadri Matsudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 

Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Akil Sarıoğlu 
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-İbrahim Subagı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
MüÜt Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalrpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlı 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu (1.) 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldag 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakin Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
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DİYARBAKIR 

Yusuf Kâmil Aktug 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
M. Remzi Bucak (1.) 
Mustafa Ekinci (t.) 
Kâmil Taygı 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi. Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (1.) 

ERZURUM 
Said Bagak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip KmoğTu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü (t.) 

GÎRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Mazhar Şener (t.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdcmir 
Ahmet Kemal Varmca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

. 1952 0 : 1 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
(Başbakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sar ol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü. Yaman (1.) 
Senini Yürüten 

ÎZMÎR 
Halide Edib Adı var 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gür erk 
Necdet Incckara 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarcl 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

205 — 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Kâmil Gündeg 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil ' 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erknt 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim" önhon (1.) 
Lûtfi ToknŞlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yigiter 
(I.) 

KÜTAHYA 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti ( t ) 
Hikmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 

MANİSA 
Faruk İlker (1.) 
Adnan Karaosmanoglu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
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Aziz Uras 

MUÖLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu (î.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol (î.) 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya-Ortaç 
Atıf Topaloğlu (î.) 

RİZE 
Ahmet Mörgil 
Zeki Rıza Spörel 

SAMSUN 
Hâgim Alişan 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 

Hadi üzer 
SEYHAN 

Renizi Oğuz Arık 
Teyfik Cogkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
(t.) 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit (1.) 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner, 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Hüseyin Bingüt 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOK AD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer Ünal (İ.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Konya 
Malatya 
Sivas 
Trabzon 

1 
2 
1 
1 
ı 

Hasan Remzi Kulu 
URPA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timurotiu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGÂD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlü 
Avni Yurdabayrak 

H 



B : 71 12.5. İ952 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında kültürel münasebetlere mütaallik Anlaş» 

manın onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
r (Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler ; 245 ve 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : Ö 
Çekinserler : 0 •-' 

Oya katılmıyanlar : 236' 
Aşık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Vezirpğlu 

AÖRI 
Kasım Küf reyi 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksuçli Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdj Bulgurlu 
Ramia Eren 
Muhlis Ete • 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hftmid Şevket înce 
SeyfiKurtbek 
Talât Vasfı öz 
Füad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
NailGeveci 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Şalfthattin Başkan 

[Kabul 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Dü§ünscl 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

edenler] 
I Kemal Atakurt 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesut-Güney . 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 

I Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü ̂  
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Mehmet ŞevM Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal .Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin tnang 
Doğan Köymen 
Arif; Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANB. 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal YÖrükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Hadi Hüsman 
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Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi , 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüwyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş. 

B : 71 12.6 
KOCAELİ 

Haindi Başak 
Salih Kalemcioğİu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğln 
Semi Ergin 
F. Lûtfi Karapsmanoğ-

Muzaffer Kurbanoğlu' 
Nafiz Körez 
Hamdullah ı; Suphi Tan-
rıöver 

M ARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

.1962 Ö : 1 
M!azhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Bager 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Aribaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın. 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu,; 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRÖ 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp " 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardmı 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Âğacıkoglu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk w 

Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş' 
Yusuf Karslioğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza İncealemdar-
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

[Oya katılmıydnlar] 
AĞRI 

Halis Öztürk 
Celâl Yjardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 

Abdullah Gedikoğkt 
ANTALYA 

Nazif i Şerif Nabel 
Akif Şarıoğlu 
İbrahim Subagı 
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Ahmet 'ÎFekelioğlu 
AYDIN 

Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Efem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtü; Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Aaena 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Arif Italıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu (I.) 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
M. Remzi Bucak (I.) 

S : n İ2.5 
Mustafa Ekinci (I.) 
Kâmil Tayıı 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Snid Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Iünoğlu 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Mazhar Şener (î.) 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

.1952 0 : 1 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
And re Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk "Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sar ol 
Fahrettin Sayım er 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (I.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu (t.) 
Kâmil Gündeş. 
Ali Rıza Kılıckale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 

Fikret Filiz (t.) 
KIRŞEHİR 

Halil Sezai Erkut 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kigioğlu 
Saim önhon (1.) 
Lûtfi Tokoğîu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti (I.) 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Faruk İlker (I.) 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmano|lu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay (Baş
kan V.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoglu 

MARDİN 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (t.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
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S : 71 İ2.5. 6:1 
Nâtık. İ?oyrazoğlu (.t.) 

Haindi i Dayı/ 
Ferit Kılıçlar 

NjtĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Rçfet Aksoy 
Hüsnü Akyol '•(!..) 
Feyzi Boztepe (I.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu (î.) 

RÎZB 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza, Sporel (1.) 

SAMSIJtf 
Haşjm Aligan 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi OğuşrAnk 

Tcvfik Cogkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

StNOB 
Server Somuncuoğlıı 
(t) " 
Ali Şükrü Şavlı : 
Muhit :T.üımerkanf 

SİVAS 
Şevlri Ecevit ( t ) 
Nurettin Ertürk (1.) 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEŞtRDAG 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

Şevket Moean 
Yusuf Ziya,Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç;. 
Zihni Beti}.', 
Fevzi Çubuk,(1) 
Muzaffer Önal (î.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
'(I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Göloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELÎ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

UBtfA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Tjmurpglu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
EşatJÇeıdmpl (î.) 
Cemal Kıpçak (î.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya, 2 
Malatya 1 
Sivas. 1 
Trabzon 1 

6. 
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Türlciye ile italya arasındaki kültürer Anlaşmasının onanması hakkındaki Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : 247 : 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 234 

Açık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçöban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Komal Bren 
Hâmit Koray 
îamet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Bürhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci _ . . . 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

[Kabul 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurknt 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcııoğhı 

BİTLİS j 
Nusrettin Barut 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BOLU 
Vahit' Yöntem ! 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

edenler] 
i ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt" 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 

I Ali Çobânoglu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Psma 

ELÂZIĞ 
Mehmet ŞevH Yazman 

I Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanöğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali:Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kııranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen -
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
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Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

ÎST&NÇtJL 
Enver Aclâkan 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

tZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın \ 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri Ürgübltt 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

B : 71 12.5 
KIRKLARELİ 

Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı I 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOOAELt 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek | 
Muammer Obuz 
Murad Âli ülgen 

KÜTAHYA 
Meedet AJkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğltı 
Abdtilkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA I 
Semi Ergin 
Refik Şevket tnce 
Fevzi Lûtfi Karaosman-j 
oğlu j 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver , I 

MARAİ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başcr 
Nuri özsan 

NÎĞD1 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RlZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik ileri' 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

I Sinan Tökelioğhı 
SîtRD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

I Şefik Türkdoğan 
I Cemil Yardım 

SlNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Serttoğlu 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Rifat öçten 

I Hüseyin Yüksel 
i TOKAD 
Ahmet Gürkan • 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ergin • 

i VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

I Yunus Muammer Ala-
| k a n t .' • ;*.. • ' '. ; 

Ali Rıza încealemdar-
1 oğlu 

Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
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SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 



ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümcn 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumeu 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BtTLÎS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Îh3an Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakin Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
M. Remzi Bucak 

£ : 71 12. ı 
I Mustafa Ekinci (I.) 

Kâmil Taygı 
ELÂZIĞ 

Abdullah Demirtag 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfln Salim Burçak 
Sabrı Erduman ' 
Mustafa Zeran (I.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Mazhar Şener (I.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (t.Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 

.1952 0 : 1 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker (I.) 
Faruk Nafiz Çamlibel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Abidin TekÖn 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (I.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu (I.) 
Kâmil Gündeg 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz (I.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alicari 
Zıya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon (I.) 
Lûtfi Tokoğlu : 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I) 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol (1.) 
Himmet ölçmen ' 
Ümran Nazif Yiğiter 
(I.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak , 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti (I.) 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk ilker ( t ) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay (Baş
kan V.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (I.) 
Zeyyat Mandalinci 
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Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu (î.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol (î.) 
Feyzi Boztepe (î.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu ( t ) 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel (I.) 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Ferid Tüzel 

Hadi üzer 
SEYHAN -i; . 

Remzi Oğuz Arık . y 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Server Somuncucuoğlu 
(t) 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit. (î.) 
Nurettin Ertürk (I.) 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKÎRDAÖ 
îsrcıail Hakkı Akyüz 

Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOK AD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal ( t ) ' 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 

- Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun TAyalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal, Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlıi 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerimol (î.) 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya ' 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Müttefik Devletler ile Japonya arasında San - Fransisko'da imza
lanan Barış Andlaşması ile eki protokolün ve iki beyannamenin onanması hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

\ 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kutbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

U; ye sayısı : 487 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 232 

Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
]£sat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın' 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nüsret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bümin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş. 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

•, EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal GÖneng 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
.Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
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Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran * 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasii Ment'eş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Ayapüm 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

B : 11 
Rifat özdeg 

KOCAELİ 
Hnmdi Başak 
Salih Kaleriıcioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
§emi Ergin 
Refik Şevket İnce 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu' 
Muzaffer Kürbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Âbdürrahman Bayar 

12.5.1952 Ö : 1 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk .iv-
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

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

ORDU 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman • 
İsmail Işın 
Tevfik İleri . 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

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

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkctoğaü 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu, 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gürkan • 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZOÜF 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlü 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatııoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer • Ala*-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

[Oya katılmtyarilar] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

Salâhattin Benli 
Muhlis Ete (Bakan) 
Abdullah Gedikbğlu 
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ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akü Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Er kuyumcu 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BÎLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BÎTLÎS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu (1.) 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Eagıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San • 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

B : Tl 12.5 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 

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

EDİRNE 
Kükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIÖ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (1.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
(Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü (1) 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Mazhar Şener (1.) 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

.1952 Ö : İ 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker ( t ) 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban . 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Abidin Tekön 
Pertev Arat 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (1.).. 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 

Şükrü Kerimzacte 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu (1.) 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkolo 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (t.) 
Fikret Filiz (1.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atıg 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon (t.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol (1.) 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gûrsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti ( t ) 
Hikmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1) 

MANİSA 
Faruk İlker (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
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MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal( î . ) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu (î.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Hüsnü Akyol (î.) 
Feyzi Boztepe (î.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu (î.) 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel (î.) 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Perid Tikel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Cogkun 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNÖB 
Server Somuncuoğlu 
(t) •--•"<. 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit (î.) 
Nurettin Ertürk (I.) 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Biııgül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal (î.) 
Nuri Turgut Topooğlu 
(D 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu : ' 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

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

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD -
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerim/ol (î.) 
Cemal Kıpçak (I.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 

8 Malatya 1 
.Sivas 1 
Trabzon 1 
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istiklâl Harbi Malûllerine verilecek Para mükâfatı hakkındald Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 249 
Kabul edenler : 249 

Reddedenler : O 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 232 
Açık MiUetvekiUiklerî : 6 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed. Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA' 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç -
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadrı Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kutbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 

[Kabul 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE" 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

edenler] 
I Celâl Boynuk 

Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud .Güney 
Ali Rıza Sağlar , 
. ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldag 
Saip özer 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu / 

I DİYARBAKIR 
Kâmil Tâyşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
.Rük'neddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

I ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 

I Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeyetinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan . 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
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Mükerrera Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Müht(f 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunöğlu 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdm' 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü . 
; KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbü 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

B : 71 12J5 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürurî Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri OcakcıoğTu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İne© 
F. Lûtfi Karaosmanoglu! 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

1952 O : 1 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsân 
Nâtık Poyrazoğlu 

muş 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ, 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
îzzet Âkçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeld Akçalı 
Arif Nihat Asya 

Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 

YÖZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başoİ 

AFYON KARAHİSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

[Oya katîlmtyanlar] 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabcl 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
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Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet .Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat. Dayıoğlu (1.) 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
İhsan Karasioğlu • 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (I.) 
Kenan Çığman , 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural • 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

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

B : 71 12.5 
Nâzım Önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu , 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Bacak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Mustafa Zeren (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Şamili inal. 
Galip Kmoğlu. 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GÎRESUN . 
Humdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamıık-
oğlu 
Mazhar. Şener (1.) 

. GÜMÜŞNE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

HAKKÂRÎ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli " 
Abdürraliman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Ha«an Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato | 

.1952 O : 1 
İhsan Altınel 
Andra Vahram Bayar 
Celâ] Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Eeşad Belger (1.) 
Mithat Benker (1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
B edri, Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci , 
Ahilya Moslıos 
Fahrettin Sayım er 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Faman (1.) • 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
.Necdet Incekara 
Âb'idin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çethı 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşlaran (1.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu (İ.) 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkalc 
Mehmet Özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz (1.) 
Sıtkı Pekkip 

' KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon (İV) 

. Lûtfi Tokoğlu 
* KONYA 

Abdürraliman Fahri A-
ğaoğlu (1.) 
Kemal Ataman' 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik-
Remzi Koçak . 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti;(1.),, 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (1.) 

MANİSA 
Faruk İlker (1.) . 
Adnan Karaosmanoğlü 
Sûdi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Aykol (1.) 
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Feyzi Boztepe (t.) 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu (1.) 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel (î.) 

• SAMSUN ' 
Haşim Alişan' 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Cogkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOR 
Muhtar Acar 

Server Somuncuüğlu 
(I.) 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Eceyit (1.) 
Nurettin E r t ü r k ( l ) 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akytk 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moçan 
Yusuf Ziya Tuntoş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Beti! 

Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal (1.) 
Nuri Turgut Topcuoğ-
lu ( t ) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu ' 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol (I.) * 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Âvni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya ı 
Sivas 1 
Trabzon I 

-,*>-« Ij^öK'CS*»1—-—"<* 
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Türkiye ile İspanya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaş
maları ile eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Ticaret komisyonları raporları (1 /249) 

T.C. 
Ba§bakcmlık 4 . VIII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüyü 
Tetkik Müdürlüğü ' " 

Sayı : 71 - 2112, 6/2619 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile İspanya arasında 19 Haziran 1951 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme anlaşmala-
t'iyle merbutlarının onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
5 . V I I I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzedcrim. 

Başbakan 
. . . , A. Menderes 

GEREKÇE ' 

Daima dostluk bağlariyle birbirlerine bağlı iki Akdeniz devleti olan Türkiye ile ispanya ara
sındaki ticari münasebetlerin de iki taraflı anlaşmalarla düzenlenmesi ötedenberi derpiş edilmekte 
idi. •• *-f 

Türkiye ile İspanya arasında en son akdedilmiş. Tiöarıet ve Klairing Anliaşmaiları 3 1 . X I I . 19'35 ta
rihli idi. Bu Anlaşma, meriyet müddetinin inkızasmda, - ki İspanya dahilî harb zamanına tesa
düf ediyor - uzatılmıyarak kendiliğinden hükümden sakıt olmuştu. 1938 ele yapılan yeni Ticaret ve 
Ödeme Anlaşmaları da İspanya'daki rejim değişmesi yüzünden yürürlükten kaldırılmıştı. 

İspanya'da yeni rejim kurulmasından sonra, ticaret münasebetlerimiz her iki memlekette cari 
umumi ticaret rejimleri dâhilinde cereyan-ediyordu. Mal tahsislerini ve ticari münasebetlerden mü
tevellit ödemeleri kolaylaştıran bir anlaşma mevcut olmadığından, bâzı Türk malları için İspanya 
ananeyi müşteri olmasına rağmen, ticari mübadeleler en asgari hadlerde kalıyordu. Türkiye ile 
İspanya arasındaki ticari mübadelelere ait son seneler istatistik rakamları bunu açıkça, göster
mektedir: • 

Sene 

1947 
1948 
1949 
1950 

İthalât 
kilo 

980.782 
380.254 
344.066 
252.951 

İthalât 
lira 

12 446 416 
. 2 491 808 

2 243 430 
357 300 

Umumi itha
lâta nisbeti 
". % 

1,82 
0,32 
0,3 
0,0 

İhracat 
kilo 

7.152.881 
10.493.581 
10.866.414 

8.057.448 

, ihracat 
lira 

3 211 460 
521 581 

1 724 679 
4 874 356 

Umumi ihracata 
nisbeti 

% 

0,51 
0,09 
0,2 
0,7 

Rakamlar İspanya ile olan ticaretimizin umumi ticaretimize nispetle pek cüzi bir miktar teşkil 
ettiğini son senelerde ticaretimizin, açık verdiğini .fakat, 1950 senesinde muvazenenin lehimize oldu
ğunu ifde etmektedir. 
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İspanya'mn ticari ve smai vaziyetlerinin, tetkiki, İspanya ile ticaretimizin inkişaf edebileceğini, o 
raya birçok ihraç maddelerimizi scvkedebileceğimizi ve dahilî istihlâkimize ve iktisadi kalkınmamıza 
yarıyacakbirçok maddelerin de İspanya'dan ithal olunabileceğini ve böylece İspanya ile ticari mü
badelelerimizin. umumi mübadelelerimizin daha büyükçe bir nispetini teşkil • edebileceğini öğretmiş
tir. ' ( ' 

Bunun üzerine ispanya ile Ticaret ve Tediye anlaşmaları akdetmek için her iki memleket ilgili 
makamları arasında temaslara başlandı. Mütehassısları tarafından hazırlanıl anlaşma projlerini 
her ikr taraf karşılıklı teati ettiler. İşbu hazırlık safhasında iken Birleşmiş Milletlerin, totaliter-
rejime sahili bulunduğu iddiasiyle, İspanya'ya karşı aldığı kararın mevkii tatbika konulması üzerine 
'Birleşmiş Milletler âzası diğer' devletler gibi Türkiye'de Madrid'deki elçisini m ezim en geriye ça
ğırdı. Elçimiz Madrid'den, ayrıldıktan sonra Ticaret ve ödeme Anlaşmaları akdine mütedair temas
lar Birleşmiş Milletlerin kararına uyun devletlere karşı İspanya'nın takınmış bulunduğu güce
nik tavırdan dolayı, biraz gevşemiş bulundu. Fakat 1950 senesi sonunda Birleşmiş Milletlerin ev
velce verdiği kararı ortadan kaldırması ve Elçimizin Madrid'e avdet etmesi üzerine İspanya Dış
işleri Bakanlığı müzakerata derhal başlanabileceğini bildirdi. ' -
. Madrid'de cereyan eden müzakereler neticesinde hazırlanan ticaret ve tediye anlaşmaları ve 
merbutları 19 Haziran 1951 tarihinde Madrid'de- imza edilmiş bulunmaktadır. 

İmza edilen vesikalar bir Ticaret Anlaşması, bir ödeme Anlaşması ve bunlara merbut Protokol, 
yedi mektup ye bir deklârasyondan ibarettir , •.• • • 

8 maddelik Ticaret Anlaşmasına bir menşe şahadetnamesi örneğiyle mal listeleri ve üç mektup 
bağlanmıştır. İşbu Anlaşmanın başlıca hükümleri şunlardır : Ticaret her iki memleketin umu
mi ithal ve ihraç rejimleri çerçevesi dâhilinde cereyan edecektir. Ticari mübadelelerin mal kon
tenjan listeleri mucibince yapılacak, her iki memleketin listelerde yazılı mallar için gerekli ithal 
ve ihraç müsaadelerini vereceklerdir. Ticari mübadelelere mütaallik ödemelerin ödeme Anlaşma
sı hükümleri gereğince ifa edilecektir, Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret edecek bir muhtelit ko
misyon kurulacaktır. 

Ticaret Anlaşmasına, merbut ve Türkiye'ye ithal edilecek İspanyol mallarına mütaallik E lis
tesiyle İspanya'ya ihraç edilecek Türk mallarına mütaallik T listesinin tanzimi müzakere, heyeti
mizin en mühim meşgalesini teşkil etmiştir. Ceman 8 700 000 er dolarlık olan listelerde mevcut 
mallara konan kontenjanlar imkân nispetinde hnkikata yakın tutulmuştur. İspanya'dan alacağı
mız başlıca mallar fötr, kakao, mantar, sigara kâğıdı, pamuklu mensucat, otomobil lâstiği, ka
uçuktan mamul eşya, sıhhi ve banyo levazımatı, cam mamulleri, madenî teller, kurşun, alâtı cer
rahiye, muhtelif makineler, el aletleri, kalorifer tesisatı, tıbbi ve kimyevi maddelerdir. [Bunlara 
mukabil bizim İspanya'ya ihraç edeceğimiz başlıca maddeleri tütün, yumurta, kuru sebzeler, pa-

• muk, yağlı'tohumlar, bir miktar tiftik yünü, halı ve zımpara, amyant, manganez, krom, borasit 
' gibi madenler teşkil etmektedir. -

Ticaret Anlaşmasına bağlı birinci mektup - ki mahremdir - halı, sünger, gitar teli gibi İspanya'
ya sürümü güç bâzı ihraç maddelerimizin radyo, gramofon p'lâğı, sedef düğme, pamuklu şeritler, 
çini ve porselen takımları gibi İspanyol ihraç maddeleriyle karşılaştırılmasına dairdir. İkinci mek-

• tup İspanya'nın memleketimizden senevi 1 milyon dolarlık tütün alacağına, üçüncü mektup da 
ihraç imkânı olduğunda İspanya'ya~4 yüz bin dolarlık afyon satacağımıza dairdir. 

Ödeme Anlaşması da 8 maddelik olup buna da üç mektup eklidir. Bu Anlaşmanın »hükümle
rine göre, ticari mübadelelerden mütevellit tediyelere mütaallik hesabın T. C. Merkez Bankasında 
İspanyol Kambiyo Enstitüsü adına açılacak bir hesapta tutulacak, İspanya'ya yapılacak Ödeme-. 
lerin bu .hesabın alacağına, Türkiye'ye yapılacak ödemelerin ise bu hesabın zimmetine geçecektir. 

Anlaşmada 500 bin dolarlık bir kredi marjı tesbit edilmiştir, ancak bu marjın tecavüzünde dö
viz transferi yapılabilecektir. • 

ödeme Anlaşmasına merbut birinci mektup 500 bin dolarlık kredi marjının mevsim sebepleriy
le muvakkaten aşılması takdirinde röpor muamelelerine tevessül 'olunabileceğine dairdir. İkinci 
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mektup İspanyol Kambiyo Enstitüsünün Amerikan dolarına tatbik ettiği rayicin tesbitine dairdir. 
Üçüncü mektup da ödeme Anlaşması gereğince yapılacak cari ödemeleri tadat etmektedir. 

Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarından'gayrı İspanya Hükümetiyle bir de Protokol imza edilmiş
tir. Mezkûr anlaşmalara bağlı bu protokolde Türkiye ve İspanya hükümetleri karşılıklı olarak seyT 

risefaine mütedair-her hangi bir üçüncü devlete bahşettikleri veya edecekleri muameleyi birbir
lerine bahşedeceklerini, giimrük muamelâtına gelince İspanya Hükümeti Türk mallarına asgari 
giimrük tarifesini, Türkiye Hükümeti de bilmukabele İspanyol mallarına her hangi bir üçüncü dev
letin mallarına ahden tanıdığı asgari rüsumu tatbik edeceklerini taahhüt etmektedir. 

Anlaşmalara merbut son bir mektupta «İspanya» kelimesinin hangi ülkelere şâmil olduğu tas
rih edilmektedir. 

..Yine Anlaşmalara merbut bir dekarasyonla her iki âkıd Taraf ihracat ticaretinde kabul edilen 
usullerin, bu anlaşmalarda derpiş olunan mübadelelerin normal inkişafını tahdit edecek far İdi 
bir muamele, teşkil etmiyeceğini beyan etmektedir. 

İspanya' ile akdedilmiş Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ve merbutları gerek mübadele edilmesi 
derpiş olunan mallar bakımından gerek ticari muamelelerden mütevellit tediyelerin sureti ifası ba
kımından ..'memleketimi»e menfaatler vadctmekle •metinler Yüksek Meclisin tasdik ve tasvibine 
saygı ile arzedilmiştir. • • 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu , /bıkara : 29 . II. 1952 

Esas No, 1/249 . ' ' "• 
Karar No. 16 ^J,e,,,,,^^<^•>>••• ^ ^ 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İspanya arasında 19 . VI . 1951 
tarihinde Madrid'de imzalanan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkındaki 
kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle, 
mesele Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri
nin huzuru ile incelendi. 

Hükümet gerekçesinde, Türkiye ile İspanya 
arasında mevcut 31 . X I I . 1932 tarihli Ticaret vo 
Kliring Anlaşmaları ile 1938 yılında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlükten 
kalkmasından sonra, iki memleket arasındaki ti
cari mübadelelerin gittikçe azaldığı, halbuki İs
panya'nın ticari ve sınai durumunun tetkiki ne
ticesinde iki memleket arasındaki bu nevi müna
sebetlerin gelişmeye müsait olduğunun anlaşıl
dığı belirtilerek, 1950 yılı ticaret muvazenesinin 
lehimize olduğu ifade olunmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde alman tamamlayıcı izah
lar sonunda işbu anlaşmanın memleket menfaatle

rine uygun olduğu neticesine varılarak Hükümet 
tasarısı başlıktaki ve 1 nci maddedeki «merbutla-

• * 

rımn» kelimesi «eklerinin» kelimesi ile değiştirile
rek ov birliği ile kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön-
. derilmek üzere tasarı ve ekle;! Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Balkanı Sözcü 

Samsun Niğde 
F. Kesim ... JV. Bilge 

Kâtip 
Denizli Ankara Bolu 

A. Çobanoğlu 8. M. Arsal Gl, F. Belen 
Erzurum Erzurum İzmir 

R. 8.. Burçak Bahadır Dülger G. Baban 
İzmir İzmir İzmir 

O. Kapanı V. Mentcş Dr. Cemal Tunca 
Konya Mardin 

Z. Ebüzziya D,r. K. Türkoğla 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/249 
Karar No. 15 

3 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan Türkiye 
ile İspanya arasında 19 Haziran 1951 tarihinde 
Madrid'de imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile eklerinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu alâkalı 
bakanlıklar temsilcileri huzuriyle incelendi. 

3i . XII . 1932 tarihli'Ticaret ve Kliding An-
laşmalariyle 1938 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmalarının sona ermesi üzerine memleketimiz-. 
le İspanya arasında mevcut ticari münasebetler 
•azalmaya başlamıştı!'. 

İspanya'nın ticari ve* sınar durumu iki mem
leket arasında ticari münasebetlerin gelişme
sine müsait bulunduğundan imzalanmış olan Ti
caret ve Ödeme Anbışmalariyle ekleri memleket 

•menfaatlerine uygun olduğu görülmüş ve Dış
işleri Komisyonunun birinci maddesiyle Hükü
metin ikinci ve üçüncü maddeleri oy birliğiyle 
aynen kabul'edilmiştir. • " 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
B. Nedim Göknil 

. Kâtip 
Ankara 

Salâhattin Benli 
Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı, 
İmzada bulunamadı 

Bolu 
Vahit Yöntem. 

Kastamonu 
Şükrü Kerinimde ' 

Kütanya 
Necdet Alhin 

Rize 
Osman Kavmhoğlu 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

İm zad a. bu 1 u nam adı 

Sözcü 
Balıkesir 

Enver Güreli 

Afyon K. 
Süleyman Kerman 

Ankara , 
Ranuli Burgurlu 

Erzurum 
Said Başak 

Kırklareli 
SttJa P'ekkip 

Kütahya 
A hmclt, Kavuncu 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Yozgad 
Faik Erbaş 

İmzada bulunamadı 
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- 5 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İspanya arasında 19 Haziran 1951 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşma-
lariyle merbutlarının onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
-19 Haziran 1951 tarihinde Madrid'de imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile merbut
ları bir protokol, yedi mektup ve bir deklâras
yon kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütül'. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. fl. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakan. 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

ve Dışişleri B. V. 
0 Halil Özyörilk 

Maliye Bakanı 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K, Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye ile İspanya arasında 19 Haziran 1951 
tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle eklerinin onmıması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
19 Haziran 1951 tarihinde Madrid'de imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile ekleri bir Pro
tokol, yedi mektup ve bir deklârasyon kabul edil
miş ve onanmıştır. 

MADDE 2. —• Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE ÎLE İSPANYA ARASINDA TİCARET ANLAŞMSI* 

Türkiye Hükümeti ile İspanya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştir
mek isteği ile, aşağıda yazılı hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Maddo — 1. . • 

Türkiye Hükümeti ile İspanya Hükümeti, kendi umumi ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesi 
içinde, karşılıklı olarak ithalât ve ihracat müsaadeleri verilmesi hususunda mümkün olan en mü
sait muameleyi bahşedeceklerdir. 

Madde — 2. 

İspanya Hükümeti, her birine tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde «E» listesindeki malların, 
Türkiyo'ye ihracına müsaade edecek ve mütekabil ithal müsaadeleri .Türkiye Hükümeti tarafından 
verilecektir. .-....'.- ,: ; • . ' ' . • • • - , ; 

Türkiye Hükümeti, her .birine tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde, - «T» listesindeki malların 
İspanya'ya ihracına müsaade edecek ve mütekabil ithal müsaadeleri İspanya Hükümeti tarafından 
ver ilecektir. . -

Şu kadarı var ki, «E» ve «T» listelerinde bulunmıyan mallarla, kontenjanları dolmuş olan 
inallar işbu anlaşmanın yürürlükte kaldığı müddetçe, önceden her iki memleketin yetkili makam
larından müsaade istihsal edilmek şartiyle, her iki taraftan ithal veya ihraç edilebilecektir. 

Bununla beraber her iki memleketin yetkili makamları, bugünkü tarihte imzalanan ödeme 
Anlaşmasının 4 ncü maddesinde derpiş edilen hadler haricinde ithal ve ihraç .müsaadeleri vermek 
mecburiyetinde olmıyacaklardır. 

o 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki taraftan sevkedilen mallar için, Â-
kıdlardan her biri, ihraç eden tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir 
menşe şehadetnamesi istiyebileceklerdir.' 

Bedeli 100 Türk lirasını veya, başka bir para ile bir meblâğın tutarını, aşmıyan malalar için men
şe şehadetnamesi aranılmıyacaktır. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari mübadelelere ait ödemeler" bugün
kü tarihte imzalanan ödeme Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacaktır. 

T V - Madde — 5 . 

İşbu Anlaşmanın iyi işlemesine nezaret etmek ve gerek bu hususta gerek ikinci maddede der
piş edilen kontenjan listelerinin yeniden gözden geçirilmesi mevzuunda her türlü teklifte bulun
makla görevlendirilecek, Türkiye ve İspanya Hükümetleri temsilcilerinden müteşekkil bir Muh
telit Komisyon tesis edilecektir. 

Muhtelit Komisyan, bu Komisyonu teşkil eden her iki taraf heyetleri başkanlarından birinin 
talebi üzerine toplanacaktır. 

Madde ~- fi. 

İşbu Anlaşmanın ^yürürlüğü içinde her iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış olup 
Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş bulunan ticari muameleler, işbu An
laşma hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır. • . -
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— 7 — 
Madde —-'7. ' 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından evvel iki hükümet tarafından onanmış olan ticari 
muameleler onanmaları sırasında her iki memlekette" bunlara tatbik edilen hükümler gereğince tasfiye 
olunacaklardır. 

Madde —-8. - ' . . . . ' ' 

İşbu Anlaşma 5 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe girecek ve 5 Tonunuz .1952 de sonu erecektir. 
Anlaşma süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde, senelik süreler 

için, zımnen uzatılmış, sayılacaktır. 

Madrid'de,. 19 Haziran 1951 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

" Türk Hükümeti adına ispanyol Hükümeti adma 
H. Bayur Alberto Martin Artajo 

"'• Menşe şahadetnamesi — 

Gönderen: " Alan: 
İsim , . • . . İsim . . . 
İkametgâh . . . . . . . . . . . .. . • İkametgâh . . . . . . • . . . . . . . . 
Sokak Nö. Sokak No. , 
Malın cinsi . . . . . . . . . . . . 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası -

Ağırlık gayrisâfi . . . Kg. 
Kıymet . . . . . . . . . . . . . . 

Malın gönderileceği yol: 

Türkiye ile İspanya Devleti arasında 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret Anlaşması 
hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk - İspanyol menşeli olduğunu tasdik 
edeı. 

Tarilj 
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E - Listesi 

Türkiye'ye ihrçıç edilecek İspanyol mallan 

Gümrük 
tarife 
No. 

105 
115 

125 
211 
231 
277 ' 
305 

340 
379 

445 

448 

452 
483 * 
485 

487 

488 

İstatistik 
No. 

373,374 
'410 
409 0 

411 

412 

. 430 
651,653 • 
711 -
867 
1014 
1015 . \ 
1016 
1017 
1106,1107,1108 
1273,1275,1276,1277, 
1296,1298,1300,1319,* 
1321,1322,1323,1271, 
1272,1274,1284,1285, 
1286,1287,1288,1291, 
.1292,1294,1295^1299, 
1309,1310,1313,1314, 
1315,1316,1317,1318, 
1320 
1257 

1456,1457 

1 1465,1466,1467,1469, . 
1470,1471,1472 
1479,1480 
1587,1588 
1591,1592,1593,1594 

1597,1603 

1612,1613,1614,1615, 

M a 11 a r 

Yünlü mensucat . . • • . . - • . , . . . - • 
Keçe (Münhasıran silindir için) 
Kaba, katranlı keçeden mamul eşya (Münhasıran 
sanayide müstamel) 
Boyanmış, kaba keçeden mamul eşya (Münhasıran 
sanayide müstamel 
İşbu tarifenin başka mahallerinde zikredihniyen 
keçeden mamul eşya 
Erkek için fötr şapka 
Kakao 
Terebantin yağı 
Kol of an 
Mantar (Münhasıran ham) 1 
Temizlenmiş'mantar (Her şekilde) I 
Tapa ve sair mantardan mamul eşya [ 
Yüzmeye mahsus mantarlar j 
Sigara kâğıdı 
Münhasıran karşıda istatistik numaraları kayıtlı 
pamuklu mensucat 

Münhasıran hazır trençkot imalinde kullanılan em-
permeabl kumaş 
Otomobil, Kamyon, oto'büs ve emsali arabalar ve 
bisiklet için iç ve dış lâstikler 
Kauçuktan mamul eşya 

Yere sermeye mahsus lineleon 

Çini ve-porselenden döşemelik tuğla 
Banyo, kurna, lavabo, ördek ve aptcsane takını
lan 
Çiniden ye porselenden sofra mamulâtı (Kahve fin
canı hariç) 
Çiniden, porselenden alâtı elektrikiye 
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Dolar 
üzerinden 
senelik 

kontenjan 

50 000 

50 000 

50 Q00 
1\ M. 
P. M. 

300 000 

175 000 

l "2-500 000 

1 000 000 

.150 000 

275 000 

100 000 
50 000 



—;-;0 

Gümrük 
tarife' 
•:NOJ 

^496 
497 

'524 

529 

538 

539 

541 

570 

598 

62Q 

624 
625 
626 

İstatistik 
No. 

1632,1633,1634 
1635,1636,1637,1638 
1640,1641,1642,1643 
1766,1768 
1767,1769,1771 
1772,1774 
1773,1775,1777 

1793,1794,1795,1796, . 
1797 
1709,1801 
1842,1843,1844,1849, 
1850,1854,1855,1855A, 
1856,1857 
1861,1865,1866,1868, 
1869 
1871,1872,1873 

1872 

2031,2032,2033,2034, 
2036,2037 
2148 
2149 
2225,2226,2227 

2232 
2234 
2235.2236,2237 

627 

628 

635-647 

G52 

2238 

2239 

M a l l a r 

Döşeme ve dam için tuğla; Mremit ve< levha 
Pencere camları 
Otomobil ve aynalara mahsus emniyet camları 

Demir tel 
Çelik tel 
Çinko, galvanizli demir ve çelik tel . 1. 
Çinkodan gayrı diğer madenlerle galvanize edil
miş demir ve çelik tel 

Çelikten borular 

Elektrik tellerine mahsus borular 

Her nevi demirden tel aleti 

Karşıda istatistik numaraları kayıtlı bıçakçılık eş
yası 

Münhasıran kasa kilitleriyle, fişli, parolalı. ve. yale] 
kilitleri 
Çilingir mamulâtı, ezcümle : Kilit, anahtar ka
pı, pencere, mobilya ve sandıkçılık takımları ve 
yayları 

Kurşun ve halitası 

Elektrik muadditleri ) 
Su muadditleri J 

Tababette.müstamel elektrikli diğer alât ve cihaz
lar • 
Termometre ve saiçe 
Fennî alât ve saire 
Baytarlığa, cerrahlığa ve tıbba mütaal'lik cihazlar 
ve aletler 
Tertibatı mahsusa ile mücehhez cerrahide ve diş
çilikte müstamel masa ve emsali diğer ameliyat 
levazımı 
Ortopedi cihazları ' 

Eslin a ve mühimmat 

Elektrik motörleri, dinamo, transformatör, komi-
tatör, rezistans, bobin, manyato, buji, konverti-
sör, distribitÖr, aspiratör ve mümasilleri (10 ki
logramdan hafif gelen vantilatör ve aspiratörler 
bundan müstesnadır) 

Dolar 
üzerinden 

senelik 
kontenjan 

200 000 

300 000 
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Gümrük 
tarife 
No. 

658 

660 
662 
665 

679' 
702 

İstatistik 
'•No. 

2349,2352,2353,2354, 
2357,2358,2360,2361, 
2362,2365,2366,2343, 
2344,2345,2346,2347, 
2348,2350,2355,2356, 
2363,2364. 

2371,2372 
2376,2379 
2426 

2476 
2542,2543,2544,2545, 
2546,2547,2549,2551, 
2553,2554,2555 

54 
387 
607 

129 
1333 
2190 

619 2223 

M a l l a r 

Muhtelif makineler 

Kalorifer için radyatör ve kazan 
Dikiş makineleri ve yedek parçaları 
Yazı makineleri 
El ile çalışanlar hariç her nevi mayiat için tulum-
fbalar 
Bisiklet 
Litopon dâhil mâdeni boyalar 

Türkiye'ye ithaline genel ithalât rejimi ile müsaa
de edilen tıbbi ve kimyevi maddeler (asit tartarik 
dâhil) 
Sedef düğme 
Pamuklu pasmantöri 
Gramofon plâğı (Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı
nın müsaadesiyle) • "" • ' ' 
Radyo 
Türkiye'ye ithaline genel ithalât rejimi çerçeve
sinde müsaade edilen diğer muhtelif maddeler 

Dolar 
üzerinden 
senelik 

kontenjan 

300 000 

200 000 
125 000 
25 000 

100 000 
100 000 
150 000 

500 000 

100 000 

500 000 

Yekûn 8 700 000 

(S. Sayısı: 171) 
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T - Listesi 

İspanya'ya ihraç edilecek Türk malları 

İspanyol gümrük 
tarife No. 

21 
26 
56 
57 
57 

667 
804,805 
218,830 
997 ve 999 a ve b 

1002 ve 1003 
1009! ve 1016 
1102 
1179 
1214" 
1243,1244,1245 
1345,1346,1347, 
1349 
1432,1433 

Zımpara 
Amiant 
Manganez 
Krom 
Borasit 
Gitar teli 

M a l l a r 

, 

Sanayide müstamel balıkyağı 
Sünger 
Yağlı tohumlar 
Afyon 

: Keten, susam, pamuk yağı, 

Palamut ve palamut hulâsası 
Pamuk 
Kendir elyafı 
Tiftik yünü, 
Hah 
Kuru sebzeler 

Yumurta 
Tütün 
Muhtelif 

ayçiçeği 

, 

* 

• Nohut, fasulye, mercimek ve bakla 

ve haşhaş 

Yekûn 

Dolar 
üzerinden 

senelik 
kontenjan 

100 000 
200 000 
250 000 
250 000 
100 000 
25 000 

100 000 
50 000 

450 000 
P. M. 

. 100 000 
2 300 000 

100 000 
100 000 
75 000 

1 900 000 

1 100 000 
1 000 000 

600 000 

8 700 000 

•'"""•""f 
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Madrid, İ9 İîapİrem İ&5İ 

Bay Başkan, 

Bugünkü imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen «Tabacalera, S. A.» nın (İspanya Tü
tün Monopolü), Türkiye'den her yıl 1 milyon A. B. D. dolarından aşağı olmıyacak bir miktar tütün 
satın alınacağı bildirilmekle şeref kazanırım. 

Hükümetimin bu mubayaayı kolaylaştırmak için elinden geleni yapacağını ilâve etmekten zevk 
duyarım; 

Saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan.; 

B^Hilmi Bayur Dışişleri Bakanı 
Türkiye, Maslahatgüzarı a. i. Alberto'Martin Artajo 

Türk Heyeti Başkanı 
Madrid. 

Madrid, ,19 Haziran1951' 

Bay-Bakan, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı 10 Haziran 1951 tarihli mektubunu saldığımı bildirmekle şa^ 
ref kazanırım: 

«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen «Tabacalera, Ŝ  A.»,nm (fo 
panya Tütün Monopoli), Türkiye?den* her y ıLl milyon A.. Bi D.: dolarından aşağı olmıyacak,bir 
miktar tütün satın alacağını bildirmekle şeref kazanırım. 

Hükümetimin bu mubayaayı kolaylaştırmak için elinden geleni yapacağını, ilâve etmekten ^evk 
duyarım:» 

Pek yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Bakan. 

Ekselans Türk Heyeti Başkanı 
Alberto Martin Artajo H. Bayur 

Dışişleri Bakanı 
Madrid . 

(S.'Saywı^:-.İSİ|. 



Madrid^ 19 Haziran 1951 

Bay Başkan, 

Muhtevasmdaki afyon maddesi hizasına «P. M.» işareti konulmuş olan, bugünkü tarihli Ticaret 
Anlaşmasına ekli kontenjan listelerine atfen, İspanya Hükümetinin Türkiye'den, bugünkü tarihli öde-
mo Anlaşması hükümleri gereğince senelik takriben 400 000 dolar tutarında afyon alacağını bildîrmek-
lo şeref kazanırım; . 

Şu kadar ki Türk Hükümeti Beynelmilel Uyuşturucu Maddeler Bürosu nizamları çerçevesi ve 
kendi ihracat imkânları dâhilinde bu miktar afyonun İspanya'ya ihracını kolaylaştıracaktır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bana. bildirmenizi istirham ©derim. 
Bay Başkan. 

kaygılarımın kabulünü rica. ederim Bay.Başkan. 

B. Hilmi Bayur, Dışişleri Bakanı..-, 
Türkiye Maslahatgüzarı a, i. Alberto Martin Artajo, i 

Türk Heyeti Başkanı ^ 
Madrid 

f . 

'" " "*"'• '^ ' J ° ' r " ^ "^'*" , };Ş^(§Mff-\t.- Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Bakan, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı 19 Haziran 1951 tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle 
şeref duyarım • 

«Muhtevasmdaki afyon maddesi hizasına «P. M.» işareti konulmuş olan, bugünkü tarihli Ti
caret Anlaşmasına 'ekli kontenjan listelerine atfen, İspanya, Hükümetinin Türkiye 'den, bugünkü 
tarihli ödeme- Anlaşması hükümleri gereğince senelik'takriben 400 000 dolar tutarında afyon ala-
cağını - bildirmekle şeref kazanırını. • 

Şu kadar ki Türk Hükümeti Beynelmilel Uyuşturucu Maddeler Bürosu nizaırnları çerçevesi -
ve ikendi ihracat imkânları dâhilinde bu miktar afyonun İspanya'ya ihracını kolaylaştıracaktır. 

Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin (mutabakatını bana bildirmenizi istirham ederim 
Bay Başkan.» ; 

YükardaM husus hakkında- Türk Hükümetinin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. 

Ekselans Türk Heyeti Başkanı 
Alberto M'artin Artajo H'i 'Bayur 

Dışişleri Bakanı, . 
Madrid. 

{ S. dayısı«: İTİ ) 



TÜHECÎYE İLE İSPANYA ARASINDA ÖDEME ANI/AKMASI 

Madde1 — 1. 

Türkiye'ye ithal edilmiş veya lödÜlecek ispanya menşeli malların 'bedelllerine ait ödemelerle 'kam
biyo kontrolü konusunda yürürlükte bulunan Türk mevzuatınca' müsaade edailenJ ve Türkiye'den 
ispanya'ya yapılacak, iş'bu Anlaşmaya ekli mektupta zikredilen diğer Ihe'r türilü ödemeler Türki
ye Cumihuıiiyeti Merkez Bankasında Instituto Espanöl! de Moneda Eztranjıeıra marnımla A. B. D. do-
lârı, ile tutulacak faizs^ ''• 

Madde — '2. 

ispanya'ya ithal edilmiş veya edilecek Türkiye menşeli malların foeddleirinini ödenneleri ile 
toamlbiyo kontrolü konusunda yürürlükte bulunan ispanyol mevzuatınca müsaade edilip ekli mek
tupta zikredileni, İspanya'dan Türkiye'ye yapılacak lıer türlü diğer ödemeler Ibliritoeı maddede 
salkredilen hesabın zimmetliyle yapılacaktır. . L 

, . Madde — 3. 

Hak sahiple'rİnıe ödemeler basını müm'kün kılmak 'gayesiyle, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Ban
kası ile Instituto Espanol de Moneda Extranjjera yapacakları bilcümle t'athsi'lâıtı ıgünü günüme bir-
biîrlerineı Mdİretaeklerdir. , . . j . 

' Madde — 4. - . . 

Işfbu Anlaşni'anrıın birindi maddesinde, deırpiş olunan borçlu veya alacaklı bakiyesi 500 000 A. 
B..İ). dolarından aşağ* olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası̂ ^ ile Instituto Espanol 
de Moneda Extran;jera parafından yukardaki maddeler gereginice yapılacak ödemeler, âkıd ta
raflar arasında döviz transferlerime lüzum göstermiyecektir/ 

Mezkûr hesabın (borçlu veya 'alacaklı 'bakıye'si 500 000 A. B. D. dolarını aştığı, takdirde, bu 
fazialıık (alacaklı tarafını ıtalelbi üzerine, A. B. D. doları ile yahut, yukarda mezkûr [müesseselerim 
önceden uyuşaıcaklari1 diğıer Ibir para ile tesviye oluniacaktıır, 

Madde — 5. 

Türk liralarının A, tB. D. dolarlarına ve A. B. D. dolarlarının Türk ilira'larınıa çevrilmesi, Tür*. 
kiye'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî kuru lüzerinden yapılacaktır.. 

Pesetaların A. QB. D. dolarlarıma ve A. B. D. dolaklarımın pesetalara çevrilmesi ispanya'da, meri-
' yette olan resmî İmmıbiyo esasına göre yapılacak tw\ 

. Şii kadar var ki, (biırüruoi maddede derpiş edilen ahdi! hesaptan doğan dolanlarını tahvilinde tat
bik edıle'cek pariite, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Instituto Espanol de Monıeda Extran-
jera tarafından) seırbest A. B. D. dolarlarının tahvilinde tatbik edileni pariteden farklı oliaanıya-
cafctır. 

Madde — 6. 

Türkiye ıCuımnuriyet Metrkes Bankası ile Instituto Ispanöl de Moneda Extnaınıjera, i§bu Anlaş
manın iyi işlemesi için alınacak tedbirler hususunda 'anlatacaklardır. 

Madde — 7. 

Igbu Anlaşmanın- sona erdiği tarihte birinci1 maddede derpiş «edilen hesapta âkıd taraflardan 

, (S. Sayısı,: 171) 
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biri veya diğeri1 lehine bir bakiye ikalaçak olursa, bu ıbatkıye alacaMl terafça altı ıay içinde, bir 
v© ikinci maddelerde 'zilkırföddl'ein ödemelerde kuîlanılaeaktır. 

işbu altı aylık: sürenin sonunda1 kalacak olan [bakiye, borçlu taralfcja A. EB. D. doları yalhut yuf
kanda 'mezkûr iki ımüessesenlifa öneeden mutabık kalacalklairı bir para ile >ödenıece(ktlir. 

Madde — 8. 

I$bu Anlaşma 5 Teınumuz 1951 de yürürlüğe girecek ve traıgünlkü tarihte ilmzalanaın1 Ticaret An-
laşmasîyle aynı yürürlük süresitaJce' mer'i oDaeaktijr. • , - ' . • ' 

Madrid'de 19 Haziran 1951 de Fransızca iki1 nüsha olarak yapulmuştır. 

Türkiye Hükümeti - ispanya. Hükümeti 
adına adına 

H. Bay ur Alberto Martin Artaj o 

Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Bakan, 

19 Haziran 1951 tarihinde imzalanan Türkiye - ispanya ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesine 
atfen, bu maddede derpiş olunan 500 000 dolarlık marj mevsim sebepleriyle muvakkaten aşıldığı tak
dirde iki tarafın önceden anlaşmasiyle röpor muamelelerine tevessül olunabileceğini Ekselansınıza 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Şurası mukarrerdir ki, bu muameleler ancak, A. B. D. doları, Sterlin veya iki müessesenin kabul 
edeceği diğer bir para üzerinden yapılacaktır. 

Pek derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. "' * 
Türk Heyeti Başkanı 

H. Bayur 
Ekselans .j 

Alberto Martin Artajo 
Dışişleri Bakanı ! 

Madrid. 

Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Başkan, ; 

Mefadı aşağıda yazılı 19 Haziran 1951 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«19 Haziran 1951 tarihinde imzalanan Türkiye - ispanya ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesine 

atfen, bu maddede derpiş olunan 500 000 dolarlık marj mevsim sebepleriyle muvakkaten aşıldığı 
takdirde iki tarafın önceden anlaşmasiyle röpor muamelelerine tevessül olunabileceğini Ekselansınıza 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Şurası mukarrerdir ki, bu muameleler ancak, A. B. D. doları, Sterlin veya iki müessesenin ka-
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bul edeceği diğer bir para üzerinden yapılacaktır.» 

Saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

B. Hilmi Bayur 
Türkiye Maslahatgüzarı 

1 Türk Heyeti Başkanı 
Madrid. ' 

Dışişleri Bakanı 
Alberto Martin Artajo 

Madrid, 19 Uazran 1951 

Bay Başkan, 

19 Haziran 1951 tarihinde imzalanan Türkiye - İspanya ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesine 
atfen, ayni maddenin 3 ncü fıkrasında derpiş edildiği veçhile, İnstituto Bspanol de Moneda Extran-
jera tarafından serbest A. B. D. dolarlarının tahvilinde tatbik edilen paritenin, mezkûr maddenin 
ikinci fıkrasında zikredilen İspanya'da meriyette olan resmî kambiyo sisteminin tesbit ettiği pari
tenin aynı olacağını bilginize arzetmekle şeref kazanırım. ' 

Saygılarımın'kabulünü rica ederim Bay Başkan. 
i " I " i 

B. Hilmi Bayuı 
Türkiye Maslahatgüzarı a. i. 

Türk Heyeti Başkanı 
Madrid '; " İ - i • * 

*•<?; - . - s Aiy -

i. s 

Dışişleri Bakanı 
'Mberto 'Martin Artajo 

Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Bakan, 

Ekselansınızın mefadı aşağıda yazılı, 19 Haziran 1951 tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle 
şeref kazanırım: 

«19. Haziran 1951 tarihinde imzalanan Türkiye - İspanya ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesine 
atfen, aynı maddenin 3 ncü fıkrasında derpiş edildiği veçhile, instituto Espanöl de Monoda Extran-
jera tarafından serbest A. B. D. dolarlarının tahvilinde tatbik edilen paritenin, mezkûr maddenitı 
ikinci fıkrasında zikredilen, ispanya'da meriyette olan resmî kambiyo sisteminin tesbit ettiği pari
tenin aynı olacağını bilginize arzetmekle şeref kazanırım.» 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Balkan. M 

Ekselans 
Alberto Martin Artajo 

Dışişleri Bakanı 
'Madrid. 

Türk Heyeti Başkanı 
H. Bayur 

v(S; Sayısı1: İTİ) 
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•--•""' Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Bakan, 

Türkiye ile îspanya arasında bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasına atfen mezkûr An
laşmanın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin aşağıdakiler olduğunu size bil
dirmekle şeref kazanırım : 

a) Mal bedelleri, 
b) Türkiye ile îspanya arasında deniz ve karayolu ile yapılan her nevi nakliyata mütaallik 

masraflar, 
e) Mal mübadelesiyle ilgili müteferri masraflar: 
Liman masrafları, antrepo ve gümrükleme, deniz acentası masrafları gibi, 
d) (a) fıkrasında zikredilen Türkiye - îspanya arasındaki mal mübadelesine ait sigorta mas

rafları ve bedelleri, prim, tazminat ve saire gibi, 
e) Ticari muamelelerden doğan faizler, komisyonlar, peyler, tellaliyeler, ticari temsil masraf

ları, 
f) Hizmet karşılıkları: Ücretler, maaşlar, yevmiyeler. (îş mukavelelerine tevfikan) 
g) Fikrî, sınai ve ticari mülkiyet hakları: (Telif hakkı, lisanslar, ruhsatiyeler, fabrika mar

kaları v.fl.) 
h) Seyahat, tahsil ve mektep ve yaşama masrafları, 
i) Konsolosluk hasılatı, - ,. 
;j) îki Hükümetin yetkili makamlarınca müştereken tasvip edilecek diğer her türlü ödemeler. 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Bakan. 

Ekselans Türk Heyeti Başkanı 
Alberto Martin Artajo H. Bayur 

Dışişleri B a k a m 
Madr id 

. " .":'-•'•• Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Türkiye ile îspanya arasında bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasına atfen mezkûr 

Anlaşmanın birinci ve ikinci maddelerinde derpiş olunan ödemelerin aşağıkiler olduğunu size bil
dirmekle şeref kazanırım: 

a) Mal bedelleri, 
b) Türkiye ile îspanya arasında deniz ve kara, yolu ile yapılan her nevi. nakliyata mütaal

lik masraflar, 
c) Mal mübadelesiylo ilgili müteferri masraflar: Liman masrafları antrepo ve gümrükleme, 

deniz acentası masrafları gibi, 
d) (a) fıkrasında zikredilen Türkiye - îspanya arasındaki mal mübadelesine ait sigorta 

masrafları ve bedelleri, prim, tazminat ve saire gibi, 
e) Ticari muamelelerden, doğan faizler, komisyonlar, peyler, tellaliyeler, ticari temsil mas

rafları, 
. f) Hizmet karşılıkları: Ücretler, maaşlar, yevmiyeler (îş mukavelelerine tevfikan) 

g) Fikrî, sınai ve ticari mülkiyet hakları: (Telif hakkı, lisanslar, ruhsatiyeler, fabrika mar
kaları v. s.) 

( S. Sayısı : 171) . 
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h) Seyahat, tahsil ve mektep ve yaşama masrafları, 
i) Konsolosluk hasılatı, 
j) İki Hükümetin yetkili makamlarınca müştereken tasvip edilecek diğer her türlü ödemeler» 
Yukarıdaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanır, say

gılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. • 

B. Hilmi Bayur • ' Dışişleri Bakanı 
Türkiye Maslahatgüzarı a. i. Alberto Martin Artajo 

Türk Heyeti Başkanı 
Madrid 

PROTOKOL 

Türkiye ile İspanya arasında ticari münasebetleri kolaylaştırmak gayesiyle iki Hükümet aşağı
daki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

I 

Türk Hükümeti ile İspanyol Hükümeti karşılıklı olarak, seyrisefaine mütedair her hangi bir 
üçüncü Devlete bahşetikleri veya bahşedecekleri muameleyi birbirlerine bahşedeceklerdir. 

I I 

İki Yüksek Âkıd Taraf gerek ithalâtta gerek ihreatta rüsum tahsiline, gümrüklemeye mütallik 
nizam, usul ve mükellefiyetler hakkında her hangi bir üçüncü Devlet menşeli mallara tanıdıkları ve
ya tanıyabilecekleri muameleyi Türk yahut İspanyol menşeli mallara uygulamayı taahhüt ederler 

I I I 

Gümrük Resmi mevzuunda İspanya Hükümeti Türk Mallarına, gümrükleme anında meriyette 
olan asgari tarifeyi tatbik edecektir (İspanya Gümrük Tarifesinin 2 nci sütunu). Bilmukabele Tür
kiye Hüldimeti, İspanyol mallarına gümrükleme anında, herhangi bir üçüncü Devletin inallarına 
ahdon tanınan asgari rüsumu tatbik edecektir. 

IV 

Şurası mukarrerdir ki, ytıkardaki hükümler aşağıdaki hususlar hakkında tatbik edilmiyecektir: 
1. ispanya'nın, gerek Kanarya Adaları ve Afrika hâkimiyet mmtakalan serbest limanlarında 

gerek Fas'ın İspanya himayesindeki kısmına, Afrikadaki İspanyol arazisine,Portekiz'e ve İbero - A-
merikan memleketlerine, gümrük tarifesi mevzuunda tanıdığı veya tanıyabileceği hususi imtiyazlar, 

2. Türkiye'nin 1923 te Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan memleketlere gümrük tarifesi mev
zuunda tanıdığı veya tanıyacağı hususi imtiyazlar, 

3. Yüksek Âkıdlardan biri tarafından hudut ticaretini kolaylaştırmak gayesiyle hemhudut dev
letlere'tanıdıkları veya tanıyabilecekleri imtiyazlar, 

4.. Yüksek Âkıdlardan biri tarafından akdedilmiş veya edilecek bir gümrük ittihadından do
ğacak avantajlar, 

5. Yüksek taraflardan birinin," diğerinin iştirak etmediği çok taraflı mukavelelerle üçüncü devlet-

( S. Sayısı : 171 ) 
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lere tanıdıkları veya ileride tanıyabilecekleri hak vo imtiyazlar. 

Madrid'de, 19 Haziran 1.951 de Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına İspanyol Hükümeti adına 
//, Bay ur Alberto Martin Artajo 

Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Başkan, . 
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen, «İspanya» tabiriyle, I-

berya yarımadasmraki İspanyol arazisinin, Balear ve Kanarya adalarının, Fas'taki hâkimiyet 
bölgelerinin, Afrika'daki İspanyol müstemleke ve arazilerinin, Fas'ın İspanya himayesindeki kıs
mının kasdedildiğini size bildirmekle şeref duyarım. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

B. Hilmi Bayur Dışişleri Bakanı 
Türkiye Maslahatgüzarı a. i. Alberto Martin Artajo 

Türk Heyeti Başkanı 
Madrid 

" - ' • »-' r Madrid, 19 Haziran 1951 

Bay Bakan, - '̂ ' ' " \ ' r-

Ekselânsınızın mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle şeref ka
zanırım. 

«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen, «İspanya» tâbiri ile, Iber-
ya Yarımadasındaki İspanyol arazisinin, Balear ve Kanarya adalarının, Fas'taki hâkimiyet bölgele
rinin, Afrika'daki İspanyol müstemeleke ve arazilerinin, Fas'ın İspanyol himayesindeki kısmının 
kasdedildiğini size bildirmekle şeref .duyarım.» ' 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Bakan. 

Ekselans Türk Heyeti Başkanı 
Alberto Martin Artajo H. Bayur 

Dışişleri Bakanı 
Madrid. 

(S. Sayısı : 171). 
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DEKLARASYON 

Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının akdi sırasında iki delegasyon aşağıdaki husus üzerinde muta
bık kalmıştır : 

İhracat ticaretinde kabul edilen usuller, bugünkü tarihte imza edilen Ticaret ve ödeme Anlaş
malarında derpiş olunan mübadelenin normal inkişafını tahdit "edecek bir farklı muamele taşldl et
meyecektir. 

Madrid'de 19 Haziran 1951 do fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Heyeti Başkanı Dışişleri Bakanı 
//. Bayur Alberto Martin Ârtajo 

• * •—-«f l f rMB 
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Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, ihtiyarlık Sigortası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İh
tiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Çalışma, Adalet ve Ticaret komis

yonları raporları (2/322, 1/240) 

Zonguldak Milletvekili Suat Bagol'un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/322) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim. 
Zpnbuldak Milletvekili 

. . . . Suat Başol 

. . • ; ' GEREKÇE 

İşçi Sigortaları Kanunu ile, bu kanunla alâkalı diğer kanunlar; daimî işçiler için (200) münavebeli 
işçiler için de yılda (160) iş günü kabul etmiş ve bu işçilerin hak ve hukukunu; daimî işçiler için yılda 
(200) münavebeli işçiler için de (1.60) iş günü yevmiyesine istinat ettirmiştir. Halbuki : 

Sigortalı olup da münavebeli işlerde çalışan işçiler bugün sadece Türkiye 'dey yalnız Zonguldak Kö
mür Havzasındamevcuttur. 

(15) bin daimî ve (A) ve (B) grupu namiyle vasıflandırılan (60) bin münavebeli işçinin Zon
guldak Kömür Havzasındaki çalışma tarz Ve sistemleri, yürürlükte bulunan sigorta kanunlarının em
rettiği (160) iş gününe uymamakta ve bu yüzden binlerce Türk işçisi zarar görmekte ve kanundan 
faydalanamamaktadır. Şöyle ki: ' " • • ' ' 

Ereğli kömürleri işletmesi adiyle mâruf" Zonguldak Kömür Havzası, ne kadar büyük olursa olsun, 
(60 - 70) bin kişiyi topyekûn (150-200 - 300 - 600) metro derinliği olan, maden ocak ve kuyularına 
sokamaz ve bundan esasen bir netice de elde edemez. Bu sebepledir ki, münavebeli işçiler, adı geçen 
şirket tarafından, (A) ve (B) gurupu diye ikiye taksim edilmiştir.'Bunlardan; ' ' 

(A) grupunda dâhil işçiler ocaklarda çalışırken, (B) grupuna dâhil işçiler (köylerinde ya is-
tirahatte veya şirketle alâkası olımıyan. müteferrik işlerde çalışırlar. Keza (A) grupu köylerinde 
istirahatte tiken de, (B) grupu, maden ocaklarında tçalışırlar ve bu suretle bu iki grup işçisi (45) 
günde bir defa s değiştirilmek suretiyle istihdamı edilirler. Ancak•' Şeker ve Kurban Bayramına 
rastlıyan grup bu iki bayram arasında, münavebeye tâbi tutulmadan' (70) gün ocaklarda kaka' 
ve çalışırlar. Keza kış aylarında köy ve şehir yollarının karla kapanması takdirde (ekserr ahval
de vâki olmaktadır ve halen kapalıdır) çalışma suresi (45) günün ço'llî f evlana çıkar ve bu iki' 
hâdise bir yıl zarfında bir grupun (160)'iş günü çalışmasına 'imkân vermez. Bu bakımdan Sigor
ta kanunlarında münavebeli işçiler için kabul edilen asgari çalışma gününün (150) iş günü 
olarak tadil ve kabulü zaruridir. 

Sigorta kanunlarında daimî işçiler için bir yılda: (-200) iş günü kabul edilerek (165) gün f e-
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dakârîik yapılmasına Lmukâbiıl, münavebeli işçileî'• .için. (160.) i§ günü esası göz önünde bulunduru
larak (20) gün fedakârlık .yapılmug olması da gösteriyor fki; ortada esasen âdil 'bir nispet mevcut 
değildir. Bugün Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi bile bütün bu arzedilen İş, tabiî lıâdi-
so ve zaruretler dolayısiyle münavebeli işçilerine her yıl vermekte olduğu kasket, elbise, ayak
kabı tevzi sistemini,(160) iş günü esasıma istinat ettirmiş vo bu suretle haksızlığın önüne geçil-
ımiştir. Bu bakımdan Sigorta kanunlarında münavebeli işçiler için asgari (150) iş g-ününün be
hemehal ıkalralü elzem ye zaruridir. 

, . • / '24.. XII. 1951 

Çalışma Komisyonu raporu 
T.B.M.M. 

Çalışma Komisyonu / v ^ r • l""''w!:! ^ • .•'.<$• : 7 .IV ,1952 
Esas$o. 2/322 ' • • • p M ^ s . , ' / " ' ' ' : —. . • 

Karar No. 9 
Yüksek Başkanlığa 

v. Zonguldak Milletvekili Suat BaşoFun, 5417 
sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifi, Yüksek Başkanlığın 2/322 esas nu
mara ve 26 . XII . 1951 tarihli derkenariyle ko
misyonumuza havale edilmiş olup, teklif sahibi, 
Hükümet ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
Hazır bulunduğu 4 . ti. 1952, 11. I I . 1952 tarih
li birleşimlerde komisyonumuzca tetkik edildi; 

Teklifin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddesinde derpiş 
edilen değişikliklere temsilcilerin yerdikleri iza
hattan sonra, Hükümet namına iştirak edemi-
yecekleri ileri sürülmüş, bunun üzerine teklif 
sahibi komisyon huzurunda teklifinin bu kısım
larından vazgeçtiğini ifade etmesi üzerine, tek
lifteki 5 nci maddede gösterilmiş, olan geçici 
maddenin müzakeresine geçildi. 

5417 sayılı Kanunun bu geçici maddesinin 
(a) ıfıkrası İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
primle ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki 5 yıl içinde en az 1000 gün ve 
münavebeli iş yerlerinde çalışanlarında 800 gün 
Çalışmayı, bu kanun hükümlerinden hak kaza
nabilmek için şart koşmaktadır. 

••••*< Münavebeli çalışan işçilerin iki gurup halin
de Ereğli Kömür işletmesinde çalışmaları ve 
•bir gurubun faaliyette iken, diğer grubun köy
lerinde sıralarını beklemek mecburiyetinde kal
maları yüzünden münavebe ile çalışan işçilerden 

büyük bir kısmının 800 günü dolduramamış olduk

ları yapılan tetkikat ve verilen .izahattan anlaşü-
mış olduğundan, bugün adedi 750 ye indirildiği 
takdirde; bu haklardan istifade edebileceği ka-
naatına varılmış ve buna Hükümet ve Bakanlık 
temsilcileri iştirak etmiştir. Kanun teklifinde 
geçici maddenin a, b, e fıkralarının tâdili isten
mektedir. 

h ve c fıkraları pirimle ilgili hükümleri ihti
va etmekte olmakla, esas teklif sahibinin istihdaf 
ettiği gayenin dışında olduğu kendisine söylen
miş, bunun: üzerine teklif sahibi b ve Q fıkraları 
tâdilinden vazgeçtiğini komisyon huzurunda ifa
de etmekle -yalnız; geçici maddenin (a;) fıkrasının 
tâdiliyle iktifa etmiştir. Bu hal karşısında ko
misyonumuz teklifin baş] iğini; 

«5417 sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) 
fıkrasının' değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» 
şeklinde tesbit etmiştir. Buna uygun ölarakta 
değiştirgede gösterildi ği şekil de birinci m adde 
metni tedvin edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzediîmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Ko. Başkanı ve 

Bu Rapor sözcüsü Kâtip 
Manisa (Giresun 

Dr. Nafiz Körez D. Köymen 
Bingöl İstanbul Kocaeli 

F. Fikri Düşünsel .Î.AUınel Y. Kişioğlu 
Ürfa Ürfa 

Dr, Fendim Ay itip ü. öncel 

(B. Sayısı: 172 ) 



MONĞİİLDÂK MİLLETVEKİLİ SUAT BA- I 
ŞOL'ÜN TEKLİFİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişildik yapılması hakkında ka

nun İasârm 

MADDE İ. — 5417 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

d) Aylıktan faydalanma talebine takaddüm 
eden son üç yıl içinde enaz 200 günlük prim 
ödomiş bulunmak şarttır. 

Ancak, yaptıkları işlerin mahiyeti icabı mü
navebe ile çalıştıkları Çalışma Bakanlığınca tes-
bit edilen işçi ve hizmetlilerin her yıl için orta
lama olarak kabul olunan çalışma süresinin as
garisi 150 güne indirilir. 

MADDE 2. — 5417 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Sigortalıların bu hükümden faydalana
bilmeleri için en az 5 yıldanberi sigortalı bulun
maları ve ilk işe girdikleri tarihten (A) ve (b) 
fıkralarında yazılı sobeplerlb işten ayrıldıkları 
tarihe kadar geçen her yıl için, ortalama olarak, 
emasş 200 :gün ye münavebeli işlerde 150 gün 
İhtiyarlık Sigortası primi ödemiş olmaları! şart
tır. 

MADDE 3. — 5417 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

a) İşe ilk girdikleri tarihten daimî iş gö-
rememezliğin başladığı veya ölümün vukubuldü-
ğu tarihe kadar geçen her yıl için ortalama ola
rak enaz 200 günlük ve münavebeli işlerde 150 
günlük prim ödemiş bulunmak. , 

MADDE 4. — 5417 sayılı Kanunun 24 neti 
maddesinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiş-v 

tirilmiştir. 

• Madde: 24.: — • Çalışmai Bakanlığınca münave
beli bir işte.-çalıştığı.kabul edildiği.için asgari 
çalışma. süreleri 150 ıgüne indirilmiş, sigortalıla
rın ihtiyarlık primleri kazançlarının j % 10 ti 
nispetinde çıkarılır, , I 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRDİ 

5417 sayılı Kanunun geçici nıaddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesi halikında İianuw teklifi 

MADDE î. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

a) 1 Nisan İ95Ö tarihînden önceki beş/yiİ 
içinde en az. 1000'gün ve münavebeli işlerde çalı
şanların da 75p gün İş Kanununa tâbi i§ yerle
rinde çalıştığım ispat etmek; 

( & Sayısı : 172) 
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MADDE,5. — .5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin (a) (h) (c) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
. Geçici madde — 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
içinde en az 1000 gün ve münavebeli işlerde ça
lışanların da 750 gün îş Kanununa tâbi iş yer
lerinde çalıştığini ispat etmek, 

b) 1 Nisan 1950 tarahinden ihtiyarlık si
gortası hakkından faydalanacağı tarihe kadar 
geçen her yıl içinde en az ortalama 200 gün
lük ve münavebeli işlerde 150 günlük ihtiyarlık 
sigortası primini ödemiş bulunmak ve 5 nci mad
denin (b) fıkrasındaki şartı haiz olmak, 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 
150 gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağlan
mış bulunan sigortalı ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Çaİt 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun,yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında konun tasarısı 
(1/240) 

Başbakanlık- , ' ; ^ : 4,VUI.mi 
Muamelât'Genel Müdürlüğü : * ' , ' ' . . 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2091, 6/2595 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Ça
lışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 21,VII. 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. [ 

..-.•,,, Başbakan 
. , A. Menderes 

(S. Sayısı :. 172) 



§417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki îia-
nun tasarısı gerekçesi 

1 . IV . 1350 tarihindo uygulanmasına başlanmış bulunan 5417 sayılı ihtiyarlık Sigortası Kanu
nunun dört maddesinde 14 aylık tatbikatın verdiği neticelere göre bâzı değişiklikler yapılmasına ihti
yaç duyulmuş ve tatbikatın salim bir şekilde yürütülmesi zaruretiyle ilişik tasarı hazırlanmıştım 

1. 5417 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin gerekçesinde, kanunla kurulu Emeklilik Sandıklariyle 
ilgilendirilmiş olanların ihtiyarlıkları ilgili sandıklar tarafından teminat altına alınmış bulunduğun-

> dan bu gibilerin İhtiyarlık Sigortasına tâbi tutulmalarına ihtiyaç kalmadığı, İhtiyarlık Sigortası 
şümulüne almakla bu kabîl kimselere mükerrer hak vo vecibeler yükletilmiş olacağı, bu sebeple İhti
yarine Sigortasından istisna edilmelerinin derpiş olunduğu yazılıdır. 

Fakat madde metninde «kanunla kurulu Emeklilik Sandıklariyle ilgiîendirilenler» den bahsedildi
ğinden, bu istisna hükmünün sadece kânunla kurulu Emekli Sandıklariyle ilgili olanlara münhasır 
kalması ve Hazine, hususi idare veya belediyelerden tekaüt veya maluliyet aylığı almalrta olanlara 
şâmil bulunmaması gibi maksada aykırı bir durum hâsıl olmaktadır. 

Bir kanunla emekli veya maluliyet aylığı bağlanmış olanların da, İhtiyarlık Sigortasından hariç 
tutulmasını temin için sözü geçen maddenin (a) fıkrasında gerekli değişildik yapılmıştır. 

2. İhtiyarlık Sigortası Kanununun 10 ncu maddesinin (b) fıkrasında, bu maddeden faydalanacak 
olanların, Kanunun 11 nci maddesinde yazılı şartlan yerine getirmemiş bulunmaları lâzımgeldiği ya
zılıdır. Bu madde numarasının aslında, 14 olması icabetmektedir. ' 

Sözü geçen fıkra yanlışlığı düzeltecek şekilde değiştirilmiştir. , 
3. İhtiyarlık Sigortası Kanununun 14 ncü maddesinde de bâzı değişiklikler yapmak zarureti hâ

sıl olmuştur. Şöyle ki: 
a) Maddede 50 yaşını geçmiyen kadın eşlere bağlanan dul aylığının, yeniden evlenmemiş olmak 

şartiylo 50 yaşını doldurdulctan sonra tekrar ödenmesine başlanmak üzere, 3 yıl nihayetinde kesilmesi 
derpiş edilmektedir. 

Bu hüküm, geleneklerimize ve işçilerimiz arasında hâkim olan umumi temayüllere uymamaktadır. 
Bu itibarla, buna mütaallik fıkranın kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 
b) Mer'i kanunda, dul kadın eşlere aylık bağlanabilmesi için, bunların, ölen sigortalı ile ölüm 

. tarihinden en az bir yıl önce evlenmiş bulunması ve özel kanunlara göre her hangi bir yerden aylık 
veya ödenek almaması veya sigortalı bir işten kazancı bulunmaması derpiş edilmiştir. Bu kayıt 
ye tahditlerin kaldırılması muvafık mütalâa edilmektedir. 

c) Çocuklara bağlanacak yetim aylıkları tutarının % 20 olacağı tasrih edilmiştir. 
Buna göre, bilfarz, 5 çocuklu bir sigortalının ölümü* halinde, beher çocuğuna bağlanacak aylık 

% 4 ten ibaret kalmaktadır. 
Bu nispetin kifayetsiz olduğu göz önünde tutularak beher çocuğa % 20 nispetinde yetim aylığı 

bağlanması muvafık mütalâa edilmektedir. 
d) Maddenin son fıkrasına göre, ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için, sigortalının karısının 

da mevcut olması lâzımgeldiği gibi bir mâna istihraç edilmektedir. 
Diğer taraftan, hak sahibi çocukları mevcut olmıyan bir sigortalının ölümü halinde ana ve.baba

dan, her birine bağlanabilecek olan % 10 nispetindeki aylık az görülmektedir. 
Maddenin sarih hale getirilmesi ve ana babaya bağlanabilecek aylık miktarının artırılmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 
e) Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların mecmuu, sigortalının hak kazandığı ihtiyarlık aylığı 

tutarını geçtiği takdirde, fazlasının aralarındaki nispet dairesinde indirilmesi icabetmektedir. 
Tadil tasarısında kaleme alman 14 ncü madde, yukardaki hususları sağlıyacak şekilde yazılmıştır. 

4. İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalılar için 5564 sayılı Kanuna göre cenaze 
masrafı karşılığı olarak 75 lira verilmekte olması ve hali hazır rayice nazaran 50 liranın çok zaman 
kâfi gelmemesi göz önünde tutularak, İhtiyarlık Sigortasından verilecek cenaze masrafının 75 liraya 
çıkarılması düşünülmüş ve madde bunu sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. < 
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5. Kanununı âf nei maddesinin beşinci fıkrasında^ ihtiyari olarak sigortaya devam edeceklerin, 
25 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak primleri ödiyecokleri yazılıdır. 

Bu madde numarasının aslında 24. olması icabetmektedir. 
Mezkûr fıkra buna göre düzeltilmiştir. ; • - • 
6. Geçici maddede de bâzı değişiklikler yapılması lüzumlu görülmüştür: 
a) Kanunun Geçici maddesi hükmüne göre 1 . IV. 1945 -1 . IV . 1950 tarihleri arasımda geçen 

eski hizmetlere ait çalışma belgelerinin on geç 31,111.1951 tarihine kadar İşçi Sigortaları Kuru
muna tevdi edilmiş, olması lâzımgelmektedir. 

Bu müddet dolmuş olmasına; rağmen birçok iğcilerin mazeretleri dolayrsiyle çalışma belgelerim 
henüz kuruma tevdi edememiş oldukları anlaşılmaktadır. 

İleri yaşta bulunan sigortalıların, kendileri için hususi hükümler derpiş eden, geçici maddeden 
faydalanmalarına imkân verebilmek üzere, çalışma belgelerinin tevdi süresinin daha bir müddet uza
tılması uygun görülmüştür. 

b) İhtiyarlık Sigortası Kanununun geçici maddesinde, ileri yaştaki sigortalıların durumu t nazara 
alınmış olduğu halde, 50 yaşını doldurduktan sonra ölen veya hiç bir işte çalışamıyacak duruma gi
renler nazara alınmamıştır. 'J 

Buna mukabil^ kanunun,ana hükümlerinde ise,50 yaşından sonra ölen veya hiçbir işte. çalışamıya
cak hale gelen sigortalılar da göz önünde tutulmuştur. 

Bu hükme mütenazır olarak, bu koSbîl sigortalılar için, geçici maddeye de, aynı hallerin icabım 
karşılıyarak alâkalıları koruyacak hülmmler konulmasının yerinde olacağı mütalâa edilmektedir. 

Bahse mevzu geçici maddo yuıkardâki hususları sağlıyacak şdkilde hazırlanmıştır. 
Bu tadil tasarısının kanuniyet kesbetmesiyle ihtiyarlık sigortasına tâbi vatandaşlarımızın, bir

çok; haklı şikâyet ve, dilekleri karşılanmış olacaktır. 

Çalışma Komisyonu Raporu 

T. B: M. M:: . . ' . ; . ... 
Çalışma Komisyonu ^ * 30 .XI. 1951 

Esas No!1/240 , 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

54.17 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâza maddelerinde değişiklik: yapılması hak
kımda, Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulundan 21; .VII .1951 tarihinde Yük
sek Başkanlığına sunulmuş olup 4 .VIII . 1951 
de de komisyonumuza havale buyurukn ka
nun tasarısı 16 . X I . 1951$ • 19 .XI , 1951 ve 
21 .XI .1951 tarihlerindeki! oturumlarda ko
misyonumuzda Çalışma Bakanı ve Bakanlık 
temsilcilerimin huzuru, ile incelendi. 
, 1. ' Kanunun-gerekçesinde belirtildiği1 üze

re; 1:. IV.. 1951 tarihinde uygulanmaya* başlan -
imiş- olan 5417 sayılir İhtiyarlık Sigortası Ka
nunumun illdnci maddesinde, kanunla kurulu 
«meküliki-sandıkları iiile ilgili olanların ihtiyar
lıkları, ilgili sandıklar tarafından teminat al

tına alınmış bulunduğu kabul edilerek, bunla-
rın ayrıca; ihtiyarlıik sigortasına da tâbi. tutul
malarına ihtiyaç görülmeyip buı gibilere ımü-, 
ikerrer hak ve vecibeler yükleıtilmemesi kabul 
edilmiş ve fakat, madde; metninde sadece <• (>ka-
numla< kurulu emeklilik sandıkları ilgilendiıri-
lenler) dem bahsedildiğine• göre,' bu hükmün 
Hazine, özel idare veya belediyelerden teka
üt veya maluliyet aylığı almakta olanlara tes
iri il edilmemiş bulunması, tatbikatta , maksada 
aykırı > bir durum . meydana getirmiş bulun-, 
maktadır. Bu. mahzuru izale düşüncesiyle, ta
dil, hükmü T sevkediİnıiştir. 5417 sayılı İhtiyar
lık Sigortası Kanununun ikinci maddesinin «A» 
fıkrasında yazılı «kanunla kurulu . emejldilik 
sandıkları ile ilgilendiriılenler» e, ilâveten-/bu /ta-, .• 

D 
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barıya, (yahut- bir ıkanuna dayanılarak iekaüt 
veya -maluliyet aylığı bağlananlar) şeklinde ithal 
edilmiş bulunan hüküm, tatbikattaki tereddüt ve 
teşevvüşü izale edecek mahiyette ise de, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar devam 
etmiş bulunan 'karşılıklı hak ve vecibelerin tashih 
ve tasfiyesinde pratik bir hal çaresi tesis ve tav
siye etmemektedir. Şöyle ki : haklarında, bugüne 
kadar ikinci bir emeklilik veya maluliyet mua
melesi uygulanmış veya uygulanmaya hak kaza
nılmış olanlardan, kanunun tarifi içine giren si
gortalıların, kuruma ödenmiş bulunan primleri 
karşılığı, kendilerine -kurumca yapılmış veya ya
pılmak üzere olan tahsislerin hukukî durumunu 
daimi arada tâyin etmek gerekmektedir. 

Sevkedilmiş olan tadil tasarısında, buna ait 
bir hükmü bulunmaması, komisyonumuzun dik
kat nazarını çekmiş ve bu eksikliğin tamamlan
ması maksadiyle geçici ikinci madde hükmü tek
lif vev kabul ^edilmiştir. Bu geçici madde hükmü, 
sırası gelince gerekçesiyle izah edilecektir. 

2. Tasarının ikinci maddesinde, 5417 sayılı 
İhtiyarlık Sigortası Kanununun 10 ncu madde
sinin (B) fıkrası, mezkur -Kanunun 5 ve 14 ncü 
maddclerindekî tadil teklifini mütenazır olarak 
değiştirilmiştir. 

'3. 3 ncü maddede teklif edilmiş bulunan ta
dil, 5417 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (b, 
c, d) fıkralarındaki şartları yerine getirmiş ve 
50 yaşını doldurmuş bulunan sigortalının ölümü 
halinde arkada kalan dul 'karısı ile, ölümünden 
en az bir yıl evvel evli bulunması lâzımgeleceği 
hakkındaki hüküm antisosyal mahiyette görüle
rek, yeni tadil teklifinde bunun kaldırılması 
muadelete ve mavakaa tamamen uygun bulun arak 
kabul edilmiş, yalnız tadili teklif edilen bu mad
denin aynı paragrafında, bu aylığa hak kazana
bilmek için «sigortalı bir işten kazancı olmamak» 
şartının vazıh bulunmadığı, bu hükmün diğer her 
hangi bir hususi sigortalı işten mütevellit kazanca 
da teşmil edilebileceği düşünülerek komisyonca 
metnin «ihtiyarlık sigortasına tâbi» şeklinde tas
hih ve ikmali teklif ve kabul olunmuştur. Ayrıca 
gene 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
14 ncü maddesinin mütaakıp bendinde (dul ay
lığı sigortalıriın, ölümünden üç yıl sonra kesilir ve 
yeniden evlenmemiş olmak şartiyle 50 yaşını dol
durduktan sonra yeniden ödenmesine başlanır) 
diye yazılı hükmün bu tadil tasarısında yer al
mamış bulunması hakkındaki Hükümet gerek

çesinde mevcut mucip sebepler de komisyonu
muzca tamamen benimsenerek bu fıkranın kanun. 
metninden kaldırılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, mütaakıp fıkrada «şartlan yerine •. ge
tirdikten sonra ölen sigortalıya bağlanacak olan 
aylığın % 20 si, eşit miktarlara ayrılarak çocuk
larına, 18 yaşını dolduruncaya kadar aylık ha
linde ödenir» diye mevcut hüküm bu tasarıda da
ha ileri sosyal bir görüşle yeniden tadilen, tedvin 
edilmek istenmiş ve bu maksatla çocuklara yapı
lacak tahsisin her birisi için (% 20) olarak tesbiti 
teklif edilmekte olup bu'hususda lcomisyonumuzca 
muvafık mütalâa ve kabul edilmiştir. Bumaddenin 
mütaakıp fıkraları üzerinde, tasarıda mevcut ta
dil ve-ıslah teklifleri de komisyonca münakaşa ve 
kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 4 ncü maddesinde teklif edilen 
hüküm 5417 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin 
tadiline aittir. rKanunUnbu maddesi hükmüne 
göre sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı 
olarak, bundan evvel (50) lira verilmekte iken 
yeni tadil tasarısında bu miktarın (75) liraya 
çıkarılması teklif edilmektedir ki, Komisyonumuz 
bu husus üzerinde tamamen mutabık bulunmak
tadır. 

5. 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra kabul ve bu
gün yer yer tatbik edilmekte bulunan 5502 
sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 
9 ncu maddesi sağlık yardımı görenler hakkında 
bir hüküm ihtiva etmektedir. Komisyonumuza 
sevkedilmiş bulunan tasarıda, ihtiyarlık sigor
tası tahsislerine hak kazanabilmek için, yılda-
ödenmesi icabeden primlerin vasati süre üze
rinden hesabı yapılırken 5502 sayılı Kanunun 
hastalık dolayısiyle vâki mecburi iş görmezlik 
günlerinin nazara alınmamış olduğu görülmüş 
ve tadil tasarısının bu durumda bulunanlar hak
kında da lehlerine bir hüküm ilâve edilmek su
retiyle ikmali derpiş ve komisyon üyelerinin 
zahir olan temayüllerine uyularak, tasarıya 
beşinci madde halinde- 5417 sayılı Kanunun 17 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi teklif ve ka
bul edilmiştir. 

6. Tasarının 5 nci maddesi, 5417 sayılıKa-
nunun' 27 nci maddesinin 5 nci fıkrasında, aynı 
kanunun 25 nci maddesine yapılan atfın, 24 ncü 
maddede olarak tashihi derpiş edilmektedir. Bu 
madde komisyonca, tasarıda sevkedildiği şekil
de kabul edilmiştir. 
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Öeçîft; âıadMor : 
7: Tasarıda 6 ncı madde olarak teklif edilen 

5417 sayılı Kanunun geçici maddesi komisyon 
tadilinde 7 nei madde olarak kabul edilmiştir. 
Bu tadilin esası, A fıkrasının a ve b bentlerin
deki (İhtiyarlık Sigortası Kanununun primlerle 
ilgili hükümleri yürürlüğe girdiği *tarih) ibare
sinin yeni metinde (1 Nisan 1950 tarihinden iti
baren) şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. Yalnız 
a bendindeki hizmet sürelerinin ispatında son 
Beş yıl içinde sigortalının çalıştığı iş. yerlerinden 
(atecağı kanıtlı belgieteıiy kanunun yürürlüğe! 
ıgindiği 'talihten itibaren Ibilr yıil, içinde sigorta1 

'kurumuna tevdi etmesi: (iloalbeitımiektö iken, ta
sarıda bu ımlüddet Öl Aralık İÖ92 (tarihinle ka
dar umtllmiş ve fakat komisyon aneıtni İnhisar 
edenek «'19512 jıh sonumıa Ikadar» difye tadil et-
nıiş'tir. Ayraca 15417 sayılıı (Kamunun 'geçici mad
desine bu tasarıda bir B fılknası lil'av>e eidatl'mıelc-
tedir. Bu fukra hükmü, tonlunun yününlüğe gir
diği İJarihte ®5 yaşını gedmiş olup da 50 yadını 
doldurduktan sonra iMlçjbir işjte çalışamıtyaıcak 
dunumda olainllaııa diiğenlörlil nıisilü haklar »ta
nımasını hedef tutmaktadır. (Bu (ciheti komis-
yonunıuz m'cHmntuniyeltfl'e benimsemiştir ve1 keza 
'itasarmın O fiknasımda da ıtekliif 'edilen hükmün 
espilrilsü de bu 'mahiyette igönülenek komiısyonu-
nıutfca 'kabul 'edilmiştir. Aynıca 1 Nisan 1951 
taırtilhinden soıına hiçbir1 işte1 çalişamıyaeak du
rumda Ibulııman'lanla Ibu (tarihten ısonna öleihlterin 
ıhak sahİr/Llerinlito de B vö € fıknalarındaiki hü-
Mmlterdeln faydallandirılmal'afrı ıhususuııdalki ko-
[miısyon .teklifinin! ıtaısamya OD fıkrası olanak ilâ
vesi uygun ıgöVülmÜşjtJür. 

'8. 5417 sayılı llh'tiyaırlıik öilgoı̂ tası Kanunu
mun İkİnlcİ mıaddeisiıni delğiiştinen bu tadil tasa
rısının bininci mjaddesi ktomisyontımu'zdaı intee-
•lenirtkieın, kaınunü'a kurulu 'emeklilik sandıklian 
ile âJUgİlendiirilenlieM'n, lW%ıanlıık Sigortası Ka
nununun hüikumleni dışında bmalkıikmş; olmasına 
muka'bil, Hazinle, özeli İdare1 ve belediyelfenden 
ıcımekllik ve • Mâlüllyett • onuam-eM görmüş ol-
dukllları halde ayrıca bugünle' ikadan haklarında 
İhtiyarlık (Sigortacı Kanunu Ihülkümleırinin uy-
ıguılananaisi1 dölıayıısiyfle mükerrer hak ve veidilbe-
lenin devam 'etmıelktei 'bulunduğu gJörülmü ,̂ bu 
durumun tashihi zımnında tasarıda teklif "edilen 
hüküm kabul edilmiştir. 

Arîcafc, bundan evvel kânunun! yünürülüğe 

girdiği tarihten bu yana, sâ̂ ortfcaHıflJar 'adurua î)§ 
verenler eiylte kurunua ödenmişpMınılcdıe; kur 
mm tarafından JMiyaMılk ve mıâlûlilyet ayllğınia 
hak kazanmış? bıtlunfanl'andan Ib'in ikısnıın>a yapıl
mış olan talhsM'enin ıdö ttıukuiki durumu haM İâ-
zumigeilen 'bir mesel'd ol'artak .«eöle laJİiınnuş'tlır. Bu 
mevzuda komisyonumuzda 'ceneiyatıı: «den müiza-
kerelen sonunda, bulgünıe kadar kanunimi ted
vini sırasında, Ibu kanun muvacehesindeki du
rumlara, hükümdeki vuzuhsuzluk dol'ayısfiŞyle' 
lunultulnıuş 'gibi ig'örünlen tmu'ayyenj (bir zümrenin: 
mükerren veeiibelene t'âlbti ftultullmû  'oldukları bu 
münasöbeıtle, ihtiyarlık ISİgortası Kanunu tat
bikatı dışında kaimalanı İcıafoederikeu1, bu kanun 
eniri ite kuruma pirim Ödemeye mecbur tutul
maları miâdeleıti uygun Igörülnneaniş ve ödemiş 
oldııklan ptiiriml'eninı kengerinle tilade&i dülşüınjül-
ınlüĵ tiüir. Falkat-!bu arada isigtoırlta kurumuUara-
fıından1, kanunun şjaritlaranı iklm'ail ederek tah
sise halk Ikazianmuş olıanlllardıan Ibilr kusmma da ilı-
tlilyanlık v« nıâOÜliyeıt 'ayaklarının Ibapanmış bu-
'lunduğu larnlıaşıikîıı̂ tıır. 

Bu duruim Ikanşısında, Hültüımettin, komfe-
yon iüyeiUerliinin »balkdiir vte tesniayülenine uyula-
nak, pilrimlelrilnl İadesiyle bitrlilklt'e1 (bulgün'e kadar 
tahsiso 'hak kapanılmış v® ıtaihsüs muameleisi S.k-
rajal ledilmî  IbultiManlliana lbağ<lanıaıoaJlc veya fbağ-
lanmiiş oltan fhıtiyaırlıflc vö nıâlûliyet (âylıküarının 
deıvamaında sigonta 'bakımından .büyük Ibiır math-
zuı* ıbulumımiadığı ve letsasem sevıkeıdiilnıiş olan ibu 
tasarı ile 'eski ve leksik fbir ımuamellendn İtasfiye-
musm düşünüılmlü§ 'olduğu kalbull ye beyatn! 'ûdÜ-
ım'i'şıtir. •, 

Bu anada' Icunum'a, kanunun ıtarifi İçinde 
iktisap edillmftş hıaiklarlla nıiunaicaıat «de'celMiene 
de bir müddeit tlâyini1 düyübülmüş ve bu müd
det kanun yününlüğö 'girdiği' ftaralh*em' itibıaren 
«30» »gîümı olarak t'esbit ve kaibul ledifllmişti'r. 

Komisyonumuz tarafından teklif edilen bu 
geçici ikinci madde ile birlikte tasarının tümü 
oya konularak kabul edilmiştir. 

Kamu tayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Ko. Başkanı Sözcü 

Manisa Aydın 
Dr. Nafiz Körez Dr. Namilc Gedik 
Kâtip 

Giresun Bingöl Bursa 
D. Köy men F. Film Düşünsel : R. Aylar , 
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İstanbul 

İ. Altmel 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
•A. TcMn 

İstanbul 
A. Topçu 

Kocaeli 
Y. Kişioğlu 

İmzada bulunamadı 

Sinob 
Geçici maddo : İşçilere iade edilecek mik
tarlarının tatbikat müşkülâtı ve hak- sa
hiplerinin eline geçmesinin takip im
kânı bulunmadığına kaniim. Bu madde-

yo muhalifim 
M, Tümerhan 

Adalet Komisyonu raporu 

T. Ti. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Kasa No. 1/240 ve 2/171 
Karar No. 25 

16 , r . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İhtiyarlık Sigortası Kanununun ikinci mad-
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında Erzurum Milletve
kili Said Başak'm kanun teklifi ile Kamutay
dan komisyonumuza birlikte görüşülmek üzere 
gönderilmiş olan İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun bâzı -maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı Hükümet adına İşçi Sigortala
rı Umum Müdür Muavini Şükrü Soygen ve İh
tiyarlık Sigortası Müdürü Reşad Ak hazır oldu
ğu halde müzakereye başlandı : 

I - Teklif ve tasarının birinci maddeleri 5417 
sayılı Kanunun ikinci maddesini alâkadar et
mektedir. Hükmet tasarısında 5417 sayılı Ka
nunun ancak (a) fıkrası değiştirilmiş olup tek
life göre bıi fıkra (Kanunla kurulu emeklilik 
sîmdıklariylo ilgilendirildiler .yahut bir kanuna 
dayanılarak tekaüt veya maluliyet aylığı bağ
lanmış olanlar). in ihtiyarlıkları alâkalı sandık
lar tarafından teminat altına alınmış bulundu-. 
ğundan bu şeraiti haiz olanların ihtiyarlık si
gortalarına tâbi tutulmalarına ayrıca ihtiyaç ol
madığı mülâhazasiyle tasarıda yer . almış oldu
ğu mucip sebebine dayanılarak bu madde kabul 
edilmiştir. 

Aynı maddenin değiştirilmesi yolundaki ta
dilleri havi bulunan Erzurum Milletvekili Sa
id Başak'm teklifine gelince : Teklifte yer alan 
bu maddenin esas mânasını (ç) fıkrasında al
dığı açıkça görülmektedir. Teklifteki bu mad
denin (ç) fıkrasına göre 5212 sayılı Kanun ile 
3659 sayılı Şanunun şümulü dışına çıkarılmış 

olan ve bu kanunun neşri tarihinde Medeni Ka
nun hükümlerine uygun şekilde tesis edilmiş 
emekli sandıkları mevcut bulunan •millî ban
kalarda bu sandıklarla ilgilendirilmiş olarak ça
lışan memur, müstahdem .ve işçilerinde İhti
yarlık Sigortasına tâbi tutulmamaları mânasını 
taşımaktadır. 

Halbuki sosyal sigorta kanunlarımızın ana 
prensibi işçi ve hizmetlilerin , istikballerini em
niyet altına almak gayesini taşımaktadır. Mevzu
at bu hususta iki zümreye ayrılmış bulunmak
tadır. Memur kısmının istikballeri emeklilik 
sandığı ile teminat altına alınmakta ve ikinci 

'olarak da İşçi Sosyal Sigortası ile alâkalı olup 
İhtiyarlık Sigortası Kanunu ile işçilerin istik
balini tahtı emniyete almaktadır. Sosyal Sigorta 
kanunlarının tedvininden evvel kurulmuş bulu
nan müesseseler memur ve işçilerinin istikbal
lerini hususi statüleri ile emniyet altına almak 
mecburiyetinde kalmışlar ve her bir müessese 
kendi karekterine uygun bir şekilde bir statü 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Umumi manâda ve Devlet murakabesi altın
da bir sosyal sigorta kanunlarının himayesin
de kurulduktan sonra bu -derecede kuvvette 
bir garantisi bulunmıyan hususi müessese sta
tüleri ile işçilerin istikballerinin teminat altına 
alınması sisteminden vazgeçmek ve umumi Dev
let statüsünde bütün müesseselerin birleşmele
rini kabul etmek tabiî bir neticedir. Sosyal em
niyet bakımından Devlet murakabesine tâbi 
sosyal sigorta mevzuunun kifayet ve garantisi-

( S. Sayısı : 172 ) 
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ni de giderinden üstün tutmak icabetmektedir. 

Sosyal Sigorta kanunlarının tedvin edildiği 
tarihten önce kurulmuş İş Bankası ve Ticaret 
Bankası;kuruluş tarihlerine göre evvelce memur 
ve işçilerinin istikballerini temin etmek için hu
susi statüler kabul etmişlerdi. Sosyal sigorta 
hükümlerine • intibak etmesi lâzımgelen bu mü-
eseselerden îş Bankası Danıştaym bir karariyle 
hariç tutulmuş ve diğer müesseseler bu hüküm
lere intibak etmişlerdir. Ancak bir kısım mües
seseler bu hükümlere intibak etmekle beraber' 
kendi hususi statülerini birlikte yürütmüşler
dir ki, işte Erzurum Milletvekili Said Başak'm 
bu teklifi ile Medeni Kanun hükümlerine uygun 
şekilde tesis edilmiş emekli sandıkları mevcut 
bulunan millî bankalarda bu sandıklarla ilgi
lendirilmiş olarak çalışan memur, müstahdem 
ve işçilerin umumi sosyal sigorta hükümlerinin 
dışında bırakılması istenilmektedir ki, yukarda 
uzun boylu izah edilen mucip sebeplere istina
den şayanı iltifat görülmiyen Said Başak'ın ka
nun teklifinin birinci maddesinde yer alan 5417 
sayılı Kanunun tadili hükümlerini havi ikinci 
maddesi kabul edilmemiştir. 

• I I - Hükümet tasarısının diğer maddeleri Ça
lışma Komisyonunun kabul ettiği esaslar üze
rinde Hüküm et mümessilleri de mutabık oldu
ğundan metinde'yazılı ufak değişikliklerle Çalış
ma -Komisyonunun kabul ettiği şekil .komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

İM - Erzurum Milletvekili Said Başak'ın ge
çici madde hakkındaki teklifi de yine aynı tekli
fin reddedilen ikinci maddesi ile alâkalı oldu
ğundan aynı esbabı muciıbeye dayanılarak redde
dilmiş bulunmaktadır. • 

Yukarda izah edilen mucip sebeplerle ihti
yarlık Sigortası; Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı bâzı 
tadillerle Çalışma Komisyonunda kabul edilen 
şekil veçhile komisyonumuzca kabul ve Said Ba
şak'in aynı kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi ile geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki teklifi kanunisi de reddedilmiş olmakla 
Kamutayın tasviibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur, 
Adalet Ko. Başkanı Sözcü 

İzmir 
/ / . ÖzyÖrük 

Ankara 
II. §. ince 

Balıkesir 
,1/. Erkuyumcn 

Edirne 
M. Enginim 

Kars 
A. Çetin 

Kütahya 
AS'. S. NasuhoğJu 

Manisa 
Ş. Ergin 

• Ankara 
O. T. îltekin 

Çoruh 
Mesut Güney 
Gümüşanö 
//. Tokdemir 

Konya 
77. Aydıner 

Siird 
Ş. Türkdoğan 
Yozgad 

N. Ünal Alcıh 

'Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara-

O. §. Çiçekdağ 
Çorum 

II. Ortakçıoğlu 
İstanbul 
A. Moshos 

.Konya 
M. Obuz 

Sivas 
İV. Ertiirk 

Ticaret Kamisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. 1/240 ve 2/333 

Karar No. 16 
Yüksek Başkanlığa 

3 . V . 1952 

1 Nisan 1950 tarihinden beri ' uygulanmakta 
olan 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunun
da,. tatbikatın verdiği neticelere ve duyulan ih
tiyaca göre bâzı değişiklikler yapılmasına limım 
hâsıl olmuş ve bu hususta hazırlanan kanun ta
sarısı, Çalışma ve Adalet komisyonlarından geç
miş ve Yüksek Meclis Umumi Heyetince Ticaret 
Komisyonuna havale edilmiştir. . 

İhtiyarlık, Sigortası Kanununda, sigortalı

lar lehine muhtelif değişiklikler yapan bu tasa
rı, esas itibariyle, şu hükümleri ihtiva ' etmek-. 
tedir: 

1. Tadil tasarısı madde I — 
• a) Halen m er'i hükümlere göre, kanunla 

kurulu her hangi bir emekli sandığı ile ilgili bu
lunan ve dolayısiyle istikballeri bu sandıklarca 
teminat altına alınmış olan işçi veya hizmetli
ler ihtiyarlık sigortasından istisna edilmiş ise-
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ler de, aynı durumda olan ve fakat tekaüt veya 
mfılûliyet aylıklarını tekaüt sandıklarından de
ğil de Hazineden, hususi idare veya belediye büt
çelerinden almakta olanlar İhtiyarlık Sigorta
sına tâbi bulunmaktadırlar. 

Muzaaf külfet tahmil edilmemesi ve müker
rer hak ve menfaat sağlanmaması için bu kabîl 
işçi ve hizmetliler de istisnalar meyanma ithal 
edilmektedir. 

b) Bunlar için işçi sigortaları kurumuna 
yatırılmış bulunan ihtiyarlık sigortası primleri 
geri verilecektir. . 

Ancak,, bu durumda olanlara ihtiyarlık si
gortasından bağlanmış ve bağlanmakta olan ay
lıklar durclurulmıyacağı gibi, bu tadil kanunu
nun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 30 gün 
zarfında müracaat edecek sigortalılara da tahsis 
yapılabilecektir. (Tadil tasarısı geçici madde: 2). 

2/ Tadil tasarısı madde: 2 
5417 sayılı Kanunun 10 neu maddesinin (b) 

fıkrası metninde yanlışlıkla 11 olarak yazılmış 
bulunan madde numarası 14 olarak düzeltilmek
tedir! 

3. Tadil tasarısı madde: 3 
a) Mevcut kanuna göre, 50 yaşını geçmiyen 

kadın eşlere bağlanan dul aylığı 3 yıl sonra ke
silmekte ve yeniden evlenmediği takdirde 50 ya
şından sonra tekrar verilmeye başlanmaktadır. 

Bu durum gelenek ve göreneklerimize uyma
maktadır. 

Yapılmakta olan tadilâtla, bu kabil, dul eşle
re bağlanan aylıkların 3 yıl sonra da kesilmemesi 
ve ölünceye veya yeniden evleninceyc kadar öden-
ın esi sağlanmaktadır. 

b) Dul eşlere aylık bağlanabilmesi için, bun
ların, ölen sigortalı ile, ölüm tarihinden en az bir 
yıl. evvel evlenmiş bulunmaları lâzımgelmektedir. 

Mer'i kanundaki bu bir yıl evvel evlenmiş ol
ma kaydı da kaldırılmaktadır. 

c) Halen, ölen sigortalının hak sahibi bütün 
çocuklarına bağlanan aylığın baliği, ihtiyarlık 
aylığının % 20 sini geçmemektedir. 

Bilfarz, hak sahibi 4 çocuğu olan bir sigortalı-
nm ölümü, halinde., beher çocuğa ;% 5 nispetinde 
aylık bağlanmaktadır. 

Tadil tasarısında bu hüküm de değiştirilmekte 
ve her çocuğa % 20 nispetinde aylık bağlanması
na imkân verilmektedir. 

d) 5417 sayılı Kanunun tadil edilmekte olan 
14 ncü maddesinde derpiş olunan (özel kanunlar 

(S. 'Saj 

gereğinee her hangi bir yerden aylık veya ödenek 
almamak keyfiyeti hususi bir kanuna tevfikan, 
miktarı muayyen ve devamlı bir şekilde ödenecek 
olan aylık veya tahsisat bağlanmış olma halidir. 

Asker Ailelerine Yardım Kanunu veya buna 
benzer kanunlar gereğinee yapılan ve bir nevi 
yardım, .mahiyetinde- olan ödemeler, anılan 14 ncü 
maddenin yukarda belirtilen hükmünün şümulü-
ııo girmemektedir. 

4. Tadil tasarısı madde: 4 
Sigortalının ölümü halindo cenaze masrafı 

karşılığı olarak ailesine verilmekte olan 50 lira 
75 liraya çıkarılmaktadır. 

Sigortalıların cenazelerinin kaldırılması husu
sunda İşçi Sigortaları Kurumunca belediyelerle 
anlaşmalar yapılmakta olduğu ve buna göre 75 
liranın kâfi geleceği Hükümet temsilcilerinin ver
dikleri izahattan anlaşılmış, cenaze masrafı kar
şılığı olarak maddede derpiş olunan 75 lira, İm 
yoldaki izahat üzerine komisyonca da aynen ipka 
edilmiştir. 

5. Tadil tasarısı madde: 5 
1 Mart 1951 tarihinde uygulanmaya başlanan 

5502 sayılı Kanunla kurulmuş olan hastalık ve 
analık sigortasının şümulüne giren iş göremezlik 
sürelerinin, ihtiyarlık sigortası haklarından fay
dalanabilmek için sigortalıların doldurmuş olma
ları gereken çalışma ve prim ödeme müddetle
rinin hesabına/ kati'lmanıası ve bu suretle, has
talıktan ileri gelen: çalışmama halinin sigorta 
haklarından faydalanmaya mâni teşkil etmeme
si sağlanmaktadır. 

(i. Tadil tasarısı Madde : (i 
5417 sayılı Kanunun 27 'iı,ci maddesinin 5 

nci fıkrası metninde yanlışlıkla 25 olarak ya
zılmış bulunan 'madde numarası 24 olarak dü
zeltilmektedir. 

7. Tadil tasarısı Madde : 7 
5417 sayılı Kanunun 31 nci maddesine gö

re ihtiyarlık sigortası fonlarından, sigortalı
lara m'osken inşası için ve bu nresk(inleri ipo
tek etmek suretiyle, gayrimenkulun değerinin 
% 50 si nispetinde ikramda bulunabilmektedir. 

Halbuki, gayrimenkulun değerinin % 50 si 
nispetindeki ikrazla ev yaptırabilmek, birçok 
sigortalılar için hemen hemen gayrimüni'kün» 
dür. 

Bu fonlardan daha geniş bir sigortalı kit
lesinin faydalanabilmesine imkân verilmek 

ı : 1 7 2 ) 
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üzere, % 50 nih % 80 e çıkarılması ve bunu 
sağlamak için de, tadil tasarısına bir madde 
ilâvesi uygun görülmüştür. 

Ancak, bahse mevzu ikrazatın, kooperatifle^ 
re yapılması, mümkün ve uygun olan hallerde 
de ikraz işini Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
veya buna benzer millî teşekküller vasıtasiyle 
icrası Komisyonca muvafık mütalâa edilmiştir. 

8. Tadil tasarısı Madde : 8 
A)ı İhtiyarlık sigortasının tatbikma baş

landığı tarihte ileri yaşta bulunan ve dol'ayı-
siyle sigortaya tâbi hizmet müddeti asgari had
di dolduramayacak olan sigortalıların aylık al
maya hak kazanabilmeleri için, son beş yıl zar
fındaki çalışma sürelerini gösterir belgelerini 
31. I I I . 1951 tarihine kadar İşçi Sigortaları 
Kurumuna vermiş bulunmaları lâziımgeılmek-
tedir. 

Bu müddet dolduğu halde bir kısım sigorta
lıların belgelerini1 henüz tevdi edemediği nazara 
alınarak çalışma bölgelerinin verilmesi süresi, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl daha uzatılmaktadır, 

Ayrıca Zonguldak Milletvekili Suat Başol 
tarafından yapılan ikamın teklifinin Çalışma 
Komisyonunca 'kabul olunan nihai şekline uyu
larak son beş yıl zarfında münavebeli işlerde 
çalışması lüzumlu gün sayısı 800 den 750 ye in
dirilmiştir. 

B, C, D) İhtiyarlık Sigortası Kanununun, 
ileri yaşta bulunan sigortalılar için hususi hü
kümler derpiş edilmiş olan geçici ıbirinci mad
desine ilâve edilen B, C ve D fıkralariyle, bu 
kabil sigortalılardan 50 yaşından sonra malûl, 

hale gelenlere veya, bu yaştan sonra ölenlerin 
hak sahibi aileleri efradına, kanunun umumi 
hükümlerine mütenazır ve muvazi olarak, si
gortadan aylık bağlanmasına imkân verilmek
tedir. 

9. Tadil tasarısı Madde : 9 
Birinci maddenin (b) fıkrasında 'açıklanmış

tır. 
" Bu tadil tasarısının kanuniyet kesbetmesiy-

le, halen takriben 400 bin işçi ve hizmetliyi 
ilgilendiren ve sigortalı miktarı devamlı olarak 
artan, ihtiyarlık sigortası, sigortalılar ve bun
ların hak sahibi aile efradı için daha verimli ve 
faydalı bir hale getirilmiş olacaktır. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
B. N, Göknil 

Kâtip 
Ankara 
S. Benli 

Afyon K. 
G-. Yiğitbaşı 

İmzada bulunmadı 
Bolu 

Y. Yöntem 
Kastamonu 

§. Kerimzade 
Kütahya 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon K. 
S. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Erzurum Kars 
8. Başak F. Aktaş 

Kırklareli Kütahya 
S. PekMp M, Alicin 
Rize Sivas 

A. Kavuncu O. Kavrakoğlu H. Yüksel 
Trabzon Yozgad 

C. Zamangil F. Erbaş 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5417 sayılı "Kanunun-2 nci 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

a) Kanunda kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilenler yahut bir kanuna dayanılarak 
tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 

MADDE 2. — 5417 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

b) Aylık alabilmek için 5 nei ve 14 nen 
maddelerde yazılı şartları henüz yerine getire
memiş olmak; 

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

Madde 14. — İhtiyarlık aylığı alan veya 5, 
nei maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarındaki şart
ları yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş bu
lunan sigortalının ölümü halinde, dul karısına, 
özel kanunlar gereğince her hangi bir yerden ay
lık veya ödenek almamak veyahut sigortalı bir iş
ten kazancı bulunmamak şartiyle, kocasına ait 
aylığın (% 40) ına eşit bir aylık bağlanır. 

Sigortalı, 1. nci fıkradaki şartları yerine ge
tirdikten sonra ölecek olursa, çocuklarından her 
birine kendisine bağlanacak aylığın (% 20) si nis-
I>etinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 18 
yaşını doldurmasına kadar devam eder. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl 
çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigortalının 18 
yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan fay
dalanırlar. 

Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evle
necek olurlarsa aylıkları kesilir. 

Sigortalının eşine ve çocuklarına, bağlanması 
gereken aylığın mecmuu sigortalının ihtiyarlık 
aylığından dun bulunduğu takdirde artanı, 
eşit hisseler halinde ana ve babaya verilir, ancak, 
bunların beherinin hissesi % 20 yi geçemez. 

Hak sahibi olan kimselere bağlanacak aylık
ların yıllık toplamı sigortalının ihtiyarlık aylı
ğının yıllık tutarı geçemez. Bu lıaddin aşılmaması 
için gerekirse hak sahibi olan kimselerin aylıkla-
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ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

54:17 sayıh İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE .1. — 5417 sayılı Kanununun 2 nci 
•maddesinin A fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : . 

a) Kanunla kurulu emeklilik , sandıklariyle 
ilgilendirilenler yahut bir kanuna dayanılarak 
tekaüt veya maluliyet aylığı bağlanmış olan
lar; 

MADDE 2.' — 5417 sayılı Kanunun 10 «ncu 
maddesinin B fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

b) Aylık alabilmek için beşinci ve on dör
düncü maddelerde yazılı şartları henüz yerine 
getirememiş olmak; 

MADDE 3. — 5417 sayılı Kanunun 14 neü 
'maddesi aşağıdaki şekilde.,değiştirilmiştir : 

Madde 14. — İhtiyarlık "aylığı ahırı veya 5 
nci maddenin B, C ve D fıkralarındaki şartla
rı yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş bulu
nan sigortalının, ölümü halinde, dul karısına, 
özel kanunlar gereğince her hangi bir yerden 
aylık veya ödenek almamak ve yahut İhtiyar
lık Sigortasına tâbi bir işten kazancı bulunma
mak şartiyle kocasına ait aylığın (% 40) na 
eşit bir aylık bağlanır. 

Sigortalı, birinci fıkradaki şartları yerine 
getirdikten sonra ölecek olursa çocuklarından 
her birine kendisine bağlanacak .aylığın (% 20) 
si nisbetinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocu
ğun 18 yaşını doldurmasına kadar devam eder. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl 
çocukları yaşları ne olursa olsun sigortalının 
18 yaşından küçük çocuğları gibi bu aylıktan 
faydalanırlar. Sigortalının dul karısı ve kız ço
cukları evlenecek olurlarsa aylıkları kesilir. 

Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanması 
gereken aylığın mecmuu,, sigortalının ihtiyarlık 
aylığından dun bulnduğu takdirde artanı, eşit 
hisseler halinde ana ve babaya verilir. Ancak 
yine, bunların beherinin hissesi'% 20 yi geçemez. 

Hak sahibi olan kimselere bağlanacak ay
lıkların günlük toplamı sigortalının ihtiyarlık 
aylığının yıllık tutarını geçemez. Bu lıaddin 
aşılmaması için gerekirse hak sahibi olan kim-



- 15 
ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

54:17 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
' maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 

Kaimin 

•MADDE 1. — 5417 sayılı 'Kanunun ikinci 
nıaddeısinin (<a) Merası a'şaği'daki şekilci e de-
ğiştiröimiş'tir: 

ia) Kanııınla 'kurulu ^ınoiklili'k sandıkla rayle 
ilgile'ndirileınllcir yahut 'bir 'kanuna dayanılfaralk 
tekaüt veya maluliyet 'aylığı bağlanmış olanlar; 

MADDE 2. — '5417 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesinin (b) fılkrası' !a.şağıdaJkı şekilde *değiş-
tirilımiştir..: : 

b) Aylık 'alabilnıeik için 5 uci ve 14 ncü 
m'a'dd'eferde yazılı santiarı temiz yerine getir
memiş olmak; 

'MADDE o. — 5417 sayılı Kanunu r. 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şe'İri'kİe'" değiştirilmiştir: 

M'adde 14. — IlıtiyarrİTk aylığı afeti veya 5 
nıoi uiaddcnin b, e ve d fıkralarındaki şartları 
yerine 'getirmiş ve 50 ya'şını doldurmuş ibıilıına'n 
sigortalımın Ölümü telinde, dul 'karısına, özel 
.kanunlar geırıcği'nice ter llıamgi bir yerden aylık 
veya ötlenelk alman ualk veyahut ihtiyarlık: sigor
tasına tâbi 'bir işten Ikazancı Iraiunmam'ak ş>ar-
tdıyle, kocasına 'ait 'aylığın % 40 in a eşit bir ay
lık bağlanıl'. 

Sigortalı, 'birinci fıkradaki şartlan" yerime 
getirdikten sonra ölecek olursa, çocuklarında/n 
lıe'r ıbirine (kentlisine bağlanacak aylığın % 20 si 
nispetlinde 'aylık ödenir. 'Bu ödemeler çocuğun 
18 yaşını doldurma/sına 'kadar 'devamı eder. 

'Sigortalının çıalışamıyaca'k durumdaki mâlûI 
çocuklar] yaşjları ne olursa olsun, sigortalının 
18 yaşından Iküçük çocukları ıgibi İra aylıktan 
faydalanırlar. 

Sigortalının dul 'karısı ve kız "çocukları ev-
lenecelk olurlarsa laylılk'ları loesilir. 

. 'Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlan
ması gereken 'ayılğın möcmıra, sigortalının ih
tiyarlık -aylığiM'dan dun (bulunduğu 'takdirde 'ar
tanı, 'eşit hisseler 'halinde 'ana ve 'babaya yeri
lir, lan'ca'k, bunların 'bellerinin hissesi % 20 yi 
geçemez. • 

-; Halk' sahibi olan kimselere ıbağ'laııacak aylık
ların yıllık t oplamı sigortalımın İhtiyari ilk ayh-
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun ~bâzt 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 5417 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

a) 'Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilen d iril eni er yahut bir kanuna dayanılarak 
tekaüt, veya maluliyet aylığı bağlanmış olanlar; 

MADDE 2. — 5417 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

b) Aylık alabilmek için .5 ııci ve 14 ncü mad
delerde yazılı şartları henüz yerino getirmemiş 
olmak; 

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

Madde .14. —• İhtiyarlık aylığı alan veya 5 ııci 
maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarındaki şartları 
yerine getirmiş ve 50 yaşını doldurmuş bulunan 
sigortalının ölümü halinde, dul karısına, özel ka
nunlar gereğince her hangi bir yerden aylık ve
ya ödenek almamak veyahut ihtiyarlık sigortası
na, tâbi bir işten kazancı bulunmamak şartiyle, 
kocasına ait aylığın % 40 ma eşit bir aylık bağ-' 
lamı'. 

Sigortalı, birinci fıkradaki şartları yerine ge
tirdikten sonra ölecek olursa, çocuklarından her 
birine kendisine bağlanacak aylığın •% 20 si nis
petinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun .18 
yaşım doldurmasına kadar devam eder. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl 
çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigortalının 
18. yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan 
faydalanırlar. 

« 
Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evle

necek olurlarsa aylıkları kesilir. 
Sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanması 

gereken, aylığın mecmuu, sigortalının ihtiyarlık 
aylığından dun bulunduğu takdirde artanı, eşit 
hisseler halinde ana ve babaya verilir. Ancak, 
bunların beherinin hissesi-% 20 yi geçemez. 

Hak sahibi olan kimselere bağlanacak aylik-
ların yıllık toplamı sigortalının ihtiyarlık aylığı
nın yıllık tutarını geçemez. Bu lıaddin aşılmama-
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rından aralarındaki nispet gözetilerek indirme
ler yapılır. 

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

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

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

(e) Bendi gereğince ödenecek primlerin tâ
yininde sigortalının işten aydıldığı tarihe tekad-
düm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama gün
lük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 24 
ncü maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak 
primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici madde—• 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 5 
nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de 
aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar. 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl için
de enaz 1000 gün ve münavebeli işlerde çalışan
ların da 800 gün î§ Kanununa tâbi iş yerlerinde 

' • • . . • . ( S . S a ; 
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«elerin aylıklarından aralarındaki nispet göze-, 
tiler ek indirmeler yapılır. 

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

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

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

c) 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununun 9 ucu maddesi gereğince sağlık yar
dımı gören veya aynı kanunun 18 nci maddesi B 
gereğince ödenek alan sigortalının iş görmediği 
süre. 

MADDE 6. —. 5417 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(c) bendi gereğince ödenecek primlerin tâ
yininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe takad
düm eden son, bir yıl içindo aldığı ortalama gün
lük ücret tutulur. Bu ücret üzerinden 24 ncü 
•maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak prim
lerin .tamamını yalnız sigortalı öder. 

o 

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

Geçici birinci madde — 
a) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yadını geçmiş 

bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 5 
nci maddedeki şartları yerine getiremiyenler de 
aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle*. 
rinden faydalandırılırlar. 

a) 1. Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
içinde en az 1000 gün, ve münavebeli işlerde çalı
şanların da 800 gün îş Kanununa tâbi iş yerle-
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ğmım yıllık tutarım ıg&g&nnez. (Bu haddim aşıl
maması için geııelkfee halk sahibi olan kimsele
rin aylıklarından! la^alamndaiki nispet ğözcitHe-
re>k iındirnveilelr yapılır. 

MADDE 4. — 5417 sayılı Kanunun 16' nci 
maddesi voşağıdaiki şekilde değiştikilmiş'tir. 

Madde1 1İ6. — Sigortalının ölümlü halinde!, ce
naze mas rafı karşılığı olacak ailesine 75 lira 
ödenir. 4772 sayılı (Kamın ıgereğiitıice eeoaze 
masrafı verilen sigor^alıla1!" • için 'bu maddeye 
tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz. 

MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinle! aşağıdaki1 fılkra eldenimiştir: 

c) 5150̂ 2 sayılı Hastalık ve Anaılık Sigor
tası Kan'ummun 9 nen [maddesi ıgereğinee sağ
lık yardımı gören veya aynı kanunun 18 nci 
maddesi »gereğince ödenek alan sigortalının is. 
g'örenvediği siiire; 

• MADDE (i — 5417 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 5 nci fılkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştiiıdtllmilgtJir: 

(c) bendi gereğince ödenecek primleirin tâ
yininde sigortallnM iî t-eın ayrıldığı tarihe ta-
ikaddüm eden son 'bir yıil I^iind'e aldığı orıtelamıa 
•günlük ücret esas ıtuıtulur. Bu ü'creit üzeMinden 
24 ucu maddedeki nispet dâhilinde' tesbit olu
nacak primlerin ıtamanıını» yalnız sigortalı öder. 

MADDE 7. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde' değiştiKlmiştir: 

Bkinici ıgeçitei madde — 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç

miş bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan1 son
ra 5 nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler 
de aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hü
kümlerinden faydalandırılırlar : 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
İçinde en az 1000 gün ve münavebeli işlerde 
çalışanların, da 800 gün İş Kanununa tâbi iş" 

( S. Say 
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ŝ  için gerekirse hak sahibi olan kimselerin aylık
larından - aralarındaki nispet gözetilerek - indir
meler yapılır. 

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

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

MADDE 5. — 5417 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

c) 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanununun 9 ncu maddesi gereğince sağlık yardı
mı gören veya aynı Kanunun 18 nci maddesi gere
ğince ödenek alan sigortalının iş göremediği süre; 

MADDE 6. — 5417 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

(c) Bendi gereğince" ödenecek primlerin 
tâyininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe te-
kacldüm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama 
günlük ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 
24 ncü maddedeki nispet dâhilinde tesbit olu

nacak primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

MADDE 7. — 5417 sayılı Kanunun 31 nei 
maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : • • 

d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 
meskenleri ipotek etmek suretiyle gayrimenku
lun değerinin |% 80 i karşılığı olarak; 

MADDE 8. — 5417 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I Birinci geçici madde — 
A) • 1 Nisan 195*0 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

j bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 5 
I nci maddedeki şartlan yerine getirmiyenler de 

aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar. 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl 
içinde en az bin gün ye münavebeli işlerde ça
lışanların da 750 gün tş Kanununa tâbi iş yerle-
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çalıştığım ispat etmek; 
b) • 1 Nisan 1950 tarihinden İhtiyarlık Sigor

tası hakkından faydalanacağı tarihe kadar ge
çen her yıl için enaz ortalama 200 günlük ve mü
navebeli işlerde 160 günlük İhtiyarlık Sigortası 
primini ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin 
(d.) fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) Enaz bir yıl sigortalı bulunmak ve bu bir 
yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 160 
gün prim ödenmiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağlan
mış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) Bendinde yazılı eski hizmet süreleri, 
sigortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş 
yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri 1 Nisan 
1950 tarihinden 31 Aralık 1952 tarihine kadar 
İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi edilmek sure-
tiylo belgelenir. 

İş verenler bu çalışına b'ellgelerlini düzenle-
mefcten imtina 'ettikleri 'takdirde iiligiii sigorta-
lıların zarar ve zilyaın istemek hakları mahfuz-

- dur. 
B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmi'ş 

olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra hiiçJbir 
işte çalışamıyaeaik duruma düştükleri usulen 
anlaşılanlar, 5 nci maddede yazılı şartları ye
rine getirememiş olsalar dahi, (bu maddelnin 
(A) bendindeki şartlar dâhilinde bu kanun (hü
kümlerinden faydalandurılırlar. 

C) 1 Nisan 1950 tarilhitnd© 35 yaşını 'geç
miş olanlardan 50 yaşını doldrurduktan sonra 
ölen' ve 5 nci maddede yazılı şart lan yerine ge
tirmemiş olanakla 'beraber ıbu maddendn< '(A) 
b'endindcIM şartları yerine ıgdiürmiş bulunan si
gortalıların halk sahiplerine ıbu kfamun hüküm
leri dairesinde1 a,ytkk bağlanır. 

Ça. K, 
i. 

rinde çalıştığını ispat etmek; 
b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık si-

gortası hakkından faydalanacağı tarihe kadar 
geçen her yıl içinde en -az ortalama 200 günlük 
ve münavebeli işlerde 160 günlük ihtiyarlık si
gortası primini ödemiş bulunmak ve 5 nci mad
denin (t>) fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 
160 gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağ
lanmış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalışma
ya devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) bendindeki yazılı eksik süreleri, sigorta
lıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş yerlerinden 
alacakları belgeleri 1952 yılı sonuna kadar işçi 
Sigortaları Kurumuna tevdi edilmek suretiyle bel
gelenil'. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigortalı
ların zarar ve ziyan istemek hakları mahfuzdur. 

b) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan hiçbir işte ça-
lışamıyacak duruma düştükleri usulen anlaşılan
lar, 5 nci maddede yazılı şartları yerine getire
memiş olsalar dahi, bu maddenin (B) bendindeki 
şartlar dâhilinde bu kanun hükümlerinden fay
dalandırılırlar. 

c) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra ölen ve 
5 nci maddede yazılı şartları yerine getirememiş 
olmakla beraber bu maddenin (A) bendindeki 
şartları yerine getirmiş bulunan sigortalıların hak 
sahiplerine bu kanun hükümleri dairesinde aylık 
bağlanır. 

d) 1 Nisan 1950 tarihinden sonra hiç bir 
işte çalışmıyaeak duruma girmiş bulunanlar bu 
tarihten sonra ölenlerin hak sahipleri de (B) ve 
(C) fıkraları hükümlerinden faydalandırılırlar. 
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yerlerinde, çalıştıklarını ispat etmek; 
b) 1 Nisan 1950 talihinden ihtiyarlık, si

gortası lıaklondaıı faydalanacağı tarihe kadar 
geçen her yıl için »en az ortalama 200 günlük 
ve münavebeli işlerde 160 günlük ihtiyarlık si
gortası primi ödemiş bulunmak ve 5 nci mad
denin d fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 
160 >gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendisine aylık bağ
lanmış bulunan sigortalı, ücretli bir işde çalış
maya devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, 
sigortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş 
yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri 1952 
yılı sonuna kadar işçi Sigortaları Kurumuna 
tevdi edilmek suretiyle belgelenir. 

İş verenler bu çalışma belgeleırdni düdenle-
ımekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların za<rar ve ziyan istemek hakları mahfuz
dur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 
hiçbir işde çalışaımyacak duruma düştükleri 
usulen anlaşılanlar, 5 nci maddede yazılı şart
ları yerine getirmemiş olsalar dahi, bu madde
min (A) bendindeki şartlar dâhilinde bn ka
nun hükümlerinden faydalandırılırlar. 

O) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra ölen 
ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine, getir
memiş olmakla beraber bu maddenin (A) ben
dindeki şartları yerine. getirmiş bulunan si
gortalıların «hak sahiplerine bu kanun hüküm
leri dairesinde aylık bağlanır. 

iD) 1 Nisan 1951 tarihinden sonra hiçbir 
işde çalışaımyacak duruma girmiş bulunanlar 
ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sa
hipleri de (B) ve (C) fıkraları hükümlerinden 
f ajfdalandıri'hrlar. 
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rinde çalıştıklarını ispat etmek; 
b) 1 Nisan 1950 tarihinden İhtiyarlık Sigor

tası hakkından faydalanacağı tarihe adar geçen 
her yıl için en az ortalama 200 günlük ve müna
vebeli işlerde 160 günlük ihtiyarlık sigortası 
primi ödemiş bulunmak ve 5 nci maddenin (d) 
fıkrasındaki şartı haiz olmak; 

c) En az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu 
bir yıl içinde 200 gün ve münavebeli işlerde 160 
gün prim ödemiş olmak. 

Bu madde gereğince kendine aylık bağlan-, 
nıış bulunan sigortalı, ücretli bir işte çalışmaya 
devam ettiği takdirde bu aylık kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş yer
lerinden alacakları kanıtlı belgeleri bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi edilmek 

i suretiyle belgelenir. 
1 . IV . 1950 tarihinden bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde veril-

I m iş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 
İş verenler bu çalışma, belgelerini düzenle

mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların zarar ve ziyan talep etmek hakları mah
fuzdur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra hiçbir 
işte çaİTşamıyacak duruma düştükleri usulen an
laşılanlar, 5 nci maddede yazılı şartları yerine 
getirmemiş olsalar dahi, bu maddenin (A) ben
dindeki şartlar dâhilinde bu kanun hükümlerin
den faydalandırılırlar. . 

I C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doMurduktan sonra 
ölen ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine ge-

I tirmemiş olmakla beraber bu maddenin (A) ben
dindeki şartları yerine getirmiş bulunan sigor
talıların hak sahiplerine bu kanun hükümleri 
dairesinde aylık bağlanır. 

D) 1 Nisan 1951 tarihinden sonra hiçbir iş
te çalışaımyacak duruma girmiş bulunanlar ile 
bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahip
leri de (B) ve (O) fıkraları hükümlerinden 

I faydalandırılırlar. 
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MADDE .7. -
yÜTiü'riJüğe1 igireıp. 

'Bıı kainini yayımu tariıhiiKİe 

MADDE 8. — fl ki kanunu (BaıkanH-ar Kurulu. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T- İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Gt. ve Tekel Bakanı 
İt.-S-. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. IÇurtbek 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bananı 

$, Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
//. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeyünoğlu 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündak) 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakam 
N. Özscm 

İşletmeler Bakanı 
//. Gedik 

Qa. K. 

MADDE 8. — 5417 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ikinci geçici madde eklenmiştir : 

Geçici ikinci madde — 5417 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin (A) fıkrasının bu kanunla de
ğiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık sigortasından is
tisna edilenlerin gerek kendileri gerekse iş veren
lerin ödemiş bulundukları ihtiyarlık sigortası 
primleri iş verenlere iade edilir. 

İş verenler, İşçi Sigortaları Kurumunca iade 
olunan bu primlerin işçi veya hizmetlilerin ücret
lerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine derhal 
verir. 

Ancak, bunlardan; bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar ihtiyarlık sigortasından tahsis 
edilmiş veya tahsis yapılması için kuruma yazı ile 
müracaatta bulunmuş olanların yahut da 5417 sa
yılı Kanun hükümlerine göre tahsise hak kazan
mış olup da Kuruma henüz müracaat etmemiş bu
lunanlardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 30 gün içinde müracaat edecek sigor
talıların tahsisleri durdurulmaz ve bunların öden
miş bulunan primleri geri verilmez. 

MADDE 9. 
yürürlüğe girer 

MADDE 10. 
yürütür. 

Bu kamın yayımı tarihinde 

— Bu'kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Sayısı : 172 



21 
Ad. K. 

MADDE 8. — 5417 sayılı Kamuna aşağıdaki 
ikinci geçici madde 'eklenmiştir : -

ikinci geçici madde — 5417 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin (a) fıkrasının bu kanunla de
ğiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık sigortasından 
istisna edilenlerin gerek kendilerinin, gerekse 
iş verenlerinin ödemiş ıbıılundukları ihtiyarlık 
sigortası primleri iş verenlere iade edilir. 

îş verenler, îşçi Sigortaları Kurumunca iade 
edilen bu primlerin işçi veya hizmetlilerin üc
retlerinden kesilmiş olan ıkısmını kendilerime 
derhal verirler. 

Ancak, bunlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar ihtiyarlık sigortasından 
tahsis yapılmış veya tahsis yapılması için ku
ruma yazı ile müracaatta bulunmuş olanların, 
yahut da 5417 sayılı Kanun hükümlerime göre 
tahsise bak kazanmış olup da kuruma henüz 
müracaat etmemiş bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için-^ 
de müracaat edecek sigortalıların tahsisleri dur
durulmaz ve bunların Ödenmiş bulunanı prim
leri geri verilmez. , 

IMADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Ti. K. 

MADDE 9. — 5417 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ikinci geçici madde eklenmiştir : 

Geçici ikinci Madde — 5417 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinin (a) fıkrasının bu 
kanunla değiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık Si
gortasından istisna edilenlerin gerek kendile
rinin ; gerekse iş verenlerinin ödemiş bulun
dukları ihtiyarlık Sigortası primleri iş verenle
re iade edilir. 

İş verenler, işçi Sigortaları Kurumunca iado 
edilen bu primlerin işçi veya hizmetlilerin üc
retlerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine 
derhal verirler. 

Ancak, bunlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar ihtiyarlık Sigortasından 
tahsis yapılmış veya tahsis yapılması için Ku
ruma yazı ile müracaatta bulunmuş olanların, 
yahut da 5417 sayılı Kanun , hükümlerine göre 
tahsise hak kazanmış olup da Kuruma henüz 
müracaat etmemiş bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün için
de müracaat edecek sigortalıların tahsisleri 
durdurulmaz ve bunların ödenmiş bulunan 
pirimleri geri verilmez. 

MADDE 10. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru--
lu yürütür. 
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S. S A Y I S I : 

Uçucular için tazminat kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1 /318) 

T. C. 
BaşbakmUk 18 .1.1953 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetltih Müdürlüğü 

Sayı :71 -2035, 6/189 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Uçucular için tazminat verilmesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan, ve Bakanlar 
Kurulunca' 4 . 1 . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• • • ' . . , . A. Menderes 

Uçuş Tazminat Kanunu tasarısı gerekçesi 

1. Uçuculara verilen tazminatın tarihçesi: 
Havacılık tarihinin başladığı günlerden beri bu meslekin tehlikesi ve insan vücudunda yaptı

ğı tahribatı karşılamayı temin için uçuculara tazminat vermek bütün devletlerce âdet olmuştur. 
Halen Rus ordusunda rütbesinin maaşından ayrı olarak bir hava Yzb. na ayda vasati 440 Türk 
lirası ve Birleşik Amerika hava kuvvetlerinde bir hava Yzb. na vasati 384 Türk lirası uçuş tazmi
natı olarak yerilmektedir. 

Havacılık tarihimizin başlangıcında uçucularımıza tazminat olarak kanunen ayda 8 altın veril
mekteydi ; sonraları altın para ile birlikte kâğıt para tedavüle çıkarılınca; maaşlar kâğıt, uçuş 
tazminatları da altın para ile ödenmeye başlanmıştır. Daha sonra altın para tamamen tedavülden 
kaldırılmış olduğundan, kâğıt paranın altına nazaran kıymetini kaybetmesi üzerine 1 Haziran 
1926 da 889 sayılı Kanunla uçuş tazminatları yeniden tanzim edildi. Bu suretle 98 lira maaş tu
tarı olan bir Yzb. ya 90 lira uçuş tazminatı tahsis edilmişti. Uçuş tazminatına maaş tutarını nispet 
ettiğimiz zaman tazminatın maaş tutarının % 91.8 i olduğu görülür. 

1931-1932 senelerinde inkişaf eden Kazanç, Buhran ve Muvazene vergileriyle uçuş tazminatla
rında da tevkifat yapılmış ve bunun üzerine 3485 sayılı Kanun ile uçuculara diploma tarihinden 
itibaren 30 liradan başlıyan ve her iki senede artması lâzımgelen 10 lira farkın uçucuya net ola
rak verilmesi kabul edilmiştir. 

İkinci Dünya Harbine girmezden önce 3485 sayılı Kanun bir uçucu Yzb. ya maaşının % 111 i 
kadar uçuş tazminatı sağlaması, uçuculara temine çalışılan refah için güzel bir misal teşkil eder. 

1939 da savaş başladıktan sonra gittikçe ağırlaşan hayat şartları karşısında dar gelirli memur
ların maaşları yükseltilmiş fakat uçuş tazminat (müteferrika) kanunu ihmale uğrıyarak eski şeklini mu-
nattan beklenen maksat tamamen ortadan kalktiğimiz Uçuş Tazminat Kanununun ve bu tazmi-
hafaza etmiştir. Yukardan beri tarihçesini arzetmıştır. 

Zahiren basit görülen bu mevzu hava kuvvetlerimizin hayatiyeti üzerinde son derece tahripkâr 
tesirleri müşahede edilmiş maddi bakımdan neticeleri elîm olmuştur. 



2. Maksat : 
Sunulan bu kanun tasarısından maksat, 
a) Paranın iştira kuvveti geçmiş senelere nispetle mühim miktarda kaydolduğu için ha

len verilmekte olan uçuş tazminatı uçucuların mâruz kalmakta oldukları bedeni ve ruhi yıp
ranmayı karşılamaya kâfi gelmemekte olduğu için bu miktarı yeter dereceye çıkarmak. 

b) Dolayısiyle, meslekin daha cazip bir hale gelmiş olmasını sağlıyarak şimdiki personelin 
uçuştan ayrılmalarını önlemek ve hava kuvvetlerine yeni katılacakların miktarlarının çoğalması
nı temin etmek. 

c) Uçuş tazminatının kıymetini ileride vukubulması muhtemel yeni para tebeddüllerinin do
ğuracağı mahzurlardan korumak. 

3. Şimdiki halin devamının mahzurları : 
a) Sağlık durumu : II. Dünya Harbinin başlangıcından sonra yaşamak standartı üzerinde 

vukuagelen âni darlık, uçucularımızın gıda vaziyetine tesir etmiş ve dolayısiyle havacılığın 
yıpramı ve çetin vazife şartlarının icabettirdiğifiziki mukavemetini zayıflatarak genel sağlığı has-

'sas bir duruma sokmuştur; iler gün yapılan hava vazifelerinde en az çıkılan 3000 metre irtifada 
yaşama şartlarının sühunet itibariyle yerdekinden 20 derece azaldığı, hava kesafetinin yarıya 
düştüğü vücut üzerindeki tazyik azalması sebebiyle uzuvlar üzerinde zamanından evvel fazla yıp
ranmalar vukuageldiği tıbben sabittir. Bugün her bakımdan havacılarının ihtiyaçlarını temin 
eden memleketlerde istatistikler bir havacı için vasati ömrü (50) sene olarak kabul etmiştir. Ha
len kendi havacılarımız için temin edilen yaşama standartları diğer milletler ile kıyas kabul -et-
miyecek derecede az olduğundan, kendi hava kuvvetlerimizdeki vasati ömrün (50) senenin pek 
dununda olacağı tabiidir, bu sebeple sağlık durumundan mütevellit uçuştan ayrılanlar 1949 sene
sinde (50) gibi korkunç bir rakama yükselmiştir. 

b. Moral durum : Fiziki bakımdan husule gelen çöküntüleri moral üzerinde yarattığı te
sirlerin tepkileri derhal kendini göstermiştir. Bugün bir Yzb. mn eline vasati 60 lira uçuş taz
minatı geçmektedir. Uçucular bu kadar az para ile sıhhatleri için icabeden gıdayı almak ve sağ
lıklarında vücuda gelen 'yıpranmayı karşılıyamıyacaklarım ve dolayısiyle hayatlarını tehli
keye atamıyaeaklarmı söyliyerek yer hizmetlerini tercih etmektedirler. Bu sebeple de uçuşa kar
şı alâka ve heves azalmış; dolayısiyle pilotaj hataları yüzünden vukuagelen kaza ve kırımlar baş
ka devletler ile mukayese kabul, etmiyecek seviyeye yükselmiştir. 1939 da tayyare kaza ve kırımı 
20 ve 5 Şehide mukabil 1949 da 189 tayyare kaza ve kırımı (32 gayrikabili tamir 157 si kabili 
tamir) ve 21 Şehit vakası kaydedilmiş ve 116 ufeucu sıhhat, morallerinin, bozukluğu, uçuşa istek
sizlik gibi sebeplerle yer hizmetlerine ayrılmışlardır. 1949 senesinin durumunu maddi ölçüler 
ile kıymetlendirecek olursak zararımızın derecesini anlamak biraz daha kolaylaşmış olur. Gayrika
bili tamir olan tayyarenin vasati olarak kıymeti 100 000 liradan 32 X 100 000 = 3 000 000 lira 
kırılıp tamir gören bir tayyarenin vasati tamir masrafı 7 417 liradan 7 417 X 157 = 1 164 496 
lira bir uçucuya kabili istifade bir hale gelinceye kadar sarf edilen eğitimin.maddi kıymeti 84 000 
lira 137 X 184 000 = 11 508 000 lira bu suretle genel ziyan 15 872 496,liradır. 

Birbirini takip eden kaza ve şahadet yakaları matbuata aksederek efkârı umemiyede geniş 
bir heyecan uyandırmış ve nihayet Meclise aksederek 11 Ocak 1950 toplantısında eski Millî Sa
vunma Bakanı bu hususta lüzumlu izahatı vermiş, ve uçucuların maneviyatlarını düzeltmek için 
gerkeli tedbirlerin alınmakta ve Uçuş Tazminat Kanununun bugünkü geçim, şartlarına uygun bir 
şekilde hazırlanarak yüksek Meclise getireceğini arzetmiştir. 

c) İnsan kaynaklarının durumu • Hava sınıfı fiziki ve moral bakımından muvazeneli kalifiye 
insan ister. Amerikalılar 150 numara üzerinden ilmî ölçülerle 150 : 115 arasında numara alan
ları hava sınıfına kabul etmektedirler. Bundan anlaşılmaktadır ki, hava sınıfı için her bakım
dan üstün vasıfta insan bulabilmek lüzumu vardır. Bu vasıfta insan bulabilmek için kaynakla
rın geniş olması gerektir. Bugün hava sınıfının kaynağını askerî lise ve Harb Okulu temin et
mektedir. Harb Okulundan hava sınıfına talip olanlar meslekin tehlikelerini ve istikbalde kar
şılaşılacak her türlü gayrimüsait şartlan giderebilmek için bugün sağlanan imkânları kâfi 
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görmemekte ve bu yüzden mesleke gereken rağbeti göstermemektedirler. Havacılığa hevesi 
olanlardan da ancak % 33 ünün sıhhi muayeneleri kazandığı göriilmüşt'ür. Bu sebeplerden do
layı bu sıhhi muayeneleri kazanan gönüllülerden bugünkü ihtiyaca kâfi gelmiyen uçucu kaynak
larını çoğaltmak zaruridir. Bundan ancak havacılığı cazip bir meslek haline sokmak suretiyle 
sağlıyabiliriz. Şu halde bugünkü realist ölçülere göre hava sınıfı mensuplarının terfih ettirilmesi 
ve ' verilen uçuş tazminatlarının artırılması alınacak tedbirlerin en başında gelmektedir. 

d) Saatte süratleri 750 kilometre olan elimizdeki tayyarelerin her biri 300 - 400 bin liradır 
ve süratleri 1000 kilometre olan jetlerle değiştirilmesi kuvvetle muhtemeldir. İçersinde çeşitli 
cihazları ve silâhları bulunan şimdiki uçakları her türlü hava şartları içersinde gece ve gündüz 
emniyetle kullanmak, uçucuların daha çok enerji sarfını ve nihayet fiziki ve moral bakımından 
daha çok yorgun düşmelerini intaç etmektedir. Bu bakımdan pek çok uçucu sıhhi sebepten uçuş
tan ayrılmakta ve birçokları hava değişimi almakta ve kısmen sanatoryum tedavisine tâbi tutul
maktadır. Bu hale göre 24 sene evvelki iktisadi ölçülerle hesap ve takdir edilen uçuş tazminatı
nın yukarda belirtilen ağır şartlar altında vazife gören uçucuların sağlıklarını muhafazaya ve 
idameye ve havacılığa heves ve bağlılıklarım temine kifayetli bir teşvik unsuru sayılması müm
kün değildir. 

4. İşte bu mülâhazalarladır ki, Tazminat Kanununun yeniden tanzimi katı bir zaruret haline 
gelmiştir. 

5. Sunulan kanun tasarısı maddelerinin gerekçesi 
Madde 1. — . 
a) Uçuş tazminatlarını eskisi gibi muayyen bir miktar ile değil, maaş tutarının yüzde nis

petini kabul etmekle; zamanla yaşama standartlarının değişmesi halinde Devletçe yapılacak pa
ra ayarlamalarına uçuş tazminatlarınmda az çok uyabilmesi ve mazide karşılaşılmış müşkülleri 
istikbalde tekerrür etmemesi sağlanmış olacaktır. 

b) Yukarda arzedildiği gibi yabancı memleketlerin bir yüzbaşıya verdiği bu paranın aynını 
değil, fakat kendi yaşayış standartlınıza ve Amerikan hava kuvvetlerinin halen uçucularına ma
aş nispeti olarak kabul ettiği % 50 yi kabul etmekle bir pilot yüzbaşının eline uçuş tazminatı 
olarak 175 lira geçmesi sağlanabilecektir ki, bu miktar kendi bünyemize göre tatminkâr sayılabilir. 

c) Topçu pilotlarına verilecek uçuş tazminatı için maaş tutarlarının % 30 nispetini kabul etmekle; 
esasen bu sınıf pilotlarının uçtuğu tayyareler 100 beygir takatini geçmediği ve süratinin âzami 130 
kilometre olması uçuşunun pek basit olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu pilotların eğitimi Hava 
Okulumuzun ancak başlangıç eğitimine takabül eder. Kaldıki Hava Kuvvetlerindeki uçucular her 
türlü havada, yüksek irtifa, gece âletle uçuş, akrobasi, hava muhaberesi ve saire gibi aslında icrası 
çok müşkül ve yıpratıcı bir mahiyet taşımakta olduğundan topçu pilotlarına verilecek tazminatın bu 
farkla ayarlanması ile âdilâne bir zihniyete sadık kalınmış olunacaktır. 

d) Pilot olmıyan ve fakat uçuş ekibine dâhil uçuculara uçuş tazminatı olarak maaş tutarlarının 
% 30 nu vermek: Bu uçucular tayyare içinde bir ekip olarak hava görevlerinin sağlanmasını temin 
eden atıcı, bombardımancı, telsizci, makinist gibi personelden ibarettir. Bunlardan yapılan hava 
vazifelerinde tehlike ve yıpranmalara mâruzdurlar. Ancak bütün hava vazifelerinden pilot mesul 
olduğu ve tayyareyi bizzat pilot uçurduğu için fiziki ve moral bakımından daha fazla yıpranmaları 
sebebiyle pilotlar ile uçuş ekibi uçucuları1 arasındaki farkı gözetmek bakımından bu nispet uygun 
görülür. 

e) Hava okullarında uçuş yapmakta olan p ib t ve sair öğrencilere bir miktar tazminat vermekle 
gerek daha bidayette mesleke gönüllü cezbetmek gerek bunların uçuş dolayısiyle sarf ettikleri bu ener-
ziyi telâfi maksadıyla pilotlar için teğmen maaş tutarı % 25 i (56) lira pilot olmıyan ve uçuş eki
bine dâhil olacaklar için teğmen maaş tutarı % 15 (33) lira vermek uygun mütalâa edilmektedir. 
Amerikan hava kuvvetleri hava okullarındaki rütbesiz pilot öğrencilere 180 lira aylık uçuş tazminatı 
verdiğine göre bize kabul edilen miktar bünyemiz için normal addedilebilir. 

f) Gerek pilot olan gerek olmıyan uçucular için verilen uçuş tazminatının yarbaydan yukarıki 
rütbeler için yarbay tazminatının aynını kabul ederek sabit kalmasını derpiş etmekle; yarbay 
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rütbesinden sonra fiziki bakımdan havada bizzat muharebe etmek imkânının nispeten azalmış bulun
ması sebebiyle âdil olacağı düşünülmüştür. 

Madde 2 : 3485 sayılı Kanunda uçuş tazminatını almak için her altı ayda 15 saat uçmak şart 
idi. Bu miktar 1938 havacılık tekniğine göre uçucuların uçuculuk vasıflarının muhafaza edebilme
leri için kâfi idi. Bugün pilotaj tekniğinin ilerlemesiyle uçuş kifayetini muhafaza edebilmek için 
altı ayda asgari 30 saat uçulması şarttır. Esasen bu cihet talimatlar ile de tesbit edilmiştir. Bu hu
susun kanun mahiyetini alması bu bakımdan uygun görülmektedir. 

Madde 3 : a) Uçucu personele uçuş uğrunda kaybettikleri sıhhatlerine mukabil uçuştan ayrıl
dıkları rütbede almakta oldukları uçuş tazminatının % 50 si verilmekle; kaybettikleri sıhhatleriyle 
hayatlarının idamesini temin için kendilerine - imkân verilmiş olunacaktır. 

b) Hava Okulunu bitirdiği tarihten itibaren 15 sene hizmetle yıpranmış olan uçuculara yukarı-
ki hakların aynının tanmmasiyle; esasen bugünün modern tayyarelerinde. hakkiyle hava görevleri
nin yapılabileceği zaman 20 - 30 yaşları arasındadır. Yani bir pilotun en randımanlı zamanı ilk 10 
senesidir. Bundan,sonra randıman yavaş yavaş azalmaktadır. 15 sene hizmet görenlere bu şekilde 
uçuştan ayrılmak fırsatı verilmekle hava kuvvetlerinde daima zinde elemanların bulunmasını sağ
lamak ve bu hizmetleri, içinde çıkanlara yıpranmaları dolayisiyle bu kayıplarını telâfi için sıhhatten 
ayrılanlar hakkındaki hakları tanımakla hava kuvvetlerinin randıman için lüzumlu bir keyfiyet 
addedilmektedir. 

Madde 4 • Bu madde 3485 sayılı Kanunun 5. maddesinin aynıdır. 
Madde 5 : Bu madde 3485 sayılı Kanunun 6. maddesinin aynıdır. 
Madde 6 : Bu madde 3485 sayılı Kanunun 8. maddesinin aynıdır. 
Madde 7 : Bu madde 3485 sayılı Kanunun 9. maddesinin aynıdır. 
Madde 8 : Bu madde genel olarak 3485 sayılı Kanunun 10. maddesinin aynıdır. Ancak bu kanua 

tasarısında saat başına verilen üç liranın beş liraya çıkarılması paranın bundan evvel kaybettiği 
kıymetinin telâfisi bakımından uygundur. 

Haritacılardan başkalarının bu maksatla alacakları paranın maaş tutarları % 30 unu geçmemesiy-
le 1 nci madde gerekçesi (f) fıkrasının, ruhuna sadık kalınmış olunacaktır. 

Madde 9 : 3485 sayılı Kanuna göre hava şehidi ailelerine 2.500 lira tazminat veriliyordu. Hal
buki 3424 sayılı Kanunun 5. nci maddesi gereğince havayolları uçucularının ailelerine 5.000 lira 
verildiği için bu miktarın Hava Kuvvetlerindeki uçuculara da aynen verilmesi âdil olacaktır. 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler : • 
Bu maddelerin konulmasiyle 3485 sayılı Kanundan evvelce hak kazanmış olan, uçucuların bu 

haklarının korunması bakımından âdilâne bir zihniyete sadık kalınmıştır. 
Geçici madde 3 ; 
Uçuş tazminatları uçuş yapıldıktan sonra verilir. 3485 sayılı Kanuna göre uçucular uçuş taz

minatlarını alabilmek için her altı ayda 15 saat uçuş yapmak mecburiyetinde idiler. Bu şekilde 
bilhassa ger%i hizmet uçucularından 15 saat uçuş yapanlara bir defaya mahsus olmak üzere 30 saat 
uçuş yapmış sayılarak 1952 ilk altı ayının uçuş tazminatını almayı sağlamış olmakla âdilâne bir 
zihniyete sadık kalınmış olunacaktır. 

. Netice : . 
Arzedilen kanun tasarısı yukardaki sebeplerden dolayı kabul edildiği takdirde: 
a) Hava personelinin yıpranma durumlarını düzeltmekle fiziki ve moral mukavemetlerini ar

tırılmış ve mesleke tam bağlılık heves ve salim bir fikirle vazife görmeleri temin edilmiş, kaza ve 
kırımlar mâkul bir hadde indirilmiş olacaktır. 

b) Devlete çok pahalıya mal olan hava personelinin çabuk yıpranmalarının önüne geçilmiş, faal 
hizmet süresi artırılmış yıllık zayiat nispeti azalarak uçucu personel seviyesini muhafaza edebil
mek için her sene alınması icabeden gönüllü namzedlerinin miktarı azalmış olacaktır.. 

c) Havacılık mesleki yeniden cazip bir hale gelecek memleket gençleri arasında gönüllü kitlesi 
temin olunacak bunlardan kalifiye insan seçmek imkânları sağlanacaktır, 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millî Savunma Komisyonu j 1 . IV . 1952 
Esas No. 1/318 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Uçucular için tazminat verilmesi hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 4 . 1 . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
gerekçesiyle birlikte 21 . I . 1952 tarihinde ko
misyonumuza havale buyurulmuş ve 27 . I I . -
1952 tarihinde Millî Savunma Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri huzuriyle müzakeresine 
başlanmıştır. 

Hava sınıfının ve bilhassa uçucuların her an 
karşılaştıkları zorluklar ve uçuşun insan vücu
dunda yaptığı yıpratmayı karşılamak üzere bir 
tazminat verilmesi gerek ordumuzca ve gerekse 
diğer muasır ordularca bir esas olarak kabul 
edilmiştir. Bir taraftan bu zorlukla mücadele ve 
diğer taraftan uçucuların her an karşılaştığı teh
likeleri yenmek üzere bu mesleke intisap eden
leri teşvik zımnında ve ilk hava sınıfının ordu
muzda vücut bulduğu, zamanlarda ayda sekiz 
altın gibi büyükçe bir tazminat kabul edilmişti. 
Bilâhara altın paranın ortadan kalkması ve di
ğer taraftan uçucuların adedinin artması do-
layısiyle 1 Haziran 1926 tarih ve 889 sayılı Ka
nunla bu tazminat yeniden tanzim olundu. Bu 
kanunla da (98) lira maaş alan bir yüzbaşıya 
takriben (90) lira uçuş tazminatı verilmişti. Bi
lâhara ve 3485 sayılı Kanunla bir ayarlama daha 
yapılmış uçuculara diploma tarihinden itibaren 
ayda (30) liradan başlıyan ve her iki senede 
bir (10) lira zam gören bir esas kabul edilmiş
tir. İkinci Dünya Harbi zamanında para kıyme
tinin düşmesi ve tazminatın ise maaş miktariyle 
mütehavvii değil sabit olarak kalması verilen 
tazminatı mâruz kalman yıpratma ile mütenasip 
hadde tutamamıştır. 

Yeni tasarı ile bu mahzurları önlemek ve taz
minatı maaş miktarının bir tabii olmak üzere mü
tehavvii kılınmıştır ki, bu da yaşla birlikte eksi
len vücut mukavemeti ve buna mukabil artan ih
tiyaç dolayısiyle hakikata uygundur. Şu kadar 
var ki bu artış ancak en küçük hava birliği olan 
filo komutanı yarbaya kadar devam etmekte ve 

bundan yukardaki birlik komutanları kendi tay
yarelerini bizzat kullanmak mecburiyetinde ol
madıkları gibi maaşları da hayli yükselmiş bu
lunduğundan bunlara da yarbayın almakta bu
lunduğu tazminatın verilmesi uygun bulunmuş
tur. Bu esas prensipler göz önünde tutularak er
den yarbaya kadar pilotlara maaşlarının ;% 50 si, 
yetişme ve çalışmaları esas pilotlara nazaran da
ha hafif ve muayyen tip tayyareleri kullanmaya 
yetkili topçu pilotlarına !% 30 ve uçucu olmayıp 
tayyare ekibine dâhil diğer subay ve assubaylara 
yine maaşlarının % 30 u nispetinde tazminat ve
rilmesi kabul edilmiştir. Tayyarede hizmet gören 
harita subayı, askerî ve sivil memurlara da uçuş 
müddetlerine münhasır olmak üzere saat başına 
beş lira tazminat verilmesi uygun bulunmuştur. 

Hava okulları ve kurslarmdaki öğrencilere. 
bedenî yıpranmalarının karşılığı olarak diploma 
tarihlerine kadar teğmen aylık tutarının i% 25 i 
nispetinde ve râsıtlara !%• 15 nispetinde bir taz
minat verilmesi muvafık bulunduğu gibi bunları 
bilfiil yetiştiren ve bu sebeple de emsaline ni-
petle çok fazla uçuş yapan öğretmenlere yetiştir
dikleri talebe başına (250) lira mükâfat verilmesi 
muvafık telâkki olunmuştur. Keza prototip tay
yareyi ilk uçuran pilota (500) lira ve tamir edil
miş tayyarelerin tecrübesini yapan ve dolayısiyle 
nefislerini tehlikelere mâruz bırakan pilotlara da 
yüzer liralık mükâfat verilmesi uygun bulun
muştur. Pilotlardan şehit olanlara, şimdiye kadar 
Hava Kurumunca verilmekte olan (2 500) lira, 
bu kurumun malî durumu dolayısiyle, kaldırıl
mış ve Millî Savunma Bakanlığınca verilen ay
rıca (2 500) lira da para kıymetinin düşmesi 
dolayısiyle az görülmüş olduğundan eskiden ve
rilen ceman (5 000) lira yerine (7 500) lira ve
rilmesi muvafık bulunmuştur. 

Geçici maddeler ile şimdiye kadar tazminat 
alanlardan yer hizmetine ayrılanlar veya uçu
cu olmıyanlarm eski müktesep hakları baki tu
tulmuş ve fakat bundan sonraki zamlardan isti
fade ettirilmemiştir. 
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Bu ana fikirlere müsteniden Bakanlar Ku
rulunca kabul edilmiş tasarının 1-5 nci madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

6 ncı maddedeki 25 lira 250 liraya çıkarıl
mıştır. Ve bu ikramiyenin bir senede 750 liradan 
fazla olamıyacağma dair bir fıkra eklenmiştir. 

7 nci- maddenin son fıkrasındaki 25 lira 100 
liraya çıkarılmıştır. . 

8 nei madde aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu maddenin son fıkrasındaki 5 000 lira 

7 500 liraya çıkarılmıştır. 
10 ncu madde ile hava kabalarından müte

vellit sebeplerle uçuş yapamıyanlara bir sene 
müddetle uçuş tazminatı verileceği ilâve edilmiş
tir. - . . • - . ' . , 

Birinci ve ikinci geçici maddeler esas itibariyle 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü geçici maddeye lüzum görülmedi
ğinden kaldırılmıştır. 

Bunun yerine ürüncü geçici madde olarak ev
velce hava kurumunca şehit ailelerine verilen 
2500 lira 1 Temmuz 1951 tarihinden itibaren 
kaldırılmış bulunduğundan bunu alan şehit aile
lerine Millî Savunma Bütçesinden diğer 2500 li
ranın verilmesi suretiyle 5000 liraya iblâğı kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddenin ilâvesi dolayısiyle Hüküme
tin 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

12 nci madde keza 13 ncü madde olarak kabul 

Hükümetçe .hazırlanıp, Başkanlıkça Komis
yonumuza, havale buyrulam, Uçucular İçin Taz
minat kanunu tasarısı, Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlıkları temsilcileri huzurları ile ince
lenip görüşüldü. 

Hükümet temsilcileri dMendikten ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu okunduktan son
ra gereğini düşünen Komisyonumuz : 

Tasarınııtn, gerekçesinde de teferruatlı olarak 

edibniştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 

Kocaeli Elâzığ 
Dr. S. önliön M. Ş. Yazman 

Kâtip 
Niğde Çanakkale Denizli 

II. N.Yurdakul 8. Endik Gl. F. Karabudak 
Erzurum Erzurum 

F. Çobanoğlu Esasa muhalif olmamakla be
raber bâzı madde hükümlerine 

muhalifim 
M. Zeren 

Eskişehir ' İstanbul İstanbul 
Gl. A. F. Cebesoy H. Yaman S. Yaver 

İmzada bulunamadı 
Kars Kastamonu Kayseri 

/ / . Tugaç Gl. G. Deniz Gl. t. Berkok 
Kütahya Muğla Rize 

Org. A. Gündüz Ar. Poyrazoğlu K. Balta 
İmzada .-bulunamadı 

Rize " Seyhan , Trabzon 
Z. R. Sporel 8. Tekclioğlu Gl N. Altug 

Van Kütahya 
Gl. K. Özalp Diğer hava subayı pilotlara ı% 50 

zam kabul edildiği halde topçu 
pilotlara |% 30 zam haksızlıktır, 

bu sebeple muhalifim. 
B. Besin 

bahsedilen kusuların, havaculığm bugünkü in
kişafı ve Millî Savunmadaki ehemmiyetini göz 
önüne almış, büyük ve devamlı bir yıpranmaya 
mâruz kalanı uçucu personelin böyle bir tazmi
natı hakettikleri ve tasar imin kabulü hali inde ha
vacılığa karşı rağbetim artacağı neticesine vara*-
rak tasarının esasının kabulü ile maddelere ge
çilmesine ittifakla karar vermiştir. 

Tasarı muhtevasının, yalnız uçuculara de-

Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 7 .IV. 1952 
•Esas No. i/318 

Karar No. 43 , 
Yüksek Başkanlığa 
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ği'l, vazifede şehit olanlar ve sıhhi ve sair se
beplerle uçuculuktan ayrılarak yerde vazife gör
dürülecek olanlara da tazminat verilmesi gibi 
hükümler ihtiva etmesi sebebi ile, başlığın 
muhtevaya uygun olması mütalâa edilmiş ve 
«Hava sınıfı mensuplarına verilecek tazminat 
kanunu tasarısı» olarak değiştirilmesi karar al
tına a] inmiştir. 

Birinci madde; Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde; son cümlede «gelem altı ay» 
ibaresinin «gelen ilk altı ay» şeklinde değiştiril
mesi için Siird Milletvekili M..Daim Süalp ta
rafından yapılan teklif Komisyonca benimsen
memiş ve teklif sahibinin muhalefeti ile redde
dilmiştir. Fakat bu ibareden maksadın «mütaa-
fcıp her altı ay» olarak mütalâa edilmesi gerek
tiği tezekkür edilerek madde Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde; birinci fıkradaki % 50 nis
petin % 25 olarak kabul edilmesi zımnında Siird 
Milletvekili M. Daim Süalp ve Amasya Millet
vekili Hâmit Koray tarafından yapılan teklif, 
havacılığı inkişaf etmiş olan milletlerin ver
mekte' oldukları tazminat miktarının çok du
nunda bir nispeti ihtiva etmesi bakımından uy
gun görülmemiş ve adı geçen üyelerin muhale
fetleri karşısında, madde Hükümetin teklifine 
uyularak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü.madde; Hükümetin teklifi aynon 
kabul edilmiştir. 

Beşinci madde; Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Altıncı madde; Millî Savunma Komisyonu
nun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde; Millî Savunma -Komisyonu
nun! teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde; birinci fıkrada tesbit olu
nan; (beş) lira, uçucuların aldıkları tazminatla 
mütenasip olarak artırılmış ve (yedi) lira şek

linde tesbit, edilmiştir. Ayrıca ikinci fıkradaki 
(geçmez) kelimeleri ise redaksiyon maksadı ile 
(geçemez) olarak tesbit edilmiştir. 

Dokuzuncu madde; Millî Savunma Komisyo
nunun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Onuncu madde; Millî Savunma Komisyonu
nun 10 ncu maddesine sarahat verilmiş ve uçuş 
dışında vukubulacak kazaların maddeye ithal 
edilmemesi için «uçuş kazalarından mütevellit 
sebeplerle» olarak revizyona tâbi tutulmuştur. 

Geçici birinci madde; Millî Savunma Komis
yonunun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici ikinci madde; Millî Savunma Ko
misyonunun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici üçüncü madde; Millî Savunma Ko
misyonunun teklifindeki «kongre karariyle» 
ifadesi resmî metne uydurulmuş ve «Kurultay 
karariyle» diye değiştirilmiştir. 

On birinci madde; Millî Savunma Komisyo
nunun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On ikinci madde; ( 1 . HE . 1952) tarihi (Ya
yımı) olarak değiştirilmiştir. 

On üçüncü madde; Hükümet teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Tadil olunan şekli ile tekrar reye vaz'edilen 
tasarının kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Bu rapor1 

Başkanı Sözcüsü 
Eize Siird 

İzzet. Aîcçal M. Daim Süalp 
Amasya Konya Malatya 

H. Koray U. N. Yiğiter ' E. Doğan 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Niğde Samsun Seyhan 
U. Arıbaş #. Uluçay ' Z.'Akçalı 

Sivas Yozgad 
ŞevJd Ecevit Fuat Nizamoğlu 

( S . Sayısı: 173) 



Bütçe Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/318 
Karar No. 76 

Yüksek 

Uçucular için tazminat verilmesi hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başbakanlığın 18 . I . 1952 tarihli ve 
6/189 sayılı tezkeresi ile sunulan kanun tasarısı 
Millî Savunma ve Maliye Komisyonları rapörla-
riyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Millî Savunma Bakanlığı adına Hava Kuvvet
leri Komutanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde de tafsilen açıklandığı 
üzere: 

1. Maddeten ve manen yıpranmaları muka
bilinde hava subaylarımıza tazminat vermeyi is
tihdaf eden 3485 sayılı Kanunun bugünkü ihti
yaç ve zaruretler karşısında maksadı temin ede
bilmekten uzak olması ve havacılığımızın başlan
gıç tarihinde tesbit edilip verilen tazminat mik
tarının ve şeklinin zamanla ve çeşitli malî ve 
iktisadi mülâhazalarla o zamanki kıymetinin ve 
miktarının dahi dununa düşmüş olması ve ha
yat şartlarının ve paramızın iştira kabiliyetinin 
değişmesi neticesinde verilecek tazminatın hiç 
olmazsa ihdas edildiği tarihteki miktar ile mü
tenasip ve ihdas gayesine uygun olarak bugün
kü maksadı ve ihtiyacı temin eder dereceye yük
seltilmesini, 

2. Hava kuvvetlerinin bugünkü ehemmiyeti, 
bu sınıf mensuplarının bilhassa uçanlarının gör
dükleri ve bundan sonra görecekleri vazifeler ve 
mâruz kalacakları ağır şartlar ve yıpranmalar 
muvacehesinde bu sınıfa vâki olacak talep ve 
rağbetin idamesini ve artırılmasını ve gittikçe 
fennileşen ve o nispette ağırlaşan harb tayyare
ciliğinin bilhassa gençleri tahrik ve teşvik edi
ci, cazip bir meslek haline getirilmesini, 

Temin maksadiyle tasarının sevkedilmiş ol
duğu anlaşılmıştır. 

Esas olarak sınıfa rağbeti temine, bu sını
fın çok yıpranmasını karşılamaya matuf <̂ }an ve 
Millî Savunma ve Maliye komisyonlarınca ta-
dilen kabul olunan kanun tasarısı üzerinde ya-

•,.A .. ( S.' Say 

6 . F . 1952 

Başkanlığa 

pılan görüşmelerden ve vâki sualler üzerine Hü
kümet temsilcilerinden tatmin edici cevaplar 
alındıktan sonra maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarı başlığı daha umumî bir tâbir olarak 
(Uçuş tazminatı hakkında kanun tasarısı) şek
linde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi, tavzihe muhtaç 
olmıyan bir tekerrürden sakınmak ve birbirine 
münasebeti olan fıkraları birleştirmek suretiyle 
esası değiştirmiyen küçük bir tadil ile, ikinci 
madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde şu tadil ile kabul edilmiştir : 
Uçuştan mütevellit sıhhi sebeplerle uçuştan ay
rılan subay ve assubaylara tazminat verile
bilmesi için (Hava sınıfında kalmaları) kaydı 
tasarının üçüncü maddesinde yer almış ise de, 
uçuştan mütevellit sıhhi sebeplerle ayrılanların 
Hava sınıfından gayri sınıflara da nakledildik
leri ve oralarda da vazifelendirildikleri tak
dirde bu haktan mahrum edilmemelerini temin 
maksadiyle ve bu kaydın kaldırılması suretiyle 
tadilen kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri ile Millî Sa
vunma Komisyonunun hazırladığı altıncı mad
dedeki (mecmu öğrenci miktarına göre) kaydı
na lüzum olmadığından bu cümle çıkarılmak su
retiyle 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde, hem vuzuhu temin etmek 
hem do tayyare içinde ve uçuş esnasında vazife 
alacakları bu maddede tâyin ve tesbit edici taf
silâta girmemek ve bilhassa bu tazminatı madde
nin içine konabilen vazifelilere hasru tahsis etme
mek ve meselâ topçu tayyarelerinde râsıt olarak 
bulunan ve vazifelendirilenler gibi her sınıfta bu 
mahiyette uçuş vazifesini yapacak olanları daha 
umumi şekilde ifade etmeyi tercih maksadiyle ye
niden hazırlanmıştır ve bu münasebetle şurasını 
da tavzih etmeye lüzum görülmüştür: «Gerek Hü
kümetçe bu maddeye konulan haritacıların, ge
rekse konulmıyan ve fakat ileride konulmasına 
ihtiyaç duyulabilecek olan havadan gayri sınıf
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larm tayyare ekibine dâhil, olanları bu kanunun 
birinci maddesinin (b) fıkrası hükmüne tâbi 
olurlar». 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi olan 
9 ncu madde ile Maliye Komisyonunun hazırla
dığı 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun hazırladığı 
11 nci madde aynen kabul edilmekle beraber ka
nun tekniği bakımından bu maddenin geçici mad
delerden evvel metinde yer alması uygun görü
lerek madde sırası buna göre tanzim edilmiştir. 

Müktesep hakların mahfuziyetini temin mak-
sadiyle hazırlanmış olan geçici maddelerdeki te
kerrür eden (müktesep hak olarak) ibareleri çı
karılmak suretiyle Millî Savunma Komisyonunun 
hazırlamış olduğu.birinci, ikinci ve üçüncü geçici 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 12 nci maddesi ve Hü
kümetin 12 nci maddesi 1;« ııcü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir 

Kamutayın tasvibine arrodilmek üzere Yük: 

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü 
istanbul Burdur Bilecik 
E. Adakan F. Çelikbaş Gl. Y. Üresin 

Bolu Giresun Giresun 
î. Gülez II. Eritmen M. Şener 

İstanbul İstanbul İzmir 
A. H. Başar S. Oran B. Bilgin 

İzmir Kırklareli Malatya 
T. Gürerk Ş.Bakay M. Ş, Eti 

Mardin Trabzon 
R. Erten .8. F. Kalaycıoğlu 

Muhalifim 

Topçu pilotlara daha aşağı nispette tazmi
nat teklif edilmesi, ayrıca diğerlerine yarbay 
rütbesine kadar tazminat teklif edilmiş iken 
topçu pilotlara yüzbaşı rütbesinin âzami had 
olarak kabul edilmesi hususlarına muhalifiz 

İstanbul .. Trabzon 
//. Hüsman 8. F. Kalaycîoğkı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uçucular için tazminat kanunu tdsansi 

MADDE 1. — Hava okulları ve kurslarını bi
tirip diploma alan uçuculardan pilot olan uçu
cularla, pilot olmıyan uçuculara ve halen müs
tahdem' sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esas
lara göre uçuculuk tazminatı verilir. 

• a) Pilotlara: — i 
I - Erden yarbaya kadar (Yarbay dâhil) pi

lotlarla'muadili maaştaki sivil ve askerî uçucu
lara aylıkları tutarının yüzded ellisi aylık taz
minat olarak verilir. Aylık tutarı, assubay 
çavuş, aylık tutarından az olanlara assubay ça
vuş aylık tutarının yüzde ellisi aylık tazminat 
olarak verilir. 

II - Topçu pilotlarına aylıkları tutarlarının 
yüzde otuzu nispetinde aylık tazminat verilir. 

III - Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık alan pilotlara yarbay tazminatının aynı 
verilir. 

b) Pilot olmıyan uçucular : 
I - Tayyare ekibine dâhil olup uçuş görevle

rine pilotla beraber katılmıya mecbur olan er
den yarbaya (Yarbay dâhil) kadar.olanlara ay
lıkları; tutarlarının yüzde' otuzu nispetinde ay
lık tazminat verilir. Aylık tutarı assubay. ça
vuş aylık tutarından az olanlara assubay ça
vuşların aylık tutarlarının yüzde otuzu aylık 
tazminat olarak verilir. 

II - Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık 'alanlardan uçuş ekibine dâhil olanlara 
yarbay tazminatının aynı verilir. 

c) (Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa başlıyan 
rütbeli veya rütbesiz öğrencilere s uçuşa başla
dıkları tarihten diploma tarihine kadar teğmen 
aylık tutarının yüzde yirmi beşi, râsıt olarak 
uçuşa Imşlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrenciler® 
teğmen maaşı aylık tutarının yüzde on beşi 
nispetinde aylık tazminat verilir. v1 

MADDE 2. —- Uçuculuk tazminatı alabilmek 
için her, altı ayda en az otuz saat uçuş yapmak 
şarttır. Altı ay içinde otuz saat uçuş yapmıyan 
uçucuların Uçuş tazminatları kesilir.. Şu kadar 
ki, bu kesiliş gelen altı ay içinde otuz saat uçuş 
yapılıncaya kadar devam eder. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMtSYONtîNUN 
DE&ÎSTÎRÎŞÎ 

Uçucular için tazminat kanunu tasarıst 

MADDE 1. — Hükümetin^ nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

V 

I 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MÂLİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎgTlKÎŞÎ 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek tazminat ka
nunu tasarısı 

HADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
neri%abul edilmiştir; 

• i 

HADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay-
.nenkftbul edilmiştir.: 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Vçu§ tazminatı hakkında kanun tasarısı 

MApDE İ. — Hava okulları ve kurslarını 
bitirip diploma alan uçucularla halen müstah
dem sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esas
lara göre uçuculuk tazminatı verilir. 

a) Pilotlara : 
I - Erden yarbaya kadar (yarbay dahil) pi

lotlarla muadili maaştaki sivil ve askerî uçculara 
aylıkları tutarının yüzde ellisi aylık tazminat 
olarak verilir. Aylık tutarı, assubay, çavuş, aylık 
tutarından az olanlara assubay çavuş aylık tu
tarının yüzde ellisi aylık tazminat olarak ve
rilir. Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık alan pilotlara yarbay tazminatının aynı 
verilir. 

II - Topçu pilotlarına aylıkları tutarlarının 
yüzde otuzu nispetinde aylık tazminat verilir. 

b) Pilot olmıyan uçucular : 
Tayyare ekibine dâhil olup uçuş görevlerine 

pilotla beraber katılmıya mecbur olan erden yar
baya (yarbay dâhil) kadar olanlara aylıkları 
tutarlarının yüzde otuzu nispetinde aylık tazmi
nat verilir. Aylık tutarı assubay çavuş aylık 
tutarından az olanlara assubay. çavuşların aylık 
tutarlarının yüzde otuzu aylık tazminat olarak 
verilir. Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık alanlardan uçuş ekibine dâhil olanlara yar
bay tazminatının - aynı verilir. 

c) Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa başlıyan rüt
beli veya rütbesiz öğrencilere û vivja başladıkları 
tarihten diploma tarihine kadar teğmen aylık 
tutarının yüzde" yirmi beşi râsıt olarak uçuşa 
başlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrencilere teğ
men maaşı aylık tutarınım yüzde on beşi nis
petinde aylık tazminatı verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, - • . . . . : . . 

( S. Sayısı : 173 ) 



- n ~ •• 

Hii. I 

MADDE 3. — a) Uçuştan mütevellit sıhhi 
sebeplerle uçuştan menedilen uçucu subay ve as
subay pilotlarla uçuş ekibine dâhil olan subay ve 
assubay lar, hava sınıfının, diğer kısımlarını 
nakledilirler. Bu gibilere haya sınıfında kaldık
ları müddetçe uçuştan ayrıldıkları sırada almakta 
oldukları rütbenin aylık tazminatının yüzde ellisi 
yerilir; Topçu pilotlarına bu tazminat yüzbaşı 
(dâhil) rütbesine kadar verilir. 

, b) Diploma tarihinden itibaren on beş yıl 
'(on beş;yıl dâhil) bilfiil -uçuş hizmeti yapanlar
dan disiplinsizlikten gayri sebeplerle hava sınıfı
nın diğer kısımlarına naklolunanlar hakkında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. -— Yedek Subay Kanununa göre 
yetiştirilecek ve görevlendirilecek yedek uçucu
larla Kara ve Deniz Kuvvetlerinden râsıt olarak 
alınacaklara 1 ve 2 nci maddedeki esaslara gpre 
uçuculuk tazminatı verilir. Bir aydan noksan 
hizmetlerin tazminatı tam ay olarak hesap edilir. 

MADDE 5. — Her hangi bir sebeple uçuştan 
menedilen her nevi uçuculardan tekrar uçuş hiz
metine geçenler bu kanun hükümlerine göre uçu
culuk tazminatı alırlar. 

MADDE .6. — Hava Harb Okulu ve Hava 
okulları öğrencilerini bilfiil uçurmak suretiyle' 
yetiştiren öğretmen «subay, assubay, sivil uçu
cu» lardan.her birine her tedris devresi sonunda 
okul diploması almak suretiyle yetiştirdiği her 
Öğrenci başına yirmi beşer lira, hesabiyle mecmu 
Öğrenci miktarına göre (yetiştirme ikramiyesi) 
verilir. 

MADDE 7. — Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden subay, assubay, sivil pilot, mü
hendis pilot her prototip tayyare için bir defaya 
mahsus olmak üzere beş yüz lira, Türk askerî fab
rikalarında yapılmakta olan seri inşaattan çıkan 
tayyarelerin, ilk tecrübesini yapan pilotlara tay- 1 
yare başına yirmi beşer lira tecrübe tazminatı ve
rilir. 

MADDE 8. — Haritacı subay, haritacı as
kerî ve sivil, memur ve assubaylarla havacıhk+a . 
daimî veya muvakkat olarak çalışan ve fakat 
uçucu olmayıp da yalnız tayyare içinde uçuş es
nasında iken fennî ve teknik vazife maksadiyle | 

• M. & İ £ 

MADDE 3. •^-Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul, edilmiştir. :i : • V ; ; i .•>';.' 

MADDE 4. — HiMmıetin 4 ncü maddesi -»y, 
nen kabul ediünigtir., 

MADDE 5. — Hükümetin S nei maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hava Harb Okulu ve hava 
okulları öğrencilerini bilfiil uçurmak suretiyle 
yetiştiren öğretmen «subay, assubay, sivil uçucu» 
lardan her birine her tedris devresi sonunda okul 
diploması almak suretiyle yetiştirdiği her öğren* 
ci başına 250 lira hesabiyle mecmuu öğrenci 
miktarına göre. (yetiştirme ikramiyesi) verilir. 
Yalnız bu ikramiye miktarı her öğretmen için 
senede (750) lirayı geçemez. 

MADDE 7. — Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden subay, assubay, sivil pilot, mü- > 
hendis pilot, her prototip tayyare için bir defa
ya mahsus olmak üzere 500 lira, Türk Askerî 
fabrikalarında yapılınafota olan seri inşaattan çı

kan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pilotlara 
tayyare başına 100 lira tecrübe tazminatı verilir.' 

MADDE 8. — Hüldümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Hükümetin 3 .neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ~ 

MADDE 4—~ Hükümetin 4 neü maddesi ay
nen kabnl edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. " 

MADDE 6. •— Millî Savunma Konmisyonu-
nun Ö nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Millî Savunma Komisyonu
nun 7" nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8!. — Haritacı subay, haritacı aske
rî vo sivil memur ve assubaylarla havacılıkta 
daimî veya muvakkat olarak çalışan ve fakat 
uçucu olmayıp da yalnız tayyare içinde uçuş es
nasında iken fennî ve teknik vazife maksadiyle 

MADDE 3. ~~ aı) Uçuştan mütevellit sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılan uçucu subay ve as-
subay pilotlarla uçuş ekibi'ne dâhil olan subay 
ve assubaylar, uçuştan ayrıldıkları şurada al
makta oldukları rütbenin aylık tazminatının 
yüzde- ellisi verilir. Topçu pilotlarına' bu taz
minat yüzbaşı- (dâhil) ı*ütbesine kadar verilir. 

b) Diploma tarihinden itibaren on beş. yıl 
(on beş yıl dâhil) bilfiil uçuş hizmeti yapanlar
dan disiplinsizlikten gayri sebeplerle hava sım-
fmm diğer kısımlarına' naklolunanlar hakkında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hava Harb Okulu ve hava 
okulları öğrencilerini bilfiil uçurmak surotiyle 
yetiştiren öğretmen «subay, assubay, sivil uçu
cu» lardan her birine her tedris devresi sonun
da okul diploması almak suretiyle yetiştirdiği 
her öğrenci başına 250 lira hesabiyle (yetiştir
me ikramiyesi) verilir. Yalnız bu ikramiye mik
tarı her Öğretmen için senede (60.) lirayı geçe
mez. 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu
nun 7 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8; — Uçuş ekibine dâhil olmayıp da 
muvakkati vazife ile uçuş esnasında tayyare 
içiımdo vazife alanlara her uçuş saati başına 7 
şer -lira verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
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Hu. 
uçacak doktor, hemşire, muhabereci elektrikçi, 
tüfekçi, mühendis ve teknisiyen gibilere her 
uçuş saati için maaş veya ücretlerinden başka 
•beşer lira verilir. 
: ; Haritacı subaylarla haritacı askeri ve sivil 
memur ve assubaylardan maadasına bu suretle 
verilecek- paranın aylık yekûnu maaş tutarları.-. 
nm yüzde otuzunu geçmez. Şu kadar ki, yar
baydan yukarı rütbede veya muadili aylık ve
ya ücret alanların alacağı para yekûnu yarbay 
maaş tutarının yüzde otuzunu geçmez. 

(MADDİDE 9.— Vazife uçuşu yapan uçucular
la hangi meslek ve sınıftan olursa olsun vazifeli 
olarak tayyarede bulunup uçuştan mütevellit 
seböplerle şehit olanların maaşa müstahak aile
lerine ve maaşa müstahak. ailesi olmadığı tak
dirde mirasçılarına, kanuni hisseleri nispetinde 
tevzi edilmek üzere tazminat olarak beş bin li
ra verilir. 

MADDE 10. — 3485 sayılı Kanun ile ek ye 
tadilleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ıBu kanunun neşrin
den evvel pilot olan - veya olmıyan ve uçuş eki
bine dâhil bulunan veya bulunmıyan uçucular
dan sağlık durumu sebebiyle yer hizmetlerine 

..nakledilip kaldırılan hükümlere göre bu kanım 
yürürlüğe girdiği tarihte tahsisat alanların al
makta oldukları bu tahsisatları verilmeye de
vam edilir. Bu miktarlar eski hükümlere göre 
artışa tâbi tutulmaz. « ' • 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte, kaldırılan 3485 sayılı Kanunun 
3 ncu maddesi gereğince zam almakta olanların 
aldıkları nfiktarlar bunların sözü geçen mad
dede yazılı vazifeleri fiilen ifa etmekle beraber 
sağlık durumları da uçuşa müsaade ettiği müd
detçe ödenmeye devam edilir. Bu miktarlar 

• eski hükümlere göre artışa - tâbi tutulmaz. Bu 

(S . Saj 

• ı »İli 

M. S. K. 

MADDE 9. — Vazife uçuşu yapan uçucular
la han'gi meslek ve sınıftan olursa olsun, vazifeli 
olarak tayyarede bulunup uçuştan mütevellit se
beplerle şehit olanların maaşa müstahak aileleri
ne ve maaşa müstahak ailesi olmadığı takdirde 
mirasçılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi 
edilmek üzere tazminat olarak (7 500) lira ve
rilir. ' • ; 

MADDE 10.— Hava kazalarından mütevel
lit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayı-
siyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatları ay
nen verilir. 

MADDE 11. — Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler haldnndaki. 24 Ha
ziran 1937 tarihli ve 3485 sayılı Kanun ve tadil
leri ve bu kanuna ek 5626 sayilı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır; 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun neşrin
den evvel sıhhi sebeplerle yer hizmetlerine nak
ledilmiş. olanlara 3485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi hükümlerine göre verilmekte olan uçuş 

..tazminatının ödenmesine müktesep hak olarak 
clevam olunur. Ancak; bu kanunun yayımından 
sonra geçecek hizmet seneleri için artış yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hava okulları, bir
likleri ve müesseselerindeki assubay ve sivil ma
kinistlerle telsiz muhabere ve fotoğraf assubay-
larma 3485. sayılı Kanunun '3 ncü maddesi hük« 
müne göre ..yerilmökte olan uçuş tazminatının 
ödenmesine müktesep bir hak olarak,.devam olu
nur. Ancak; bu kanunun yayımından sonra ge

decek hizmet seneleri için;zam. :yapıjmaz. 
11 Î 1^3) 
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uçacak doktor, hemşire, muhabereci, elektrik
çi, tüfekçi, mühendis ve teknisiycn gibilere 
her uçuş saati için maaş veya ücretlerinden baş
ka yedişer lira verilir. 

Haritacı subaylarla,- haritacı askerî ve si
vil memur ve assubaylardan madasına bu su
retle verilecek paranın aylık yekûnu maaş tu
tarlarının yüzde otuzunu geçemez. Şu kadar 
ki, yarbaydan yukarı rütbede veya muadili ay
lık veya ücret alanların alacağı para yekûnu 
yarbay maaş tutarının yüzde otuzunu geçemez. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonunun 
9 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Uçuş kazalarından mütevel
lit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayı-
siyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatları ay
nen verilir. 

MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu-
nunun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonunun geçici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

para, aylık, maaş veya ücret tutarlanmn yiizdc 
otuzunu geçemez. Yarbaydan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık veya ücret alanların alacağı pa
ra yekûnu da yarbay maaş tutarının yüzde otu
zunu geçemez. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonunun 
9 ncu maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Maliye Komisyonunun 10 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millî Savunma Komisyonu
nun 11 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun neşrin
den evvel sıhhi sebeplerle yer hizmetlerine nak
ledilmiş olanlara 3485 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi hükümlerine göre verilmekte olan uçuş 
tazminatının ödenmesine devam olunur. Ancak; 
bu kanunun yayımından sonra geçecek hizmet 
seneleri için artış yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hava okulları, bir
likleri ve müesseselerindeki assubay ve sivil ma
kinistlerle telsiz muhabere ve fotoğraf assubayla-
rma 3485 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü
ne göre verilmekte olan uçuş tazminatının öden
mesine devam olunur. Ancak; bu kanunun yayı
mından sonra geçecek hizmet seneleri için zam 
yapılmaz. 
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gibilere uçuş ekibine dâhil oldukları takdirde 
haklarında yalnız bu kanunun 1 nci maddesi
nin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 

GEÇM MADDE 3. — 1951 malî yılının son 
altı ayı içinde 3485 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince 15 saat uçuş yaparak uçuş taz
minatına hak kazanmış olanlar 1952 malî yılının 
ilk altı ayı için 30 saat uçuş yapmış sayılarak bu 
devreye ait uçuş tazminatına hak kazanırlar. 

' MADDE 11. — Bu kanun 1. IIİ . 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Savunma bakanları yürütür. 

M.; S..E. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî iSavunma Bakanı 
H. Köy men 

Dıgişleri Bakam 
U1. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M, Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcah 

Ulagtırma Bakanı 
S. Knrtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Âğaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nmıhioğlv 

İçişleri Bakanı ve 
Dev. B. V. 

E. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakam 
H. Polatlcan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakam • 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler B. V. 

N. ötem 

GEÇİCİ MADDE 3. — Şohit hava mensup
larına haya kurumunca verilmekte -61 an ve 1 
Temmuz 1951 tarihinden itibaren kongresi kara
rıyla kesilmiş olan 2 500 lira tazminat*, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar almamış 
bulunanlara 5 000 liraya iblâğı suretiyle Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

MADDE 12. •— Hükümetin İ l nci maddesi 
komisyonun 12 nci madde&i olarak kabul edil* 
mistir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 üeî maddesi 
komisyonun İ3 ncü maddem olarak kabul edil
miştir. 

.(.S. Sayısı; 178.) 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Şehid hava mensup
larına Hava Kurumunca verilmekte olan ve 
1 Temmuz 1951 tarihinden itibaren Kurultay 
karariyle kesilmiş olan 2 500 lira tazminat, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar almamış 
olanlara 5 000 liraya iblâğı suretiyle Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

MADDE 12. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nei maddesi 
13 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Maliye Komisyonu
nun geçici 3 ncü maddesi ayniyle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12. — Maliye Komisyonunun 12 nei 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nei maddesi 
13 ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

( S> Sayısı : 17^ ) 
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S. S A Y I S I : 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu'nun, tasfiye edilen ve 
emekliye sevkolunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında ka

nun teklifi ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları (2 /190) 

9. . III '. 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkındaki kanun teklifini 
bağlı olarak takdim ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade duyurulmasını derin saygılarımla dilerim. 
Giresun Milletvekili 

• . . " , ' - • A, H. Pamukoğlu 

GEREKÇE 

5250 sayılı Kanunun geçici maddesinin. 3 neü fıkrası, mezkûr kanunun inuıumlerine ı^oan tas
fiyeye tâbi tutulan memurların idari ve kazai mercilero müracaat hakkını nez'etmekte olduğundan 
antidemokratik ve antikonstitüsiyonel bir mahiyet taşımakta ve insan hak ve hürriyetleri beyanname
si münderecatına da uygun düşmemektedir. Aynı kanuna istinaden tasfiye edilen memurlardan bir 
kısmının Danıştaya vâki müracaatları reddedilirken ahiren bir diğerinin dilekçesi kabul edilerek 
rüyet olunmuştur, dilekçe sahibi hakkını ihkak ederek memuriyetine başlamıştır. Bu durum aynı ka
nunun vatandaşlar arasında farklı bir muameleye yol açtığı endişesini uyandırmaktadır. Esasen 
tasfiye edilen memurların müracaatlarında hak kazanacakları endişesini bertaraf etmek üzere ko
nulmuş olduğu da bihakkin öne sürülebilir. Bu itibarla haklı ile haksızı ayırtedebilmek için yukarda 
anılan fıkranın hak, adalet, müsavat ve nasafat kaidelerine uygun düşmediği göz önüne alınarak 
maddeden tayyı cihetine gidilmesi muvafık mütalâa kılınmaktadır. 

Aynı fıkraya tevfikan muameleye tâbi tutulan memurların, müracaatlar! neticesinde haklı olduk
ları sabit olunca vazifelerine başlamaları tabiîdir. 

5434 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin «B» fıkrası mucibince «lüzum gösterilmeksizin» emekli-
' ye ayrılanlar hastalık ve sair meşru sebeplerle kanuni yollara müracaat imkânsızlığı içinde kalmış
larsa bu mazeretlerini tevsik ettikleri takdirde müktesep haklarını öne sürerek emeklilik kararı tari
hinden itibaren vazifelerine baslıyabilmelidirler. Esasen aynı bakanlık memurlarından mazeretleri 
olmıyanlar Danıştaya müracaat ederek haklarını aramışlar ve lehlerinde karar almıştır. 

Meşru mazeretleri hasebiyle müracaat edemiyenlerin adedi de nihayet iki üö kişiden ibarettir. 
Mazeretleri tevsik edilince kendilerinin arkadaşları misillû muameleye tâbi tutulmaları hak ve na-
safet icabatındandır. Esasen bir hakkın, meşru mazeret hasebiyle, eşkâl ve merasimin tekemmül ede
memesi yüzünden ihkakma bu gibi hallerde bir mâni tasavvur edilcmiyeceği kanaatiyle keyfiyeti 
arza müsaraat ediyorum. 

Bir taraftan kanuni şekil ve merasime aykırı olarak diğer taraftan «Müktesep hak» ı ihhîlen 
ittihaz edilen emeklilik kararı hukuki bakımdan müdafaa edilemiyecek durum arzetmektedir. Ni
tekim 788 numaralı ve 31 Mart 1926 tarihli Memurin Kanununun muaddel madde [13, 16, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] 50, 54, 55, 56, 57 ve 58 nci maddelri tasfiye komisyonu tarafından na
zarı itibara alınmamıştır. Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresinde («1951 - 1952» bütçesi) Sa
yın Bakan Profesör Fuad Köprülü'nün de Büyük Millet Meclisinde açıkladığı üzere inzibat Komis-
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yonu beş on seneden beri kanunun sarih, hükümlerine aykırı olarak fiilen vazife görememiş ve top
lanamamıştı*. 

Keza 2/8119 sayılı ve 16 . I I 1938 tarihli mülki memurların sicilleri üzerine tekaütlüklerinin 
icrası ve tezkiye varakalarının tanzimi hakmdaki nizamnamenin 10, 14, 15 ve 21 nci maddeleri de 
yukarda anılan komisyonca itibar nazarına alınmamıştır. 'Keza 3/6657 sayılı ve 5 . XI I . 1947 ta
rihli memurların yeterliklerinin takdiri hakmdaki tüzüğün 9 ncu maddesi de hiçe sayılmıştır. 1154 
sayılı ve 25 Haziran 1927 tarihli Dışişleri Bakanlığı Memurin Kanununun 1, 5 ve muvakkat birinci 
maddesine uyulmaksızın emeklilik kararı verilmiştir. 2379 numaralı ve 28.XII.1933 tarihli Kanunun bi
rinci ve ikinci maddeleriyle Dışişleri Bakanlığı malırem sicil talimatnamesinin 16, 26 ve 27 nci 
maddeleri de ihmal edilmiştir. 3/1İ9 sayılı ve 6 . I V . 1949 tarihli tnsan Hakları Evrensel beyanna
mesi 7, 8,- .10, 11 ve 28 nci maddeleri de nazarı itibara alınmamıştır. 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ ARİF HİKMET 
PAMÜKOĞLÜ'NüN TEKLİFİ 

Tasfiye •edilen ve emekliye sevholunan, Dışişle
ri Bakanlığı memurlun- hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Dışişleri Bakanlığı memurla
rının tasfiyesine mütaallik 5250 sayılı Kanu
nun geçici üçüncü maddesinin dördüncü fıkra
sı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu fıkra hükmüne tevfikan muameleye tâbi 
tutulmuş olan . memurların, mer'i mevzuat dai
resinde, kaza mercilerine müracaat hakkı mah
fuzdur. , 

MADDE 2. , - 5434 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin «B» fıkrası mucibince «lüzum gös-
terilmeksizin» emekliye sevk edilmiş olup meş

ru mazeretleri hasebiyle kanuni yollara müra
caatla haklarını aramak imkânsızlığı içinde kal
mış bulunan Dışişleri Bakanlığı memurları mez
kûr mazeret sabit olunca haklarındaki " emek
lilik kararı tarihinden itibaren memuriyetleri
ne devam edebilirler. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Dışişleri Bakanı 
yürütür. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dî§işleri Komisyonu 

Esas No, 2/190 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

6 .VI.1951 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğ-
lu'hun, tasfiye veya emekliye sevkedilen Dışiş
leri Bakanlığı Memurları hakkında olup Dışiş
leri Komisyonuna havale buyrulan kanun tek
lifi Komisyonumuzun 12 . IV.. 1951 tarihli top
lantısında teklif sahibinin ve Dışişleri Bakanlı
ğı temsilcisinin huzuriyle incelendi: 

Bilindiği üzere 5250 sayılı Kanunun geçici 
maddesi Dışişleri Bakanlığiı memurlarının tas

fiyesine veya emekliye yolilanmasina dairdir ve 
aynı kanunun 4 ncü maddesine (yaşları ve va
zife müddetleri hesaba katılmaksızın aynı şe
kilde emekliye ayrılabilirler) hükmüne dayan
maktadır. 

Sayın Pamukoğlü'nun teklifini gerektiren se
bepleri şöylece hulâsa mümkündür: 

1. 5250 sayılı Kanunun geçici maddesi; bu 
tasfiye işinde 3 1 . I I I . İ926 tarihli ve 788'nu-

( S..Sayısı-: 174) 
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maralı Memurlar Kamununum, (inzibat komisyo
nunun kararlarını göz önünde- tutması hakkın
da) muaddel birçok maddelerini göz önünde tut
madığı gibi 2 . .VI. 1925 tarih ve 1154'sayılı 
(Dışişleri Memurları Kanunu) ndaki hükümle
rine de uymamıştır. "Bundan başka, 16 . I I . 1938 
tarih ve 2/8119 sayılı Nizamnamenin (mülki 
memurların sicillerine göre tekaütlüklerinin ya
pılması ve tezkiye varakalarının tamimi hak
kında) alâkalı birçok maddelerine bakılmamış 
5 . X I I . 1947 tarihli tüzüğün (memurların ye
terliklerini takdir hakkında) 9 ncu maddesine de 
ehemmiyet verilmemiştir. . 

2. Bu tasfiyeye tâbi tutulan Dışişleri me
murları idari ve kazai mercilere başvurmak hak
kından mahrum bırakıldığı gibi; emekliye ay
rılanlar hastalık ve sair meşru sebeplerin maze
retini öne süremiyecek duruma düşürülmüşlerdir. 

3. Vatandaşa hakkım savunmak, mazereti
ni değerlendirmek imkânlarını reddeden bu ka
nun, bu itibarla hem demokrasiye, hem Anaya
saya aykırıdır. Aynı sebeplerle 6'. IV . 1949 ta
rihli (insan Hakları Beyannamesi) nin birçok 
maddeleriyle tezat halindedir. 

4. Kanun teklifinin ikinci maddesinde Sayın 
Pamukoğlu, '5434 sayılı Emeklilik Kanununun 
29 ncu maddesindeki B fıkrası mucibince, (ye
tersizlikleri yüzünden emekliye sevkedilenler) in 
bir kısmı Danıştaya baş vurarak emeklilik kara
rım bozdurmuşlar, tekrar işlerine başlamışlar
dır. Ama bir kısmının da hakkını henüz alama
dığı bir vakıadır. Bu yüzden de 5250 sayılı Ka
nun vatandaşlar arasında, farklı muamelelere 
yol açmıştır. 

Bu sebeplerle, 5250 sayılı Ek Kanun hüküm
den kaldırmak üzere bu kanun ' teklifi sunul
muştur. 

Bu teklife katılmıyaıı komisyon çoğunluğu 
şu sebeplere dayanmaktadır. 

A) Bn kanun, her bakımdan çıktığı zama
nın çaresizliklerine,; zaruretlerine cevap ver
mek istiyen bir kanundur. 1951 - 1952 bütçe mü
zakereleri sırasında Dışişleri Bakanının belirt
tiği gibi, 5250 sayılı Kanun çıkarıldığı zaman, 
bu Bakanlığın İnzibat Komisyonu beş on yıl
dır toplanamamış bulunuyordu. Yani Sayın Pa
mukoğlu'nun, dikkate alınmadığından şikâyet 
ettiği 2/8119. numaralı Nizamname ile 788, 1154, 
2379 sayılı Kanunlarla bâzı nizamnameler, Dış
işleri Bakanlığının memurlarına yıllardan beri 

(S .Sayi i 

tatbik edilmemiştir; bakanlık inzibat komisyo
nunun yıllardır toplanmamış olması, memurla
rın tâyini ve sairesi gibi kaderleri bahis konu
su olunca, bu kanunlardan başka hükümlere 
esas tutulduğunu açığa vurur. 

Bu itibarladır ki, 5250 sayılı Kanunun çıka-
rıhnası, bütün bu gayritabiî durumlara çare 
bulmak, Devletin en nazik mekanizması olan 
Dışişleri Bakanlığını eldeki imkânlarla en ve
rimli hale getirmek maksadiyledir. 

B) Bu maksadın, tatbikatta arzu edilen şü* 
mul ve isabeti tamamiyle gerçekleştirdiği şu 
anda bilinmemektedir. Ama tasfiyeye uğryan-
lardan bir kısmının Büyük Millet Meclisi Dilek
çe Komisyonuna yaptıkları şikâyetin varit gö-
rülmeyip redde uğraması, kanunun tatbikatın
da isabet bulunduğunu gösteren delillerdendir. 

C) Sonradan çıkan 5434 sayılı Emeklilik 
Kanunu, 5250 sayılı Kanunun - zaten geçici bir 
mahiyette bulunan - maddesini yürürlükten 
kaldırmıştır. Yine bu Emeklilik Kanununun 29 
ncu maddesindeki B fıkrası, Danıştaya baş vur-, 
ma muamelesini sağlamıştır. Danıştay, bir me
murun tasfiye kararını, tasfiyedeki şekil eksik
liği yüzünden, beşinin kararında emeklilik hu
susundaki yeni hükümlere dayanarak iptal, et
miştir. Demek ki, tasfiyede usulsüzlük veya hak
sızlık olmuşsa, bunu telâfi etmek imkânı .mey
dana çıkmıştır. -

Q) Bu kanunun olağanüstü mahiyetine dik
kat etmek zorundayız. Sebebi ne olursa olsun, 
kendisini çaresiz durumda- gören ve böyle bir 
olağanüstü çareye başvuran bir Hükümeti ve asıl 
önemli taraf; bu baş vurmayı kabul eden bir 
Millet Meclisi kararını birdenbire hiçe sayama
yız. Bir milletin, millet olmasında en büyük be
lirti, devam ve istikrardır. Bu devam ve istik
rarı ise, Türkiye'de Büyük Millet Meclisi hü
kümlerine saygı göstermekle en iyi şekilde sağ
lamak mümkündür kanaatindeyiz. Zaten dışiş-
l,erimizde böyle bir tasfiye lüzumuna kanaat et-
miyen pek az vatandaş vardır, dersek mübalâ
ğa olmaz. O halde Büyük Meclisin zaruretine 
inanarak çıkardığı 'bir 'kanunu-yukardan- beri 
saydığımız şartları ve sebepleri de göz önünde 
tutmak şartiyle - şimdi yeni bir kanunla yıkmayı 
hedef tutan bu kanun teklifinin iki muhalif ve 
bir müstenkife karşı altı reyle kabule şayan ol
madığı neticesine varılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna vo-

ı : 1 7 4 ) 
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rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 
İzmir İzmir 

Aşağıda arzedileri sebep- 0. Kapanı 
ei'le bu karara muhalifim. 

V. Menteş 
Kâtip 
Denizli Ankara 

A. Çobanoğlu • Çekinserim. 
8. M.. Arsal 

'Hatay Konya 
A. Melek Z. Ebüzziya . 

İmzada bulunamadı. 
Kütahya Manisa 

A. Gündüz Aşağıda: arzcdilen seb&;. 
1 erle bu karara muhalifim 

A. Karaosman 
, Seyhan 
R. 0. Arık 

İmzada bulunamadı. 

ığlu 

# 

Muhalefet Şerhi : 
Giresun Milletvekili Arif Hikmet P;' ılı uk-

oğlu'nun, tasfiye veya emekliye sevk edi
len Dışişleri Memurları hakkındaki kanun 
teklifi mer'i mevzuat dairesinde, kaza mer
cilerine müracaat hakkını mahfuz tutmak 
gayesini istihdaf etmektedir. Filhakika bu 
müracaat hakkının tanınmaması Anayasa
mızın ruhuna ve kanuni mevzuatımıza mu
gayir olduğu gibi gerçek bir demokrasinin 
dayanması lâzımgelen insan hak ve hürri
yetleri esaslarına' da uygun değildir. Her 
hangi bir dairede her hangi bir komisyonun 
karariyle bir memura- karşı yapılan muame
lenin idari kazanın kontrolundan külliyen. 
vareste kalabilmesini temin edecek bir hü
küm antidemokratik sayılmak icap eder ve 
bugünkü hukuk telâkkisiylc telif kabul et
mez. 

Bu mülâhazalarla kanun teklifinin Ka
mutayın yüksek tasvibine arzedilmcsi muva
fık olacağı reyindeyiz. 
Komisyon Başkanı 

İzmir Manisa 
Vasfı Menteş ' Adnan Karaosmanoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/190 

Karar No. 75 

6 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet .Pamuk,--
oğlu'ııun, «Tasfiye edilen ve emekliye sevk-
olunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında
ki kanun teklifi» Dışişleri Komisyonu raporu 
ile birlikte komisyonumuza havale edilmiş ol
duğundan Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtip Mu
avini ve Maliye Bakanlığı temsilcisi .,hazır bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin yapılmasını icabettirdiği ileri sü
rülen hususları " Arif Hikmet Pamııkoğlu tara
fından gerekçede şöyle izah olunmaktadır : 

1. «5250 sayılı Kanunun geçici .3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası buna istinaden tasfiyeye 
tâbi tutulan memurların idari ve kazai üst mer
cilere müracaat haklarını tanımamış olduğun
dan antidemokratiktir.» 

Halbuki : 5250 savılı Kanun 1948 senesinde 

yürürlüğe girmiştir. Kanunun mevzuubahis ge
çici maddesinin tasfiyeye mütedair olan hük
münün mer'iyet müddeti (6) ay olarak tahdit 
edilmiş bulunduğundan yalnız o müddet için
de tatbikatı cereyan etmiştir. Halen Mer'iyette 
böyle bir hüküm mevcut değildir. 

Teklif, 5250 sayılı Kanunun geçici madde
sinin (Teklifte geçici 3 ncü maddesi değişmek
te ise de bunun bir zühul olduğu anlaşılmakta
dır.) 4 ncü fıkrasının kaldırılmasını ve bu mad
deye yeni, bir hüküm eklenmesini istihdaf et
mektedir. Halen mer'iyette bulunmıyan bir 
maddenin bir kanunla bir fıkrasının kaldırıl
ması ve ona yine bir kanunla bir hüküm ilâvesi 
usul ve şekil bakımından, mümkün olamıyacağm-
clan teklifin evvel emirde bu bakımdan kabulü 
caiz görülmemiştir. 

( S. Sayısı ; 174 ) 
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Esasına gelince, Dışişleri Komisyonu raporun

da etraflı şekilde belirtilmiş olduğu veçhile ha
zırlandığı zamanın hissolunan zaruret ve ihtiyaç
ları nazarı dikkate alınarak ve yalnız (6) ay 
müddet tatbik edilmek üzere kanun vâzıı tara
fından tedvin edilmiş ve yine o müddet içinde 
tatbikatı yapılarak tesirlerini icra etmiş ve ne-
tayici istihsal edilmiş bir hükmün (4) yıl sonra 
bu defa ihya olunarak ondan sonra da üzerinde 
antidemokratik olduğu beyaniyle şu veya bu şe
kilde tadilâta teşebbüs ve tevessül olunması inti
zamı âmme bakımından muvafık bulunmamıştır. 

2. «Aynı kanuna istinaden tasfiye edilen 
memurlardan bir kısmının Danıştaya vâki müra
caatları reddolunurken ahiren bir diğerinin di
lekçesi kabul edilerek müracaatı tetkik ve kabul 
olunmuş ve alâkalı Dışişleri Bakanlığında yeni
den vazifeye alınmıştır.» 

Bu hükme istinaden tasfiye edilen memurlar
dan bir kısmının değil tamamının Danıştaya vâki 
müracaatları, hükümdeki sarahat karşısında Da-
nıştayca nazarı dikkate alınmamıştır. Gerekçede 
bahsolunan bir memurun müracaatı esas hala
mından değil sadece kendisi hakkında karar ve
ren komisyonun geçici maddenin gösterdiği şekil-
do kurulmamış olduğu netice ve kanaatine varıl
mak suretiyle şekil bakımından kabul edilerek 
baklandaki, muamelenin iptali cihetine gidilmiş
tir. (6) aylık müddet geçmiş olduğu için alâkalı 
hakkında Bakanlıkça yeniden bir karar ittihazına 
imkân kalmamıştır. 

3. «Esasen alâkalıların idari ve kazai üst 
mercilero baş vurmaması hakkındaki hükmün 
müracaatlarında hak kazanacakları endişesini ber
taraf etmek için konulmuş olduğu bihakkin ileri 
sürülebilir.» 

Geçici maddedeki (bu kararlar aleyhine idari 
veya adlî kaza mercilerinde dâva açılamaz) hük
münün, teldif sahibinin iddia ettiği gibi, hiçbir 
suretle alâkalıların bu mercilere baş vurmaları 
halinde hak kazanacakları endişesini bertaraf et
mek için konulmuş olduğu ileri sürülemez. Şura- ' 
sı da şayanı kayıttır İd geçici madde, tasfiye ka
rarlarının, «Dışişleri Bakanlığında Genel Kâtibin 
Başkanlığı altında 4 ncü ve daha yukarı derece
lerden olmak üzere Bakan tarafından tâyin edi
lecek altı üyeden teşkil edilecek bir heyet» in 
üçte iki çoğunluğu ile verilmesi esasını vaz'etmek 
suretiyle şimdiye kadar tatbik edilen tasfiye hü
kümlerinden farldı olarak memurlar lehine daha 

âdil bir sistemi kabul etmiş bulunmaktadır. Mem
leketimizi yabancı ülkelerde temsil etmek vazife
sini, üzerinde taşıyan Dışişleri Bakanlığı memur
ları hakkında böyle yüksek kademeli olmak üze
re yine kendi aralarından seçilmiş elemanlardan 
müteşekkil bir heyet tarafından verilmiş karar- -
larda bchemahal isabetsizlik ve takdirsizlik mü
talâa etmek yerinde bir hareket olmaz. 

4. «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
hakkındaki 5434 sayılı Kanunun (39) ncu mad
desinin (B) fıkrası gereğince bir memuru daire
si (lüzum gördüğünde) emekliye ayırabilmekte 
ise de» lüzum gösterilmeksizin «emekliye ayrılan
lar hastalık ve sair meşru sebeplere kanuni yol
lara müracaat imkânsızlığı içinde kalmışlarsa bu 
zaruretlerini tevsik ettikleri takdirde müktesep 
haklarını öne sürerek emekliye sevk kararı tari
hinden itibaren vazifeye başlıyabilmelidirler. 
Esasen aynı bakanlık memurlarından mazeretleri 
olmıyanları Danıştaya müracaat ederek lehlerin
de karar almak suretiyle emekliliklerini iptal et
tirmişlerdir. 

Meşru mazeretleri hasebiyle müracaat edemi-
ycnlorin mazeretleri tevsik edildiği takdirde ar
kadaşları misilli! muameleye tâbi tutulmaları hak 
ve nasafet icabıdır.» 

Teklifin ikinci maddesi 5434 sayılı Kanunun 
(39) ncu maddesinin (teklifte 29 olarak yazılı 
ise de kanunda bir zühul olduğu anlaşılmaktadır 
(B) fıkrasına taallûk etmektedir. 

Teklif sahibi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun (38) nci maddesinin 
(B) fıkrası gereğince bir memurun emekliye sevk 
edilebilmesi iein (bir lüzum gösterilmesi) zaruri 
olduğunu bu lüzum gösterilmeksizin emekliye 
sevk edilenlerin Danıştaya müracaat ederek hak
larında verilmiş kararları iptal ettirdiklerini, 
ancak hastalık ve sair meşru sebeplerle zamanında 
müracaat edcmiyenlerc bu mazeretlerini ispat 
etmeleri şartiyle yeniden müracaat imkânı veril
mesi hak ve nasafet icabı olduğunu ileri sürerek 
ikinci maddeyi teklif etmiş bulunmaktadır. 

İdarî tasarruflar aleyhinde yapılacak müra
caatlar için Danıştay kanunu ile kabul edilmiş 
olan müracaat müddetleri hakkındaki mevcut 
umumi hükümlerin şu veya bu mülâhaza ile ayrı 
bir kanunla tadiline gidilmesi doğru görülme
miştir. 

Diğer taraftan bu imkânuı Devlet teşkilâtına 
dâhil yalnız bir daire memurları için kabul olun-
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ması da" prensip bakımından caiz olamaz. 
Ve. nihayet teklif 5434 sayılı Kanunun sözü 

geçen (39) ncu maddesinin (B) fıkrası hakkın
daki 1728 sayılı kararın Büyük Millet Meclisince 
ittihazından evvel yapılmış, bu karar ise bu hük
mün tatbikmda dairelerin mutlak takdir hakkına 
sahip olup her hangi bir lüzum ve sebep göster
meye mecbur bulunmadıklarını teyidcn tavzih 
eylemiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla alâkalılara bahşolunacak yeni bir ' 
müracaat imkânının, bu karar muvacehesinde 
amelî bir faydası olmıyacağı tabiîdir. 

5. «Yine teklif sahibine göre yukarda ya
zılı kanunların hükümlerine istinaden ittihaz 
edilmiş olan tasfiye ve emeklilik kararları hu
kuki bakımdan müdafaa edilemiyecek durumda
dırlar. Zira 788 sayılı Memurin Kanununun 
alâkalı hükümleri tasfiye komisyonu tarafın-, 
dan nazara alınmamıştır. Bakanlık inzibat ko
misyonu bir seneden beri içtima etmemiştir. 
Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı mensuplarının mah
rem sicillerine ait hükümler ve esaslar ihmal 
olunmuştur» 

Ancak geçici maddenin tatbikatı yukarda 
izah olunduğu üzere hususi bir komisyona tev
di edilmiş olması itibariyle yapılan teklifin mu
cip sebeplerle telifine imkân yoktur. 

6. Aynı suretle vazifeden uzaklaştırılan bir 
memur hakkındaki kararın Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonunca ortadan kaldırılmış oldu
ğu hakkındaki mütalâaya gelince, Büyük Millet 
Meclisince ( bilâhara Dilekçe Komisyonunun 
23 . H: . 1951 tarihli Haftalık Karar cetvelin
deki 329 sayılı Kararı, Kamutayın 14 .'IV-. 1952 
tarihli 61 nci Birleşiminde reddedilmiş olduğun
dan bu karar muvacehesinde Dilekçe Komisyo
nunun bundan böyle mümasil bir karar ittihazı
na imkân kalmamıştır. 

Bu sebeple teklifin Dışişleri Komisyonunun 
kararı veçhile reddine ekseriyetle karar veril
miştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 
Burdur İstanbul 

Muhalefet şerhim yazılıdır. II. Hüsman 
F. Çelikba§ 

(H^a, 

Kâtip 
Sivas * Bolu 

H. İmre î.,(xülez 
Bursa Bursa Giresun 

Muhalifim K. Yılmaz II.Frkmen 
II. Şaman 

(lircsun • İstanbul İzmir 
M. * Sem er 8. Oran Müstenkifim 

T. Oürerk 
Kırklareli Konya 

Müstenkifim K. Birana, 
Ş.Bakay 
Malatya Trabzon 

Muhalifim Müstenkifim 
M.S.Fti S.F.Kalayctoğlu 

İdari mercilerce ittihaz olunan bir karar 
aleyhine vatandaşın kaza merciine baş vurmak 
hakkını iptal ve dolayısiyle idarenin kazai 
murakabesini bertaraf eden 5250 sayılı Ka
nunun muvakkat maddesi hükmünün kaldırıl 
masına taraftarız. Bu kanun hükümlerinin 
halen yaşamamakta < olduğu hakkındaki nok-
tai nazara da iştirak etmiyoruz. Filhakika ka
nunun tatbik süresi nihayet bulmuştur. An
cak bu tatbikatın tesiratı muayyen vatandaş
lar üzerinde berdevamdır ve bu vatandaşların 
zaman zaman Anayasanın 82 nci maddesine 
müsteniden Yüksek > Meclise müracaat ettikleri 
de bir vakıadır. 

Kanun teklifinin ikinci maddesinin reddi 
muvafık olur. 

Bu itibarla kanun teklifinin yalnız bir mad
de olarak şu şekilde tadilen kabulü muvafık 
olur kanaat ve mütalâasmdayız. 

Madde 1. — Haklarında Dışişleri Bakan
lığı kuruluşu -hakkındaki 3312 sayılı Kanu
na ek 5250 sayılı Kanunun geçici maddesi uy
gulanmış olanlar bu kararlar aleyhine idari 
ve adlî kaza mercilerine müracaat edebilirler. 
Müracaat müddeti bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren cereyana bağlar. 

Burdur Bursa 
F.Çelih'baş H.Şamçm 

Kastamonu Malatya 
H. Türe M. Sadık Eti 

e 
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Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 31. 
II>. 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2968 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra

poru (4 /38) 

'' . . " •;---• "" " ; : : "." ' 22 Mart 1950 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hava, Kuvvetleri Komutanlığı Evrak Müdürü 3. sınıf Muamele Memuru Halit Ziya Baykara 
'(94.4-51) nin 3. sınıfa naspı tarihinin 30 Ağustos 1940 tarihine götürülmesine dair Dilekçe Komis
yonunca verilen 23 Şubat 1950 gün ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanan 20 Şubat 195,0 
gün ve 2968 sayılı Kararı inceledim : 

Dilekçe Komisyonu bu kararı ile özet olarak (Ziya . Baykara 'nin 1309 doğumlu olduğuna göre 
yas? haddi hükümlerine uyularak yapılan emekliye çıkarma işleminin sonradan doğumunun 1312 oldu
ğunun tesbiti üzerine Askerî Yargıtayca tekaüt muamelesinin iptaline karar verildiği ve komisyon 
tarafından tanzim kılinan rapor muhteviyatına göre de dilekçiye Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen mahkûmiyet kararının Askerî Terfi Kanununun 8 nci maddesine göre verilmiş bir hüküm 
olmadığı gibi kanunun 29. ve 36. nci maddelerinde yazılı hükümlerle de ilgisi olmadığından ve tahsil 
durumunun ise yedi yıllık idadi muadili olan muallim mektebi mezunu olmasi hasebiyle 
Jandarma Subay Okuluna kayıt ve kabul ile bu okulun 3 ve 4 ncü kısımlarını başarı ile 
bitirdiği ve bu gibilerin yüksek tahsil görmüş sayılmamalarının Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edil
miş olduğunun tasrih edilmesi ve sonradan Askerî Yargıtayca nıüttahaz kararda dahi «bu gibi hallerde 
ilâmın anlamına: mütaallik ihtilâfın halli hususunda kanuni.yollar mevcut iken müstakil bir dâva 
olarak tetkiki istemi ölbaptaki kanunun koyduğu esaslara aykırı görüldüğünden reddedildiği» 
cihetle bu karar kaziyei muhkeme halini almış olan birinci hükmün muhteviyatını teyitten ibaret 
görülmüş olmakla buna müsteniden evvelce ittihaz ve yüksek onaydan çıkmış olan kararname ahkâmı 
na tevfikan naspımn 30 Ağustos 1940 olarak kabuliyle lâzımgelen işlemin ona göre düzeltilmesini 
kabul etmiştir. 

Halbuki, Ziya Baykara'nm durumu yukarda açıklanan vaziyete uymamaktadır. 
Durumu kısaca şudur : Adı geçen Jandarma Yüzbaşısı iken Jandarma Genel Komutanlığında 

mevcut şahsi' dosyasında 1309 doğumlu olarak göründüğü için yaş haddi kanununa uyularak 14 Tem
muz 1939 tarihinden muteberen emekliye çıkarılmıştır. Ziya Baykara bundan sonra emekli olarak 
Jandarma Genel Komutanlığında görevine devam etmiş ve 31 Mayıs 1941 tarihinde arzusu üzerine 
terhis edilmiştir. 

1942 yılında da müracaatı üzerine hava müsteşarlığında emekli olarak hizmete alınmış ve l .II. 
1944 tarihinde isteği üzerine emeklide muamele memuru sınıfına geçirilerek ve 7 . İ l . 1944 tarihin
de de yedekte 3. sınıf muamele memurluğuna yükseltilmiştir. Doğumunun 1309 olmayıp aslında 13İ2 
olduğunu beyan ederek idari tasarrufun iptalini dâva etmiş ve Askerî'Yargıtayın 15 . III İ945 gün 
ve 2125 sayılı karariyle (Tekaütlük muamelesinin iptaline) karar almış ve Bakanlıkça bu karara 
müsteniden tekaütlük muamelesi iptal edilirken hata edilerek (jandarmada kalsa idi ve şartlarını da 
taşımış bulunsaydı durumu ne olacak idiyse ona imtisalen) 1 . VIII . 1940 tarihinden muteberen 
binbaşı muadili olan 3. sınıfa yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. 

Henüz bu idari hata düzeltilmeden 1 . VIII . 1946 tarihinde 3; smifta altı seneyi ikmal ettiğini be
yan ederek 2. sınıfa terfiini istemiştir. Yapılan tetkiklerde Ziya Baykara'nm 1940 senesinde işlediği 
görevini kötüye kullanmak suçundan ötürü Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin karariyle Türk Ceza 
Kanununun 240. maddesine tevfikan iki ay hapsine ve iki ay memuriyetten mahrumiyetine karar ve-
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rildiği ve Askeri Ceza Kanununun 37. maddesi delaletiyle aynı kanunun 34. maddesine göre memuri
yetten mahrumiyet yerine açığa çıkarma şeklinde infaz olunan bu cezanın kıdemden ve fiilî hizmet
ten indirildiği anlaşılmış ve fazla olarak 1939 ve 1941 sicillerinin üst rütbeye terfie imkân vermiye-
cek mahiyette bulunduğu görülerek terfünden sarfınazar bilâkis hatanın tashihi yoluna gidilmiş ve 
9 . I I I . 1948 gün ve 21575 sayılı Kararname ile 3. sınıfa nasbi 1944 olarak düzeltilmiştir. Fakat 
Ziya Baykara bu tashih işleminden evvel 2. sınıfa terfi ettirilmemesinin haksızlığından bahsile Aske
rî Yargıtayda tekrar idari dâva açmışsa da Askerî Yargıtay 11 . I I . 1948 gün ve 948-104 sayı ile 
(davacının 1939 ve 1941 sicilleri terfiine müsait olmadığı anlaşıldığından ve yükselmede ise esas olan 
ehliyet, sicil ile taayyün edeceği Terfi Kanununun 18. maddesi iktizasından bulunduğundan bu esasa 
göre diğer sebeplerin incelenmesine yersiz görüldüğünden, ve yapılan işlemin mevzuata aykırılığı gö
rülmediğinden dâvasının reddine) karar vermiştir. Bu karara karşı vâki karar tashihi isteği de Askerî 
Yargıtayca, varit görülmiyerek tekrar reddedilmiştir. 

Askerî Yargıtayın bu kararı Ziya Baykara'nın 1941 yılında bile üst rütbeye terfia müstahak ol
madığını açıkça göstermektedir. (Burada bahis mevzuu olan yükselme binbaşılığa terfi etmektir.) 

Ziya Baykara 'nın 1309 doğumuna göre emekliye şevkinde idarenin bir kusuru yoktur. Nüfus ka
yıtlarının 1309 olarak kayıtlı bulunması buna sebep olmuştur. Baykara kendisi bile sonradan esld 
kütüklerden işi incelendirerek 1312 doğumunu buldurmuş ve ondan sonra emekliliğinin kaldırılmasını 
istenmiştir. Em'ckliilye sevkındeki hata Yargıtay (ilâmı üzenine düzelti:lm%tli!r. Ancak bu ilâmım 
şümulü, diflekçinin fflddüla ettiği ve DSıleıkçe Komisyonunun kabul 'ettliğigibffl, terfi şartları aranma
dan terf ilksin yapılması gerektiği mânasını da taşımamaktadır. Ziya Baykara 'nın emeklilik fîşle-
raJi iptal edilldilği zaman kendilsi artık yeniden jandarma sınıfına ffiade edilemezdi. Çünkü arzusu 
ile mevzuat hükümlerine uygun olarak askerî Memur: sınıfına nakledlillmlilşti Bu liltlibarla jandar
maya muvazzaf subay olarak dönmesi' mümkün değildi. Memur sınıfına nakledildiği 1944 tari-

, Mnden evvel memur sınıfında bir yükselme de bahis konusu olamazdı. SSteilleri de buna mâniydi. 
1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci maddesli jandarma binbaşı rütbesine yükselme için 

Harb Okulunu bitÜrmek şartını esas tutmaktadır. Ziya, Baykara bu tahsili yapmamıştır. Bu iti
barla emekli) işlemMın kaldırılması üzeriiine muvazzaf jandarmaya nakili bir an iiçiün kabul olun
sa blile 1940 senesinde binbaşılığa yükselmesine kanunun tâyini ettilğii menşe durumu müsait bu-
Junıinamakta ildi. Bu husus yukarda açıklanan Askerî Yargıtay karariyle de kabul edillmüıştJi'r. 

• 'Muamele memuru sınıfında' muhtelif derecelere yükselmesi için hakkında, subayların tâbi bu
lunduğu bekleme süresine tâbi) tutulması bakımından yüksek tahsiillli vsayılması mümkün olsa bile 
yukarda araecüdiğü üzere binbaşı olaHillrnesii için mutlaka Harb Okulu tahsili şarttır. Emekli ola
rak hizmete devam, eden Ziya Baykara şartları haiz bulunsa idil esasen terfii yapılabillalrdli. Bun
lar yapılamadığına göre (Baykara'nın 3 ncü sınıf nasbinin 30 Ağustos 1940 tarihine götürülmesine 
kanunJî itmfcân ve mesağ yoktur. 

Dülekçe Komisyonu kararında Ziya Baykara hakkında Çanakkale Ağır Oeza Mahkemesin-
d'en verü'len mahkûmiyetin Terfi Kanununun 8 nci ve kanunun 29, 36 ncı maddeleriyle bir ilgisi 
bulunmadı gına da (işaret edilmektedilr. Kararda bahsi geçen bu maddelerin hangi kanuna mü-
taa l ik bulunduğu' gösteril'memekle beraber bun Askerî öeza Kanunu olduğu anlaşılmaktadır. 

Askerî Ceza Kanununun 34 ncü maddesli sarahaten (subaylar öle askerî memurlar hakkında 
memuriyetten mahrumiyet cezası hükınolunımak licabeden hallerde bu fer'î cezayı mukabil o ka
dar müddet açığa çıkarılma hüfcmolunur. Bu müddet kıdemden ve tekaüt,- hakkından lihdürÜllir) 
hükmünü taşımaktadır. • . " • • ' • ' • 

Maddede bahsi ıgeçen işlem askerî mahkemeleri iözam eden1 bir hükümdür. Umumii mahkeme
lerden aynı mahiyette verilecek cezalar hakkında yapılacak muamele ise aynı kanunun 37 nci 
maddesinde açıklanmıştır. 

37 ncıi madde; 29 ncudan 36 ncı maddeye kadar libaresiyle yukarda açıklanan 34 ncü madde
yi de d'çeri'sine almış ve umumli mahkemelerin verdiği hükümlerin müstelaİtm bulunduğu fer'î ceza
ların ayrıca askerî ımahkemeniin hükmüne hacet kalmaksızın ciheti askeriyece tatbik olunacaıgnıı 
göstermiştir. 

( S ; Sayisı.: 176) 
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Bu hüküm 4273 sayılı Kanunun S. maddesinin dışında ve o hükmü tamamlayıcı mahiyettedir. Ay

nı şekilde hüküm giyen bütün subay ve Askerî ınemiır, yedek subay ve erat hakkında uygulan
maktadır. 

Türk Ceza Kanununa göre verilen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaların kıdemden düşüleceği 
hakkında kanuni bir hüküm bulunmadığı için bahsi geçen 8. madde sarahatine tevfikan bu cezalar 
kıdemden düşülmemekte ve fakat memuriyetten mahrumiyet yerine uygulanan açığa çıkarılma ce
zaları 37. madde delaletiyle 34. maddenin âmir hükmüne dayanılarak kıdemden düzülmektedir. 
Bu itibarla bu cezanın kıdemden düşülmiyeceği yolundaki komisyon kararı kanun hükümlerine 
uymamaktadır. * '' ' 

Netice : 3. Sınıf Muamele Memuru. Ziya Bay kara'n m 1939, ve 1941 sicilleri menfi olduğuna 
ve tekrar jandarma sınıfına iadesiyle kendisine I-Iarb Okulu tahsili yaptırılamıyacağma göre nas
binin terfie müstahak bulunmadığı tarihe götürülmesi mümkün görülmemektedir. Fazla olarak 
yüzbaşılık nasbi mahkûmiyeti sebebiyle 30 Ağustos 1930 dan 30 Ekim 1930 tarihine götürüldüğüne 
göre hizmet süresi bakımından da nasbinin 1940. senesine götürülmesine cevazı kanuni yoktur. 
Memur sınıfına nakledilerek yüksek rütbeye sicil aldığı ve şartlarını da haiz bulunması itibariyle 
7 Şubat 1944 tarihinde yapılan terfii mevzuata uygundur. Bu tarihin 1940 senesine götürülmesi 
yanlıştır. 

Dilekçe Komisyonu Askerî Yargıtayın 22 . VI . 1949 gün ve 948/104 sayılı ilâmını kendi kara
rında emekliliği iptal yolunda verilen ilk kararın teyidi mahiyetinde telâkki etmekte ise de bu 
ilâm incelenirse bunda ilk kararın münhasıran emeklilik işleminin iptaline mütaallik bulundu
ğu ve başka bir hususu ihtiva etmediği anlaşılır, ilâmda kullanılan ifade, işin müstakil bir 
dâva mevzuu olamıyacağmı ortaya, koymakta ve yine yargı yollarında işin tavzih suretiyle halli 
gerekeceğine işaret etmekte bulunmasına göre dâva konusu teşkil eden bu husus hakkında Dilekçe 
Komisyonunca karar verilmesi Yüksek Kamutayın 6 . II . 1950 gün ve 1687 sayılı Kararma da mu
halif bulunmaktadır. 

Bu itibarla bahis konusu Dilekçe Komisyonu kararının İçtüzüğün 57. maddesine tevfikan Yük
sek Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
, • . . ' . ' . " . JT- Çakır • 
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Yüksek Başkanlığa 

Halen 2 nci Sınıf Muamele Memuru olan Ha
lit Ziya Baykara hakkında selef Bilekçe Ko-
ıhisyönunca verilip 23 Şubat 1950 gün ve 38 
sayılı Haftalık Cetvelle neşredilen 20-. I I .'1950 
tarihli ve 2968 riümadalı Karâra karşı1 Samsun 
eski Milletvekili Hüsnü Çakır tarafından süresi 
içinde itiraz edilmiş' olmakla bit baptaki dos
ya yeniden incelendi; 

Selef komisyonun itiraza uğrayan kararı, Ba
kanlar Kurulunun 12 Eylül 1945 gün ve 19675 
sayılı Kararnamesine tevfikan dilekçi Halit Zi
ya Baykara'mn 3 nöü Sınıf Muamele Memur
luğundaki nasıp tarihinin 30'. VIII . 1940 ola
rak kabulü ve buna mübayiıı muamelelerin ip
tali ve binaenaleyh mezkûr kararname hükmü
nün mahfuz tutulması lâzımgeleceğinc müte
dair bulunmakta ve vâki itirazda ise vaktiyle 
Askerî Yargıtayca karara bağlanmış oları'bu 

,işjG komisyonca bakılmış olmasının,' Anayasa
nın 54 neü maddesine ve 1678 sayılı Meclis ka
rarma mugayir olduğu iddia edilmektedir. 

Asken Yargıtaym bahis mevzuu kararı, yal
nız dilekçi hakkındaki tekaütlük muamelesinin 
iptalini istihdaf etmekte olmasına nazaran 3 
ncü Sınıf» Muamele Memurluğuna ait nasıp ta
rihinin evvele alınmasını ve bu suretle terfiinin 
sağlanmasını, mezkûr emeklilik işleminin kaldı
rılmasından sonra istemiş ve bu hususta mez
kûr Bakanlar Kurulu kararma istinat etmiş 
bulunan dilekçinin bu talebiyle katiyen ilgili 
bulunmamaktadır. 

• Bu itibarla, bu işteki komisyon kararı, Ana
yasanın 54 ncü maddesi hükmünü ve 1678 sa

yılı Meclis kararının vaz'ettiği kaide ve prensi
bi asla ihlâl, etmemiştir. • 

Kaldı ki, mezkûr itiraz tarihinden çok son
ra, yani 30 Ocak 1952 tarihinde Millî Savunma 
Bakanlığından, Hava Kuvvetleri, Komutanlığı 
Personel Şubesi Başkanlığı ifadesiyle alman 
114872 sayılı bir yazıda : Mumaileyh Halit Zi
ya Baykara'mn 3 ncü sınıf muamele memurlu
ğuna yükselme tarihinin, Bakanlar Kumlunun 
Salifülarz Kararnamesine ve itiraza koiııi. teşkil 
eden 2968 sayılı selef komisyon kararma u y 
gun olarak, 30 . V I I I . 194.0 .tarihine alınmış ve 
buna mübayin muamelelerin düzeltilmiş olduğu 
beyan edilmektedir. 

Dilekçinin isteğinin tamamen yerine getiril
miş olduğunu bildiren bu yazı üzerine yapılacak 
bir işlem kalmamış bulunduğuna göre bu nok
tadan da sebep, illet ve veçhi zail .olmuş olan 
itiraza artık mevcut nazariyle bakılmamak ik
tiza eder. 

Zikredilen sebeplerden dolayı, mezkûr iti
razın nazara alınmaması* icabedeceği hususunun 
Kamutayın yüksek tasvibine sunulmasını, işbu 
raporumuzla arz ve teklif ederiz. 
Bilekçe Komisyonu BaşT 

kanı ve bu rapor sözcüsü 
Maraş Balıkesir 

Abdullah Ay temiz . A. Fahri l§eri 
Çankırı Elâzığ Gazianteb 
K. Arar II. Ali Yöney G. Kınaoğlu 

Kayseri Malatya Maraş 
Y. Ziya Turgut N. Öcakctoğhı M. Özsoy 

Seyhan Trabzon Yozgad 
S.- Serçe S. E. Alperen Y. Karshoğlu 
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S. SAYISI : 1## 
Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, Dilekçe Komisyonunun 5 . XII . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1234 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo

ru (4 /201) 

Yüksek Başkank$a ( 

Dilekçe Komisyonunun 30 . VII . 1951 tarih ve 1234 sayılı kararı tatminkâr 
görüşülmesineN delâletlerini arz ve rica ederim. 6 . X I I . 1951 

bulmadım. Mecliste 

Mardin 
Dr. Amz Uras 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Kâğıt 1§. No. 3279 - 6992 
Dilekçe Ko. No. 3085 - 6451 

K. K. No. 4-201 

7 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Mardin'de oturan Efram Çırbaka hakkında 
selef Dilekçe Komisyonunca verilip 5 . X I I . 1951 
gün ve 19 sayılı Haftalık cetvelle neşredilen 
30 . VII . 1951 tarih ve 1234 numaralı karara 
karşı Mardin Milletvekili Aziz Uras taraf nidan 
süresi içinde itiraz edilmiş olmakla bu baptaki 
dosya yeniden incelendi. 

Adıgeçen dilekçi, müsaade istihsal etmeden 
ecnebi tâbiiyetine geçmiş olmasından dolayı Ba
kanlar Kurulunca 1312 sayılı Kanunun doku
zuncu maddesine tevfikan tâbiiyetimizden iskat 
edilmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar mumaileyh tarafından, Bakan
lar Kurulunun iskat kararı aleyhine kanun yo
luna baş vurulmuş ise de Danıştay Deavi Da
ireleri Genel Kurulu, mezkûr iskat kararının ip
tali talebine mütedair olan dâvayı kabule ş/ayan 
görmiyerek 3 . X I . 1950 gün ve 434/622 sayılı 
ilâmla reddetmiştir. 

Selef Dilekçe Komisyonu da, bu bapta Mecli
se vâki müracaatı, işbu ilâma ve Anayasanın 54 
ncü maddesi hülanüne dayanarak, bir işleme tâbi 
tutmamıştı*. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'in itiraz etti
ği karar işte bu karardır. Bilindiği üzere Ana
yasanın 54 ncü maddesi, kaza merciinden geç
miş hususların ve bu mercilerin bu hususlar 

hakkında vermiş bulundukları kararların teşriî 
müdahale ve murakabeden masun tutulduğunu 
kesin bir ifade ile belirtmiştir. 

Selef komisyonun itiraza uğrıyan bu kararı 
mezkûr 54 ncü maddenin sarih hükmüne ve Bü
yük Meclisin bu madde hülanüne muvazi olarak 
ittihaz buyurmuş olduğu emsal kararlara tama
men uygundur. 

Zikredilen sebeplere göre vâki itiraz mesnetten 
mahrum ve binaenaleyh gayrivârit olduğundan, 
bu itirazın reddi lâzımgeleceği hususunun, Ka
mutayın yüksek tasvibine sunulmasını, işbu ra
porumuzla arz ve teklif ederiz. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı ve 

Bu rapor Sözcüsü 
' Maraş Balıkesir 

A. Ay temiz A. Fahri îşe,ri 
Çankırı 
K. Arar 

Gazianteb 
G. Iünoğhı 
Malatya 

N. Ocakcıoğlu 
Seyhan 

S., Serçe 

T. 

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney 

Kayseri 
X Z. Turgut-

Maraş 
M. özsoy 
Trabzon 

8. E. Alperen 
Yozgad 
Karshoğhı 
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