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Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'ün, 

Mardin - Cizre yolunun hangi tarihte Dev
let yolları arasına alındığına ve ne zaman 
bitirileceğine, Mardin - Savur - Midyat yolu 

Karayolları Trafik Kanunu tasarısı; Bayın
dırlık, Adalet, % İçişleri, Bütçe ve Ulaştırma ko
misyonlarından üçer kişinin alınması suretiyle 
Irartiİacak Geçici Komisyona havale olundu. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin sorulardan önce 
.görüşülmesi kabul edildi. 

Türkiye ile îspanya arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması ve 

. İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nunlar kabul olundu. 

Yazık sorular 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-

bis'in; yabancı kadınlarla evli subaylar hak
kında yapılacak muameleye dair bir kanun 
mevcut olup olmadığına, yabancı kadınlarla evli 
kaç subayın ordu ile alâkasının kesildiğine, Ati
na eski Ataşemiliterinin ne sebeple askerlikten 
ihraç edildiğine ve tekaüt aylığının verilmemesi 
sebebine dair yazılı soru önergesi. Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/684) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm; meral anıl 
ıslahı* için yapılacak denemelere Kars'ta başla-
nılmaması ve merkezî hayvancılık enstitüsü açıl
maması sebeplerine, Kars'ta bir hayvan has
tanesi açılmasının ve arı kovanı imali için ucuz 
tarifeli kerestelik verilmesinin .düşünülüp dü
şünülmediğine ve biralık arpa evsafını haiz Kars 

Sayfa 
ile bugüne kadar ayrılmış olan ödeneklere 
ve sarfedilen para ile kaç kilometrelik yol 
yapıldığına ve bu yol üzerinde suiistimalleri 
görülen memurlar hakkında bir ihbar vâki . 
olup olmadığına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal, Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 

'.(6/640) Y ' ' ' (. •"'..327*328-

Uçuş Tazminatına dair" olan kanun tasalısı
nın birinci maddesinin görüşülmesine bir müd
det devam edildikten sonra 

-23 Mayıs 1952 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Çorum Milletvekili 

M. Tüwiwj S. Baran 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirmoğlû 

arpasının teknolojik . vasıflarının tosbit edilip 
edilmediğine dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/685) 

Kars Milletvekili, Sırrı Atalay'm; karların 
erimesi ye sürekli yağmurlar, dolayısiyle Kars 
Ilı ve ilçeleri ile, köylerinde vukua gelen tah
ribattan zarar görenlere şimdiye kadar ne gibi 
yardımlarda bulunulduğuna ve köylüye keres
telik ve sair inşaat malzemesi verilmesi ve kredi 
sağlanması husussunda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru, önergesi^ Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/686) ;. 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın; Ala-
cahöyük - Boğazkale yolunun tamamlanmasına 
ve Budaközü çayı üzerine inşa olunacak ahşap 
köprüye dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir, '(6/687) 

M «gapa- »a. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

S o r u l a r 
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2. —• HAVALE EDİLEN KÂÖITLAR 

Teklifler 
1. •— Balıkesir Milletvekili "Vacid Asena ve 

üç arkadaşının, Türk Ceza Kanonunun 273 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/392) (A(Met Komisyonuna) 

2. — Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'in, 
Vakıflar İdaresini ıslah için bir danışma kurulu 
taşkiline dair kanun teklifi (2/393) (Maliye vo 
Bütçe komisyonlarına) . 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbcy'in, 
yüksek, tahsil fonu teşkili haklımda kanun teklifi 
(2/394) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) | 

Raporlar • 
4. — Devlet Denizyolları vo Limanları işlet

me Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinho-

i. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve 
Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'in Karayolları 
Trafik Kanunu tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona Ticaret ve Maliye komis
yonlanndan üçer üye verilmesi hakkındaki öner-
ffesi-

BAŞKAN.— Bir sungumuz var. 
Bundan evvelki Birleşimde İçişleri Komisyo

nunun okunan raporu üzerine Karayolları Tra
fik Kanunu tasarısı görüşülmek üzere gerici 
bir komisyon kurulması için, Adalet, İçişleri, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarından 
üçer üye alınması hususunda karar ittihaz bu- • 

sabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay. Başkanlığı tezkeresi ile Devlet De
nizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 194G yılı Kesinhesabı hakkında kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/237, 
1/294) (Gündeme) , 

5. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Dilekçe Komisyonunun 22.XII. 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 161 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/91) (Gündeme) 

6. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır'm, Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2831 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/35) (Gündeme). 

.vurulmuştu.' Bu kararın verilmesinden sonra ve 
kanunun komisyonca görüşülmeyo başlanmasını 
mütaakıp bâzı arkadaşlar bu komisyona Ticaret 
ve Maliye komisyonlarından da üye alınmasını 
teklif etmişlerdir. Şimdi buna ait önergeyi oku
tuyorum. . . ' . . ' • - . ' - , 

Yüksek Başkanlığa 
Trafik Kanun tasarısının Geçici Komisyonda 

görüşülmesine Yüksek Meclisçe karar verilmiş 
bulunmaktadır. Ancak: Tasarının Ticaret ve Ma
liye komisyonlarını ilgilendiren hükümleri bulun
makta olmasına göre; mezkûr geçici komisyona 
Maliye ve Ticaret komisyonlarından da üçer âza» 

B Î E Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,12 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

, — 297 — 
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ilâvesinin oya arzını saygılarla rica ederiz. 
Ticaret Komisyonu Maliye Komisyonu 

Sözcüsü '.'-• Üyesi 
.-. Enver Güreli Şevki Ecevit 

MEHMET DAİM" SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ bir kanunun iyi ve nok
sansız bir şekilde çıkmasını istiyen arkadaşların 
hiçbir zaman geçici komisyonlara rağbet etmeme
leri icâbeder. (Karar verildi sesleri) Karar veril
diğine göre onun üzerinde konuşmıyacâğım. 

Maliye Encümeni 21 azadan müteşekkildir. 
Bugün .8 tane Geçici Komisyon kurulmuş ve ko
misyonumuz bu 8 Geçici Komisyona üçer üyeden 
24 üye, yani; kendi miktarından fazla üye ver
mek mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu itibarla 
komisyonun esas vazifesi dahi görülememekte ve 
arkadaşlar günde 2-3 komisyona katılmak mecbu
riyetinde kalmaktadırlar. Onun için Maliye Ko
misyonunun bu komisyona arkadaş tefrik edemi-
yecek durumda olduğunu arzetmek için huzuru
nuza geldim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttum, 
arkadaşımız da itirazını söyledi. Şimdi önergeyi 
oyunuza arzedeceğim: Ticaret ve Maliye komis: 
yonlarından da üçer,üye alınarak kurulmuş olan 
komisyona katümalarnıı kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler.. Teklif 
kabul* edilmemiştir efendim. Binaenaleyh evvel
ce kurulmuş bulunan komisyon mevcut üyesiyle 

1952 O : t " • . • 
vazifesine devam edecektir. 

Gündem üzerinde teklifler var onları okuyö-
r u ü . ' • . . . . . . , : • • 

Yüksek Başkanlığa-
Görüşülmesine başlanmış olan uçucular hak

kındaki kanun taasarısı ile diğer kanun tasarı
larının sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. : • , / , 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesinin karar altına alınmasını • arz ve 
teklif ederim.. 

Çanakkale Milletvekili 
Becli Enüstün 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun, teklif ve tasarıla

rının sözlü sorulardan evvel müzakere edilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Hamdi Türe Galip Deniz 

BAŞKAN —. Efendim, her üç önerge de aynı 
mahiyettedir. Kanunların,, sözlü somlara takdi
mi istenmektedir. Oylarınıza arzediyorıroı; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kanunların diğer
lerine takdimi kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet'Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişildik 
yapılması sahkında kamın teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu, (,2/368)::,[1] .... 

BAŞKAN —' Tümü üzerinde söz istiyenler 
varsa işaret buyursunlar... Tümü üzerinde söz is
tiyen bulımadiğma göre maddelere geçilmesini 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler...- Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. I 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli.cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mındaki (745) nci (Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(75 000)' lira, ayn'ı kanuna bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında yeni
den açılan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (465) 
nci (Meclis Soruşturma Kom isy o mı genel gide r-
1 eriyle Meclis ve-Millî Saraylarda yapılacak 
tesbit giderleri) bölümüne aktarı İmi stır, 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M'. , Ödeneğin çeşidi Lira 

[1] 189 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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465 Meclis Soruşturma Ko
misyonu 4'cnel giderleri 
ile Meclis ve Millî Sa
raylarda yapılacak tes
bit giderleri . 

BAŞKAN 
75 000 

./ 
Madde üzerinde söz istiyen yok-
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tur. Maddeyi cetveli iİe birlikte kabul edenler... 
Etmiyenlev... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmına, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen for
müller eklenmiştir. 

•' BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. •-— «Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde ,ka.bıü- edilmiştir. 
-' •Heyeti umumiyesi acık oyunuza' arzcdil-

miştir. Kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı, çekiııserler ise yeşil oy pusulası kullana
caklardır. 

Gündeme devam ediyoi'iı'z. 

,2. — Uçucular için tazminat kanunu tasarısı 
VÛ MUM Savunma, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/318). 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde müza
kereye devam ediyoruz. Söz Besim Besin'indir, 
buyurun. 
. BEıSÎM BESİN (Kütahya) — Muhterem ar-
kadaşlar, iki gün evvelki oturumda topçu pi
lotları hakkında bâzı mâruzâtta bulunmuştum. 
Fakat son defa olarak Millî Savunma Bakanı
nın buradaki topçu pilotları aleyhine, hava pi
lotları lehine olan konuşmalarını cevaplandır
mak nıaksadiyle tekrar kürsüye gelmiş bulu
nuyorum. 

Millî Savunma -Bakanı diyorlar ki, «hava 
pilotlarıİle topçu pilotları arasında fa>rk yap
manın gayet mühim bir sebebi vardır, çünkü 
bu tasarıyı getirirken t e k b i r hedefe bağlan
mış bulunuyoruz : Bava kuvvetlerine rağbet 
azalıyor bu rağbeti çoğaltmak istiyoruz.» Hal
buki, hatırlarsınız, topçu pilotları hakkında 
yaptığımız müdafaalarda hava pilotlarının za
rarına hiçbir teklifimiz yoktur. Hattâ dedim 
ki, tepkili uçakların zahmeti, meşakkati, ida-
•resi her cihetle çoktur. Mümkünse bunların 

İ952 Ö : İ 
yıpranma paylarını yüzde yüze çık ar alım* > On
lardan kesip de topçu pilotlarına verecek deği
liz. Böyle bir tedbirle rağbetin artacağını ben 
zannetmiyorum. Henüz tayyare kazasında ölen, 
şehit iolan arkadaşlarımızın şahadet haklarını 
bile tanıyacak bir 'kanun getiremedik. Eski 
mevzuatımıza göre biliyorsunuz muharebe mey
danında, düşman karşısında ölenlere şehit de
niyor. Halbuki tayyareden düşüp kazaya kur
ban gidenlere şehit demiyoruz. Bu suretle ölen 
arkadaşlarımızın .aileleri bundan istifade ede
miyorlar. Rağbet; bu yoldaki kanunu bir an 
evvel getirmek ve onların haklarını korumak
la olur. Refah faciasını hatırlarsınız. Bunlar 
da öyledir. Sonra subayların şeref ve haysiye
tine riayet etmek, onları ikdar ve terfih etmek 
suretiyle yalnız hava subaylığına değil diğer 
subaylıklara da rağbeti artırmak lâzımdır. 
Maalesef bir emir eri hâdisesi vesile ittihaz edi
lerek burada subayların haysiyetini kıracak iş
ler yaptık. 

Sonra; Millî Savunma Bakanı diyor ki, 
topçu pilotu eğer % 50 tazminat alacak olursa 
İm. sefer diğer . hava subayları da topçu pilotu 
olmak isterler. • Bu, her kesin elinde değildir. 
Millî Savunma Bakanlığı bir kadro yapar. Bu 
kadronun müsaadesi olmadıkça her keşi topçu 
pilotu yapmak mümkün olmaz. 

Sonra arkadaşlar; elimde vesaik gok, bâzı 
arkadaşlar bana birçok vesikalar verdiler, bun
larla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yalnız 
şunu hatırlatmak isterim, tekrar ediyorum, 
Hava Komutanlığı idaresinde bulunan muhte
lif cins tayyareler içinde nakliye tayyaresi, 
keşif tayyaresi, borbardıman tayyaresi ve av 
tayyareleri vardır. Bunların hepsine seyyanen 
muamele yapılıyor. Nakliye tayyaresi, bildi
ğimiz, hepimizin uçuş yaptığımız, İstanbul'a 
şuraya buraya gidip geldiğimiz tayyarelerin ay
nıdır. Bunlar tepkili uçaklar gibi 3-5 veya 
10 bin metre yüksekliklerde uçuş yapan tayya
reler değildir. -Bu tayyarelerde uçanlar evvel
ce pilot brövesi almış olan subaylardır. Bunlar 
%' 50 tazminat alıyorlar da kara, bilotlarma % 
30 veriliyor. Öyle ki tayyareye binmiş olan bir 
ha rit a subayı, doktor ve sair nakliye subayla
rına, teftişe giden komutanlara % 30 veriliyor1. 
Binaenaleyh bu haksızlığın bertaraf edilmesi 
lâzımdır. 

Size yalnız kısaca Kore'de madalya almış 
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arkadaşlarımıza müteveccih bir takdirname oku- I 
yacağım ve bununla iktifa edeceğim: 

«11 Mayıs 1952 tarihli icrai emirle salâhi-
yetlendirilmiş Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı hava harekâtına iştirak ederek takdire şa
yan faaliyetler göstermiş olan Türk ordusun
dan iki topçu pilotunu birer asıl ve yedişer ben
zeri hava madalyası ile taltif etmiştir. Türk 
ordusundan bu iki subay • 12 Kasım 1950 den 
5 Mayıs 1951 e kadar 480 uçuş görevi alarak-
Kore'deki hava harekâtına iştirak edip takdire 
şayan faaliyetleri ile temayüz etmişlerdir. Türk 
silâhlı kuvvetleri topçu taburu emrinde taarruz 
ve savunma harekâtını desteklemek için gerek 
pilot, gerekse pilot ve gözetleyici olarak çift 
vazife ile görevlendirilmişlerdir. Kesif ve da
imî düşman hava defi ateşine mâruz olarak faz
la arızalı arazi üzerinde gayrimüsait hava şart
ları içinde, alçak irtifalarda ve düşük süratle 
uçarak tabur ve diğer Birleşmiş. Milletler Kuv
vetleri topçu ateşlerinin tanzimi için gözetleme
lerde bulunmuş düşman kuvvetleri ve vaziyet
leri, düşmanın elindeki arazi parçaları, geniş 
sahalara yayılmış dost birliklerin vaziyeti ve 
topçu taburunun tanzim atışları geniş ölçüde 
bu uçuşlarla elde edilmiş ve harekâtın muvaf
fakiyetle neticelenmesinde rol oynamışlardır. 

Bu gayrimüsait hava şartları, elzem düşük 
süratle alçak irtifalarda, uçuşun ve düşmanın 
sık hava defi faaliyetinin meydana getirdiği 
şartlar dâhilinde bu subayların gösterdiği cesa
ret ve vazifeye bağlılıkları kendilerine ve Tür
kiye Cumhuriyeti ordusuna şeref bahsetmiştir.» 

Sayın Tahsin Yazıcı'mn takdirnamesini, mü
saadenizle okuyayım : 

Oh'onan, 8 Ocak 1951 

Topçu pilotlarına Kore Tugay Komutanının 
yazısı 

Tugay birliklerinin muharebe vazifeleri al
maya başladıkları 24 Kasım 1950 tarihinden iti- I 
baren taburunuzun keşif ve ateş tanzimi, ayrı
ca tugayın keşif ye dolayısiyle emniyet işlerin
de açık, sisli hava demiyerek tehlikeli bölgeler
de devamlı ve eesurâne uçuşlarınız ve açık ra
porlarınızla sağladığınız hizmet tugayca çok 
değerli ve takdire lâyık görülmüştür. Sizleri 
bu suretle takdir ederken Allalım millete ve or
duya bağışlamasını, daima yardımına eriştirme- | 

sini dilerim. Değerli Türk çocukları, 
Kore Türk Silâhlı K. K. 

Tuğg. 
Tahsin Yazıcı 

Geçen gün de uzun uzadıya izah ettiğim gibi, 
arkadaşlar; bu topçu plotlarma verilecek zam 
bütçeye yük teşkil etmez ve verilmediği takdirde 
bunlar hakikaten haksızlığa mâruz kalmış olurlar. 

Tekrar ediyorum; bunları ne Savunma Komis
yonunda ve ne de diğer komisyonlarda müdafaa 
eden kimse çıkmamıştır. Bu kanun tasarısı doğ
rudan doğruya Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 
tanzim edilmiş ve Şûrada da uzun uzadıya tet
kik edilmeksizin ve oradan da Kara Kuvvetlen
ilin müdafaası alınmadan hazırlanmıştır. Bu se
beple bu noktayı bilhassa nazarı dikkatinize ar-
zeder ve takririmin kabul buyurulmasını .istir
ham eylerim. 

Arzu eden arkadaşlar; Kore'deki topçu pilot
ları ve uçakları mahrek altında vazifle gördükleri 
için geçen seferde arzettiğim gibi, daima kendi 
ateşlerimize de mâruzdurlar. Aldıkları, yaraları 
gösteren fotoğraflar buradadır. Arzu eden arkar 
dağlar görebilirler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyon var mı Buyu

run Millî Savunma Bakanı! 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ IIULÛSÎ 

KÖYMEN (Bursa) — Efendim, geçen defa da 
arzetmiştim, Sayın Besim Besin Paşanın, Topçu 
Generali olmaları itibariyle, kendi «confrereleri» 
hakkında elbetteki hassas olmakta ve onların ta
lepleri üzerinde kendine mal edilmiş bir dâva he
yecanını taşımakta hakkı vardır. Ama bakanlık 
olarak meseleyi bu gibi hislerden uzak, tamamen 
objektif bir görüşle tesbit eden ve ona göre hü
kümler vaz'eden bir tasarıyı yüksek huzurunuza 
sunmuş bulunuyoruz. Sayın General şimdi ver
diği izahatta dediler kî; «Kore'de bir topçu rasat 
subayımız şöyle bir takdire mazhar olmuş.» Bü
tün hizmet erbabını, evvelce de söylediğim gibi, 
biz aynı derecede tebcil ve hizmetlerindeki kudsi-
yet itibariyle aralarında bir fark gözetmekten su
reti katiyede ihtiraz ederiz. Hepsi de mukaddes 
hizmetler görmektedirler. Huzurunuza sevketti-
ğimiz bu kanun tasarısındaki kasdımız daha fazla 
yıpranmış olanları tazminatla taltif etmek sure
tiyle bu hizmete rağbeti teşvik etmektir. Topçu 
uçakları hiçbir zaman, nakliye, bombardıman, ke-
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şif vo av tayyareleri gibi kilometrelerce daha sür
atli ve çok fazla yükselmeye istidatlı olanlarla 
aynı nispette ve ehemmiyette bulunamazlar. Vü
cut itibariyle fiziki tesirlerle çok yıpratıcı tay
yareleri kastedilmiştir. Hattâ nakliye uçağı de
yince, Devlet Havayollarında mevcut olan tayya
reler dahi kastedilmiş olsalar, bu uçaklar lıarb 

' esnasında filolarla, av uçaklarının himayesinde 
hareketleri göz önünde tutularak ona göre talim 
ve terbiye ile yetiştirilirler. 

Topçu rasat tayyareleri münferit uçuşlarla 
âdeta havaya yükselmiş bir rasat kulesinden 
ileri bir talim ve terbiye görmemektedirler. Bi
risinin .sürati 900 - 1000 kilometre ve beygir 
kuvveti 16 - 20 bin kadar iken, ötekinin beygir 
kuvveti 125 tir. Evvelce de tekrar ettiğim gibi, 
uçuş şartları yekdiğeri ile kıyaslanmayacak ka
dar büyük farklar gösterdiğinden bu iki tayya
redeki personelin içind'e elbette tazminat bakı
mından bir fark gözetmek adalet kıstasına uy
gun olur. Aksi takdirde, bütün hizmet erbabı
nın mâruz kaldığı hayat tehlikeleri ve saire iti
bariyle işi düşünerek, bu kanunu huzurunuza 
getirmekte hiçbir fayda olmaz. Sayın generalim 
böyle düşünürken niçin demiyorlar ki... Harb 
uçaklarının içindeki gözcüsüne, telsizcisine biz 
% 30 nispetinde bir tazminat teklif ediyoruz. 

Tehlike mevzuubahis olsaydı tehlike itiba
riyle bunların, da pilot kadar aynı yerlerde risk 
tazminatı ile taltifi lâzımgelirdi. Bizce burada 
tehlike meselesinden ziyade yıpranma meselesi 
vardır. Yıpranmaya mâruz kalan da tayyareyi 
idare eden pilottur. Bu itibarla pilota hususi ve 
müstesna bir kıymet izafe ediyoruz ve bu nok-
tai nazardan kanunu hazırlıyarak takdim etmiş 
bulunuyorıızl Yüksek takdiriniz tabiî en isabet-
lisidir. Karar sizindir. • ' " " 

BAŞKAN — Sayın' bakandan sonra söz isti-
yen var mı ? 

BESİM BESİN (Kütahya) — Söz istiyorum. 
(Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Bakandan sonra bir milletve
kilinin söz hakkı vardır. Söz vermek mecburi
yetindeyim; buyurun. 

BESİM BESİN ' (Kütahya) —Arkadaşlar, 
biraz da rahatsız olduğum için fazla konuşma-
yıp kısa kesmek istiyordum, fakat mecbur etti
ler. 

Hava cereyanı şu ve bu âmilleri ileri sürdü-
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| ler. Halbuki arkadaşlar bizim bildiğimiz alçak 

irtifalarda hava tesirleri daha fazladır. Çünkü 
yüksek irtifalarda uçan tayyareler böyle hava 
cereyanlarına mâruz kalmıyacakları gibi, yağ
mur, sis ve saireden de müteessir olmazlar. 
Topçu pilotlarının kullandığı tayyarelerin va-

I sıfları hususidir. Bunların vazifeleri de gözetle
me ve topçu ateşini tanzimdir. Bu itibarla bun
ların yüksek irtifadan uçmalarına lüzum yok
tur, hattâ yüksek irtifadan uçmaları zararlıdır. 
Bu tayyarelerin süratlerinin de fazla olmaması 
zaruridir; çünkü bir tarassut tayyaresi iyi gö-
rebilmesi topçuya ateş tanzimi yaptırabilmesi 
için en iyisi durması lâzımdır. Fakat tayyare 
duramıyacağmdan, az süratle hareket etmek 
suretiyle bu tarassut vazifesini nispeten isabetle 
teinin eder. 

Sonra arkadaşlar, burada rapor var, ben 
size okumuyorum. Harekât hakkında birçok şey
ler var. Topçu pilotları 100 metrelik bir düzlü
ğe inebilirler. Bu düzlük, icabında çamur için
de icabında kar altında, toz, toprak içindedir. 
Böyle bii' yere inmenin müşkülâtını tasavvur 
buyurun. Hele anide bir rüzgâra mâruz kalırsa, 
takla atması da mevzuubahis olabilir. 

Diğer pilotlar pistlerden kalkarlar, her tür
dü konforu haiz yerlerde ikamet ederler, istira
hatları temin edilir. Topçu tayyareleri topçu 
alayı ile birlikte, dağ başında, her türlü kon
fordan azade bir şekilde daima geceli gündüz
lü uçmak vaziyetindedirler. İki saat uykuyu 
mütaakıp bu tayyarecilerin tekrar uçuşa çıktık-

I lan vTıkıdır. Fakat diğer hava kuvvetleri pi
lotlarının 6 saat istirahat etmeden uçmaları ka-

[ ideten yasaktır. 
Sonra arkadaşlar, "tekrar ediyorum, topçu 

pilotlarının kullandıkları tayyarelere âdeta bir 
I bisiklet süsü veriliyor. Burada, rakamlar var 
I Kore'de uçan topçu tayyarelerinin süratleri 

260 - 300 kilometredir. Geçen gün Millî Savun-
I ma Bakanı veya Komisyon Sözcüsü arkadaşı-
j mız bombardıman ve keşif uçaklarının sürat-
I lerinin 1000 kilometreye çıkacağını söylediler. 
I Tekrar ediyorum, bu sürate çıkamazlar, çünki 
I bombardıman vazifesi böyle süratli uçaklar 
I tarafından yapılamaz. Keza keşif vazifesi de 
I bu kadar süratli tayyarelerle yapılamaz. Topçu 
I pilotlarının kullandıkları tayyarelerin süratleri, 
I hava kuvvetlerinin kullandıkları keşif ve bom-
I bardıman tayyarelerinin süratlerine, hemen he-
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men yakındır. Binaenaleyh takdir yüce heyeti- I 
nizindir, mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı! (Reye, re
ye sesleri). 

Oy vermeyenler. Varsa lütfen, oylarım kul
lansınlar.-' 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik — Efendim, mevzu- kâfi de
recede tebellür etmiştir kanaatindeyiz. Onun 
için yüksek huzurunuzu fazla işgal otmiyecc-
ğim. Yalnız Amerikalıların bu mesleke: rağbe
tin gittikçe azalmakt'a olduğunu ifade eden bir 

neşr iyat ım okuyacağım, 
Amerika Hava Kuvvetleri Başkanı ve Hava 

Nazırı şöyle diyor: (Havacılar dün kongerede; 
Amerikan gençlerini yeni tip uçaklarda çalışT 

. ıh aya. sevketmenin,. gittikçe güçleştiğini belirt
mişlerdi!'. 

Buna mukabil Ruslar en iyi genç elemanlar 
rmı çifte ücret ve diğer menfaatler temini suf 
reliyle Hava kuvvetlerine almaktadırlar.) Bu 
beyanat Hava, Kuvvetleri Genel Kurmay Başr 

kanı ve Hava Nazırının, beyanatıdır. 
İkinci; m aruz atım da, şu olacaktır: İngilizler 

bizim topçu.pilotları için kabul ettiğimiz nispe
tin • çok- dununda, bir nispet kabul etmişlerdir. 1 
Bugün İngilizler topçu pilotlarına % 14, hava 
kuvvetleri pilotlarına % 100 veriyorlar. I 

Taktir..yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner

geleri okuyacağız. 
BESİM BESİN (Kütahya) — Söz istiyorum. 

(Gürültüler, masalara vurmalar, kâfi kâfi, .re- I 
ye reye sesleri) -

BAŞKAN—• Konuşacaksanız, buyurun. 
• • B$BİM BESİN (Kütahya) — Arkadaşlar; 
İngilizler şu kadar veriyorlar, bunlar bu.ka
dar: veriyorlar dediler. Biz Amerikan malzeme
si Irallamyoruz. Amerika'da % 50 tazminatı 
•topçu pilotlarına da teşmil etmişlerdir. Sayin 
Yümnü Üresin arkadaşımızdan kendilerindb 
bulunan Amerikalıların vesikalarını okumaları
nı rica ederim. Sonra ayrıca arkadaşlar, Avustu-
ralya, Pakistan v e / Yunanistan'da topçu pi
lotları hakkındaki tazminat şeklini bizim gibi 
yeni kabul etmişlerdir ve bunlarda nispet % 50 
dhv -

Bilhassa .şunu- tebarüz ettirmek isterim, ar
kadaşlar ; şimdi, her hangi bir nakliye uçağında | 
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I' uçan albay rütbesinden yukarı- bir zat, vaktiy

le gençliğinde bröve almış diye, ,%, 50 uçuş taz
minatı alıyor. Rica ederim bu zat: halen: pi
lotluk •• yapmıyor. Esasen pilotun yaşı hiçbir 
zaman binbaşıdan yukarısının pilot olarak uç-

•' masına müsaade etmez, caiz de değildir. O, vak-
• tiyle bröve almış diye, Ömrünün sonuna kadar 

tayyarede uçtukça- % 50 alacak da, niçin bir 
topçu pilotu <%' 30 alsın? Makinistler, telsizci
ler de % 30 alıyoı\ deniyor. İsterlerse onlara 
da % 50 versinler bir diyeceğimiz yok; 

Bence topçu pilotları övey evlât yapmak, 
\ diğerlerinden ayırmak'doğru değildir, benini 

vicdanım buna razı değildir. Bu kadar:O. . 
BÜTÇE KOMİSYONU ABINA YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, Amerikalıların 
1 topçu pilotlarına verdikleri % 50 nispetinde* 

ki tazminat başkadır. Onlar kendi hava/ kuvvot-
'. 1 erin e ayırdıkları elemanları topçu piİötu ola

rak kullanırlar. Mâruzâtımın birinci noktası bu
dur. 

İkincisi, büyük rütbeli subayların uçmadan 
tazminat aldıkları mütalâasının varit"'. olmadı
ğıdır. Bunlardan mevcut kalanlar oldukça 
mühim zayiat vermişler ve takriba 15 - 20 
kişi kalmıştır. Bunlar da bilfiil uçarak' tazmi
nat alırlar. Bunlardan biri general rütbesiyle 

. geçen sene bizzat uçarak, pilotluk yaparak tay
yareciyleMısır'a gitmiştir. 

BAŞKAN'— Başka söz istiyen yoktur. Tak
rirler vardır, okutuyorum. 

Başka söz istiyen yok, önergeleri ' okutuyo
rum. <" ' , . ' • ' ' ' ' . ' -: 

; -' T. B. M. M. Başkanlığına 
Uçucular ~ hakkındaki kanun tasarısının bi

rinci maddesinin arzeylediğinı sebepler .dola-
yısiyle tadili; ve diğer.:, maddelerinin de buna 
göre ıslahı i,ein tasarının Bütçe Komisyonuna 

. gönderilmesini teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili: 

Ali İhsan Sâbis 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına, 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 1 *ıci 

maddenin (a) bendindeki' (pilotlara), kelime
sinden sonra (ve topçu pilotlarına) "kelimeleri
nin. eklenmesine ve.l.-nelmaddenin topçu pilot
larına ait olan I I nei fıkrasının tamamen; kal-

î dırılmasma diair olan teklifimizin.Yüksek Mee-
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lisin oyuna arzedilmesini saygı ile arzederiz. 
Kütahya Samsun' 

Besim Besin Naci Berkman 
İstanbul Ankara 

S. Fuat Keçeci Talât Vasfi Öz 
Burdur Ankara Sivas 
M. Özbey ö. 'Bilen N. Ağacıkoğlu 

Manisa Rize 
Sudi Mıİıçıoğlu O. Kavrak 

Kütahya İzmir 
İhsanı Şerif Özgen Z. H. Vclibeşc 

Gazianteb Afyon Afyon 
Cevdet San S. Torfilli A. Güler 

Rize Ağrı 
A. Morgii Celâl Yardımcı 

İzmir Bilecik 
Mehmet Aldemir İsmail Aşkın 
Ağrı Antalya Manika 

II. Öztürk Akif Sarıoğlu Muhlis Tümay 
1 Erzurum Urfa Aydını 

Enver Karan R. K. Timuroğlu Şevki Hasırcı 
Muğla Manisa İzmir 

Z. Mandalinci M. Kurbanoğlu O. Kapani 
Ağrı Manisa Tunceli 

K. Küfrevi F. İlker Hıdır Aydın 
Kocaeli içel Manisa 

E. V; Akan H. Fırat N. Körez 
Amasya Çanakkale Amasya 
i . Olgaç N. Kîirişçioğlıı C. Topçu 
İstanbul Çanakkale Sivas 

C. Türkgeldi ö . Mart R. öçten 
Bitlis Samsun Muğla 

S. İnan M. Özkefoli Y. Başer 
Antalya Samsun Sivas 
B. Onat İsmail Işın (Okunamadı) 
Trabzon Gazianteb İsparta 

M. Goloğlu (Okunamadı)' R. Turgut 
Mardin Manisa İsparta 

A. Bayar Ş. Ergin K. Demiralay 
İsparta İçel Ankara 
1. Aksu Ş. Tol S. Benli 
İsparta Urfa Erzurum 
T. Tola H. Oral S. Erduman 

Muş Sivas Urfa 
H. Dayı N. Ertürk C. öncel 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesinin I I numaralı 

bendinde topçu pilotları için kabul edilen yüz-
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de otuz nispetinin yüzde elliye iblâğını arz ve 
teklif ederiz. 

Giresun Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Adnan Tüfekeioğlu Müfit Erkuyumeu 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin A fıkrasının II işaretli ben

dinin : 
İ l - Erden yüzbaşıya kadara (yüz lirası 

dâhil) topçu pilotlarına aylıkları tutarlarının 
yüzde otuzu nispetinde aylık tazminat verilir. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
- Hadi Hüsman 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin sonuna (Bu tazminatlar ay

lıklarla birlikte ve aylık hükümlerine göre öde
nir) şeklinde bir fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN —• Efendim, önergelerin en aykı
rısı, maddenin Bütçe Komisyonuna ' havalesine 
dair olanıdır. Onu tekrar okutup oyunuza arze-
deceğim. 

(Afyon Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Bu takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önerge nispetin % 50 yo çıkarılması 
mahiyetindedir. Arzu ederseniz tekrar okutayım. 
(Lüzum yok sesleri) O halde okunan, nispetin 
'% 50 ye çıkarılması yolundaki takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

(İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm birin
ci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — Bu teklife komisyonumuz 
muvafakat etmektedir. Zaten komisyonda mev-
zuubahis olmuştur bu. Başka bir maddeye kon
muştu, fakat bu maddeye eklenmesinde komis
yon mutabıktır. 

BAŞKAN — Komisyon bunu kabul ediyor. 
Maddeyi geri mi istiyorsunuz efendim? 

YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) - , Aynen kabul 
ediyoruz. 

— 303 — 
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BAŞKAN— Aynen kabul ediyorsunuz. Tek

lifi komisyon aynen kabul etmektedir. Oyunuza 
arzediyorum; okunan teklifi kabul edenler.. Et-
miyenlei'.. Kabul edilmiştir. Komisyona tevdi 
edilecektir. 

Fıkrayı aynen kabul ediyor musunuz? 
(İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'm ikin

ci önergesi tekrar okundu) 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — Bu da öyle, kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bunu da komisyon kabul ediyor. • 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi son pekliyle okutuyorum: 

Uçuş Tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hava okulları ve kurslarını 
bitirip diploma alan uçucularla halen müstah
dem sivil uçtiş öğretmenlerine aşağıdaki esas
lara göre uçuculuk tazminatı verilir : 

a) Pilotlara : 
T - Erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) pi

lotlarla muadili maaştaki sivil ve askerî uçucu
lara aylıkları tutarının yüzde ellisi aylık tazmi
nat olarak verilir. Aylık tutarı, astsubay çavuş 
aylık tutarından az olanlara astsubay çavuş ay
lık tutarının yüzde ellisi aylık tazminat olarak ve
rilir. Yarbaydan yukarı rütbede veya muadili 
aylık alan pilotlara yarbay tazminatının aynı 
verilir.. 

I I - Erden yüzbaşıya kadara (yüz lirası dâhil) 
topçu pilotlarına aylıkları tutarlarının yüzde 
otuzu nispetinde aylık tazminat verilir. 

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

pilotla beraber katılmaya mecbur olan erden yar
baya (yarbay dâhil) kadar olanlara aylıkları 
tutarlarının yüzde otuzu nispetinde aylık tazmi
nat verilir. Aylık tutarı astsubay çavuş aylık 
tutarından az olanlara 'astsubay 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. 

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 ayblc 
tutarının yüzde yirmi beşi, râsıt olarak uçuşa 
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i başlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrencilere teğmen 

maaşı aylık tutarının yüzde on- beşi nispetinde 
aylık tazminatı verilir. 

Bu tazminatlar aylıklarla birlikte ve aylık 
hükümlerine göre ödenir. 

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

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, 

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

MADDE 3. — a)- Uçuştan mütevellit sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılan uçucu subay ve ast 
subay pilotlarla uçuş ekibine dâhil olan subay 
ve astsubaylar, uçuştan ayrıldıkları sırada al
makta oldukları rütbenin aylık tazminatının yüz
de ellisi verilir. 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. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, bir baskı hatası 
olmuştur; müsaade ederseniz onu tashih ve ikmal, 
edeceğim.. , 

Üçüncü madde : . ( a)- Uçuştan mütevellit 
sıhhi sebeplerle uçuştan ayrılan uçucu subay ve 
astsubay pilotlarla uçuş ekibine dâhil olan subay 
ve astsubaylar...) dan sonra (hava sınıfının diğer 
kısımlarına nakledilirler) cümlesi konulacaktır. 
Baskı esnasında unutulmuştur, «ve uçuştan ayrıl
dıkları..» diye devam edecektir. Bunun ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz 3 ncü maddenin 1 
nci fıkrası için bir değiştirge hazırlamıştım. 

I Görülüyor ki maddenin ilk fıkrasını, tabı ha
tası olduğu için komisyon kendiliğinden tadil 
etmektedir. 

İkinci nokta şudur : Uçuştan ayrıldıkları sı
rada almakta oldukları rütbenin aylık tazmi-

I natırını yüzde ellisi verilir denmektedir. Hal-

— 301 — 



B : 75 23.5 
buki bu kanuna muvazi olarak getirilen dalıcı- I 
lar tazminatında, dalıcılar, ayrıldıktan sonra al
mış oldukları tazminatın yüzde ellisini değil, 
yüzde 25 sini alırlar denmektedir. Bunun se
bebini sorduğumuzda temsilciler şu mülâhazayı 
ileri sürdüler, dediler ki : «Bu gibi vazifelere 
girmek için vatandaşları teşvik etmek icabeder. | 
Onun için buraya gireceklere fazla para verile- I 
bilir; fakat çıkış halinde, yani vazifeden ayrıl
maları halinde biz bu tazminatı yüksek tutacak 
olursak,suiistimal edilir, o zaman tazminat faz
la olduğundan, vazifeden ayrılma çareleri araş
tırılır ve birçok yollara baş vurulur..» Nitekim 
birinci madde üzerinde konuşma yapılırken Sa
yın Bakanımız da «topçu pilotlara verilen taz
minatı yüzde 30 dan, yüzde 50 ye çıkarırsak, 
buradaki; külfet ve tehlike nispeten daha az ol
duğu için, herkes buraya rağbet eder ve bu
raya geçmek için çareler arar.» dediler. Ben
deniz de bu miülhaza ile, bunu gayet 'mâkul ve 
yerinde görerek, ayrıldıkları takdirde verile
cek olan tazminatın yüzde 50 olmasını yüksek^ 
bulmuş ve bir arkadaşımla komisyonda buna 
muhalif kalmıştım. 

.Düşünün, bir subay bir sene uçuş yapacak, 
ondan sonra her hangi bir sebeple bir rapor 
temin edecek, diğer bir sınıfa geçecek ve su
bay kaldığı müddetçe uçuş tazminatını - hem 
de yüzde 50 olmak üzere - alacak. Binanen-
aleyh bu, çok cazip bir yol olunca, mutlaka 
gayrimeşru yollara, baş vurulabileceği ihtima
lini düşünmek m'ecburiyetindeyiz. O halde bu 
kanunda da, dalgıçlar tasarısında olduğu gibi 

. uçuculuktan ayrılacak ve başka sınıfta çalışa
cak olan subaylara uçuş tazminatının yüzde 50 
sinin değil, yüzde 25 nin verilmesini muvafık 
görmekteyim. Bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, değiştir
geyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Siird Milletvekili 
Mehmet Daim Süalp 

Uçuştan mütevellit sıhhi sebeplerle uçuştan 
ayrılan uçucu subay ve astsubay pilotlarla uçuş 
ekibine dâhil olan subay ve astsubaylar, hava j 
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sınıfının diğer kısımlarına nakledilirler. Bu gi
bilere uçuştan ayrıldıkları sırada almakta olduk
ları rütbenin aylık tazminatının % 25 i verilir. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı 
efendim 1 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, bu kayıt yalnız 
sıhhi sebeplerle ayrılmaya mecbur olan pilot
ları kastediyor. Halbuki bugün mer'i olan 3485 
sayılı Kanunun verdiği miktar, aşağı yukarı % 
40 üzerindedir. Şimdi % 25 le ayrılması ada
letsizlik olur noktai nazarmdayız. ^ 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife iştirak et
miyor. 

I-IÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
maddedeki ifade, bu ayrılma uçuştan mütevellit 
sıhhi sebeplerden oduğu takdirdedir. Binaena
leyh bir rapor alır, kendisini diğer servise nak
lettirir mütalâası pek nadiren vukubulur. Düş
müş, yanmış kolu kırılmış, bacağı kırılmış bir 
subaya yüzde elli tazminat verilmesi gayet doğ
ru olur kanaatindeyim. Bilhassa metindeki ifa
dede uçuştan mütevellit bir sağlık durumu do-
layısiyle başka yere nakledilmesi kastedilmiş
tir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) Muhterem 
arkadaşlar; komisyonda uçuştan mütevelit sıh

hi sebepler üzerinde çok duruldu dedikleri şekil
de bacağı kırılır, kolu kırılırsa esasen malûl 
olur, ordudan ayrılır. Fakat şu da uçuştan mü
tevellit sıhhi siebep olabilr: (Korku gelmeye 
başladı, uçuştan mütevellit olarak asabı bozul
muştur, haleti ruhiyesinde teşevvüş vardır) de
nebilir. İşte bu da bir sıhhi sebeptir:' Binaena
leyh rapor bulmak mevzuunda her yerde olduğu 
gibi burada da suiistimal yolunu açabilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
yi tekrar okuyoruz. 
(Siird Milletvekili M. Daim Süalp'm önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN— Önergeyi nazarı itibara alanlar.. 

Almıyanlar... Efendim arada pek az fark görül
mektedir. İyice tesbit edebilmek için tekrar edi
yorum ; önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... Nazarı 
dikkate alınması kabul edilmiştir. Komisyona 
tevdi ediyoruz. 

Maddelere devam ediyoruz: -
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MADDE 4. — Yedek Subay • Kauımna göre 

yetştirilecek ve görevlendirilecek yedek uçucu
larla Kara ve Deniz Kuvvetlerinden râsıt olarak 
alınacaklara 1 ve 2 nci maddedeki esaslara göre 
uçuculuk tazminatı verilir. Bir aydan noksan 
hizmetlerin tazminatı tam. ay olarak hesap edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Her hangi bir sebeple uçuştan 
meiıedilen her nevi uçuculardan tekrar uçuş hiz
metine geçenler bu kanun hükümlerine göre 
uçuculuk tazminatı alırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hava Harb Okulu ve l̂ ava 
okulları öğrencilerini bilfiil uçurmak suretiyle 
yetişen öğretmen «Subay, astsubay, sivil uçu
cu» 1 ardan her birine her tedris devresi sonun
da okul diploması almak suretiyle yetiştirdiği her 
öğrenci başına (250) lira hesabiyle (yetiştir
me ikramiyesi) yerilir. Yalnız bu ikramiye mik
tarı her öğretmen için senede (750) lirayı ge
çemez. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim; maddede (50) lira ya
zılmıştır. Halbuki madde tashihan (750) lira 
olarak okunduğu için, arzedecek bir cihet kalma
mıştır; (750) liradır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
denin tashihan okunduğu şekilde, (750) lira-o-
larak kabulünü oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —• Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden subay, astsubay, sivil pilot, mü
hendis pilot, her prototip tayyare için bir defa
ya mahsus olmak üzere (500) lira, Türk Askerî 
fabrikalarında yapılmakta olan seri inşaattan çı
kan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pilotlara 
tayyare başına (100) lira tecrübe tazminatı ve
rilir. 

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

MADDE 8. —• Uçuş ekibine dâhil olmayıp da 
muvakkat vazife ile uçuş esnasında tayyare 
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içinde vazife alanlara her Uçuş saati başına 0) 
şer lira verilir. 

Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek 
para, aylık maaş veya ücret tutarlarının yüzde 
otuzunu geçemez. Yarbaydan yukarı rütbede ve
ya muadili aylık veya ücret alanların alacağı pa
ra yekûnu da yarbay maaş tutarının "yüzde-otu
zunu geçemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza 
arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Vazife uçuşu yapan uçucular
la hangi 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. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —- Uçuş kazalarından mütovel-
I lit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dölayı-

siyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden 
itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatları ay
nen verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. ''Kabul e-
denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar, ve tazminler hakkındaki 24 Ha
ziran 1937 tarihli ve 3485 sayılı Kanun ve tadil
leri ve bu kanuna ek 5626 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. * 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul e-
denler... Etmiyenler... 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. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Uçucular için tazminat kanunu tasarısının 

.geçici birinci maddesinin aşağıdaki şekilde de-
I ğiştirilmesini arz ve talep ederim. 
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Geçici Madde İ Bu kanunun neşrinden 

evvel sıhhi sebeplerle yer hizmetlerine nakle
dilmiş olan uçucu subay, astsubay, pilot, gedik
li erbaş, sivil, maaşlı uçuş muallimlerine ve a-
tış, bombardıman, telsiz muhabere, fotoğraf ge
diklileri ile sivil ve gedikli makinistlere; uçuş
tan ayrıldıkları sırada bu kanuna göre almala
rı icap eden rütbe aylık tazminatının yüzde 
yirmi beşi verilir. 

Balıkesir Milletvekili 
Müçteba Tştm 

BÜT0E ıKOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN. (Bilecik) — Efendim, bundan çok 
kaybımız olur. iştirak etmiyoruz. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, bu 
madde (bu kanunun yayımından evvel mer'i 
olan ve bu madde ile kaldırılan kanuna göre 
sağlık durumu dolayısiyle ayrılmış olanlara ve
rilen ve verilmekte olan tazminatın olduğu gibi 
ödenmesine devam olunur) hükmünü ihtiva et
mektedir. Evvelce istihkak kesbedilmiş, eski ka
nuna göre bir hakkın ödenmesine devam edilece
ğini tazammun etmektedir. 

Şimdi, bilmiyorum; Müçteba Iştın arkadaşı
mızın teklifi bütün bu tahakkuk etmiş, teessüs 
etmiş bir nizamı tamamen değiştirerek yeni 
kanuna intibak ettirmek suretiyle yeni kanun 
hükümlerine göre bir istihkak tesbit etmeye ve 
onun ödenmesine devam etmek hükmünü tazam
mun ediyor, onu ifade ediyor. 

Malî kanunlarda eski kanuna göre teessüs 
etmiş bir hükmü yeni kanuna uydurmak ve o 
kanun esaslarına göre tediye şekli vermek hiç
bir tarzda doğru değildir. Onun için Bütçe Ko
misyonunun teklifinin reye konmasını ve onun 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Hadi 

Hüsman arkadaşımıza ilâveten şunu söyliye-
yim; bu kanun kabul edildikten sonra dahi di
ğer sınıflara nakledilecek olanlara Büyük Mec
lis %25 nispetini kabul etti. Halbuki bu takrir 
daha evvelkiler için % 50 verilmesini istihdaf 
etmektedir. Bu itibarla kabul edildiği takdirde 
bir ikilik olacağını arzetmek lüzumunu hisse
diyorum. 

BAŞKAN — Müçteba Iştın. 
MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Bendeniz, 

Uçucular hakkındaki Tazminat Kanununun ge-
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I cici birinci maddesinin sureti tedvininde ada

letsizlik olduğu düşünce ve mülâhazasiyle bu 
önergeyi ilk içtima günü takdim etmiş bulun
maktayım. 

Gerek hükümetin mucip sebeplerinde ve ge
rek Millî Savunma Komisyonunun ve onu takip 
eden Bütçe ve Maliye komisyonlarının iştirak 
ettikleri ve ittifak etmiş bulundukları mucip 
sebepler vardır. Bu mucip sebepler de uçucu
ların hakikaten büyük bir tehlikeye mâruz bu
lundukları, maddeten ve bedenen yıprandıkları 
göz önünde tutulmak ve aynı zamanda bu uçu
culuğu daha cazip hale getirmek, ona rağbet ve 
talebi artırmak maksadına matuftur. 

Binaenaleyh evvelce kendi yedi ihtiyarında 
ve iktidarında olmıyan bir sebeple, aynı hizmet 
gayesinin tahakkuku yolunda sıhhi sebeplerle 

I uçuştan ayrılmış olan bu uçucularımıza esasen. 
miktarı çok az olan bu meblâğın verilmesini 
ben adalete en uygun yol telâkki etmekteyim. 

Bundan bir müddet evvel Erzincan'da iki 
tajryare çarpışmış, birisinin subayı şehit düş
müş, diğerininki de yer hizmetine ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu kanunun gecikmiş olmasından 
dolayı bu hükümlerden istifade edilememesi 
bendenizce âdil olmıyan bir vaziyettir. 

Teklifimi ilk celsede vermiş olmam sebe
biyle Sayın Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın 
üçüncü maddeye taallûk eden teklifi üzerinde 
heyeti aliyeniz tarafından ;% 25 esası kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh bu teklif imdeki nispetin 
de % 50 değil, >% 25 e indirilmesini rica ediyo
rum. Subay ve gedikli uçuculardan sıhhi sebep
lerle yer hizmetine ayrılmış olanların da bu 
kanunun meriyetinde bahşolunan haktan istifade 
ettirilmesini arz ve talep ediyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergenizi tâdil mi ediyorsu
nuz Mücteba Bey? 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Yüzde 50 
yi, yüzde 25 'e indiriyorum. 

REFET AKSOY (Yozgad) — Efendim, hiz
metten ayrılmış olan uçuculara, kabul edeceği
miz bu kanun mucibince tazminat verilmesini 
teklif eden Balıkesir Milletvekili Mücteba Iştın 
arkadaşımız, müzakere edilmekte olan tasarı
nın 1 nci maddesini biraz dikkatle okumamış
lar zannediyorum. Muvakkat maddeyi burada 
bir kere daha okuyacak olursak görülecektir ki, 
kendilerinin teklif etmek istedikleri husus bu-
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rada, kemaliyle m'evcuttur. Bakınız kanun ne I 
diyor : «Bu kanunun neşrinden evvel sıhhi se
beplerle yer hizmetlerine nakledilmiş olanlara 
3485 sayılı Kanunun 4 neü maddesi hükmüne 
göre verilmekte olan uçuş tazminatının öden
mesine devam olunur.» 

Şimdi yer hizmetini ayrılmış olanlar1 eskisi 
gibi yine tazminat alacaklardır. 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. ' 

MÜCTBBA IŞTIN (Devamla) — Yalnız 
Mehmet Daim Beyiıi şimdi vermiş olduğu teklif 
üzerine yüzde 25 esasını kabul edecek olursak, 
bunlar daha noksan alacaklardır. O itibarla bu
na dokunmamak daha doğrudur. 3485 sayılı Kanu
nun esas hükmü tâdil 'edilmedikçe o arkadaşlar 
zarar görmüş olacaklardır. Binaenaleyh arka
daşımızın tekliflerini geri almaları yerinde ola
caktır. ; 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HÂDl HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşımı

zın, bugünkü kanunun tâyin ettiği nispetin yüz
de 50 si şeklinde verilmesi hakkındaki teklifi eğer 
kanuniyet kesbetmiş olsa idi, bir dereceye kadar 
tatmin ederdi. Fakat ne yüzde 25 e indiği için 
teessüs etmiş bir nizamı, yeni hükümlere göre 
yükseltmek doğrudur, buna mukabil, ne de tees
süs etmiş bir nizamı yeni nizama uyduracağım 
diye nispeti azaltmak doğrudur. 

Nispet yüzde 25 e indiği takdirde eski kanu
nun yüzde 50 si, bugünkünün yüzde 25 inden 
çok ise - ki öyledir - teessüs etmiş olan istihkak
larını bu teklifle azaltmış oluruz. Buna da hak
kımız yoktur. Binaenaleyh hakkı müktesebi oldu
ğu gibi muhafazayı istihdaf eden Bütçe Komis
yonunun teklifinin olduğu gibi kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Geri aldı sesleri) 

MÜCTBBA IŞTIN (Balıkesir) — Teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Geçici birinci madde3d oya ko
yuyorum: 

Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hava okulları', bir
likleri ve müesseselerindeki astsubay ve sivil ma
kinistlerle telsiz muhabere ve fotoğraf astsubay
larına 3485 sayılı Kanunun 3 neü maddesi hük- j 
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müne yöre verilmekte olan uçuş tazminatının 
ödenmesine devam, olunur. Ancak; bu kanunun 
yayımından sonra geçecek hizmet seneleri için 
zam yapılmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Şehit, hava mensıu> 
larına Hava Kurumunca yerilmekte 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. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) — Efendim, üçüncü madde 
hakkında Daim Süalp arkadaşımızın dikkatealı-
nan teklifine göre sıhhi sebeplerle uçuştan ayrı
lanlara '% 25 tazminat verilecek. Ancak, arkada
şımızın teklifinde, tasarıdan kaldırılmış olan bir 
cümle vardır, onu tekrar koymuşlar, o cümle 
kaldırılmak suretiyle teklifi aynen kabul ediyo
ruz. O cümle şudur: «Hava sınıfında kaldıkları 
müddetçe» dir. • ' 

" MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Madde 
okunsun. • • • • . 

BAŞKAN — Maddeyi ilâve edilen kısmı ile 
birlikte okutuyorum. , 

MADDE 3. — a) " Uçuştan mütevellit sıhhi 
sebeplerle uçuştan ayrılan uçucu subay ve ast
subay pilotlarla uçuş ekibine dâhil olan subay 
ve astsubaylar, hava sınıfının diğer kısımlarına 
nakledilirler. Bu gibilere uçuştan ayrıldıkları sı
rada almakta oldukları rütbenin' aylık tazmina
tının yüzde yirmi beşi verilir. Topçu'pilotlarına 
bu tazminat yüzbaşı (dâhil) rütbesine kadar ve
rilir. . • 

b) Diploma tarihinden itibaren on .beş. yıl 
(on beş yıl dâhil) bilfiil uçuş hizmeti yapanlar
dan disiplinsizlikten gayrı sebeplerle hava sını
fının diğer kısımlarına naklolunanlar, hakkında 
yukardaki (a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi son okunan şekli; ile 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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' BAŞKAN— Madde; hakkında bir önerge var

dır, okutuyorum. > 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin (Bu kanun yayı

mını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe 
girer-) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN —• Komisyonun mütalâası var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 

ÜRESİN (Bilecik),— Muvafıktır; 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle reyinize 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

' MADDE 13..— Bu kanunu Maliye ve Millî 
Savunma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

• Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
• Gündeme devam, ediyoruz. 

. 3. — Devlet Demiryolları ve_ Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine • mesken yaptır
maları için borç para, verilmesine dair ,kanun 
tasarısı ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe korniş'-. 
yonları raporları (1/339) . . 

'BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?.. (İlgili bakanlar yok sesleri). 
İlgili bakanlar bulunmadığından tasarının görü
şülmesini gelecek birleşime bırakıyoruz. 

. 4. — Milletlerarası İktisadi İş. Birliği Teşki
lâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkın
da kanun- tasarısı ve'Dışişleri, Bütçe, Ticaret, 
Ekonomi ve Maliye komisyonları • raporları 
(1/226). [I] 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? 

Söz Dışişleri Ba'kanmmdır. 
DIŞİŞLERİ- BAKANI FUÂD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) —- Yüksek malûmları olduğu veçhi
le, Amerikan iktisadi yardımların] memleketi
mizde tedvir etmek üzere 5412 sayılı Kanunla 

[1] 179 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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Başbakanlığa bağlı Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı kurulmuştu. 

Yine yüksek-malûmları olduğu veçhile, Ame
rika Birleşik Devletleri Marshall Plânı gereğin
ce yapmakta olduğu yardım işlerini idare etmek 
üzere 1948 tarihinde İktisadi İş Birliği İdaresi
ni' kurmuştu. Harbden zarar görmüş Avrupa'
nın iktisadi kalkınmasını hedef tutan bu yar
dım, bildiğiniz gibi, ilk tesisi anında, bütün 
Avrupa memleketlerine hitabetmekte idi. Bu 
yardımdan istifade etmek için tek şart, ' barış
sever olmak ve tesis olunacak iktisadi dayanış
mada vazife almaktı. Fakat, yardımın bidaye
ti teessüsünden beri, sizce malûm olan bâzı dev
letlerin siyasi gayelerle bu yardımın ve iş bir
liğinin dışında kalmayı arzu etmeleri, yardıma 
bilineeburiye siyasi bir veçhe vermişti. 

. Bu vaziyet, dünya hâdisatmm tesiratı al
tında, gittikçe mütebariz bir şekil 've mahiyet 
almış ve neticede Birleşik Amerika Devletlerini 
olduğu kadar diğer katılan memleketleri de, as
kerî yardımla iktisadi yardımı bir elden idare
ye sevketmiştir. Bu vaziyet, takdir buyuraca
ğınız gibi, işin siyasi mahiyetini ön plâna koy
muştur. Bu sebeple Birleşik Amerika Devlet
leri 1951 senesinde ısdar ettikleri bir kanunla, 
İktisadi İş Birliği İdaresini lâğvetmiş ve onun 
yerine Müşterek Güvenlik Teşkilâtını kurmuş
tur. Bu kanunla askerî ve iktisadi yardım tek 
elden idare edilmekte ve her- memlekette müş-

. terek emniyet misyonu, o memleketteki Ame
rikan Büyük Elçisinin liderliği altına konul
maktadır. Yardımın bu veçheyi alacağı 1.950 
senesinden itibaren mlüşahede olunuyor ve Ame
rika Birleşik Devletleri resmî mümessilleri bu 
hususta katılan memleketlere ve Avrupa İkti
sadi İş Birliği Teşkilâtına gönderdikleri muhte
lif mesajlar ve mektuplarla buna. işaret ediyor- . 
lardı. Ambasaclör Taylor WoodJun 1950 son- . 
larında 'Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
gönderdiği mektup bunun misallerinden biri
dir. Zaten derhal şunu söyüyeyim ki, yukarda 
arzeltiğim sebeplerle İktisadi İş Birliği/Teşki
lâtı bidayetten beri siyasi mahiyetini muhafaza 
etmiş bir teşekkül olmaktan çıkmamıştı. Esa
sen bugünkü günde, iktisadi İşlerle .siyaseti 
ayırmaya ve bunları siyasetin haricinde Ar'e 
onunla koordine etmemeye imkân' yoktur. Kal
dı ki medeni âlemde her memleketin ' iktisadi-• 

| olsun, malî olsun, askerî olsun, kültürel olsun 
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her türlü' ınenafimiıi;lıimayesi ve müdafaası 
Hükümetin vereceği direktif altında o memle
ketin hariciyesine mevdu bir vazifedir. İşte bu 
sebepledir ki Avrupa iktisadi iş Birliği Teşki
lâtı Konseyi, Nazırlar seviyesinde toplandığı 
zaman, oraya bütün devletlerin hariciye nazır
ları iştirak etmektedirler. Bu nazırlara bâzan 
Maliye ve iktisat Nazırları da refakat etmek
tedirler. Ancak heyet başkanlığını daima Ha
riciye Nazırı yapmakta ve konseyin daimî üye
si kendisi bulunmaktadır. 

Bütün bu sebepler dolayısiyle dir ki Hükü
metiniz Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşki
lâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması husu
sundaki kanunu yüksek huzurunuza sevket-
ıniştir. Kanun tasarısı muhtelif komisyonlar
dan geçerken teşkilâtta teknik koordinasyonu 
temin bakımından, ilgili Bakanlık ve daireler 
mümessillerinden müteşekkil bir heyet kurul
ması karar altına alınmıştır, iktisadi iş Birliği 
Teşkilâtı zaten teknik hususatta hiçbir zaman 
ilgili bakanlıklarla Koordinasyon yapmaktan 
ve bu hususlarda ekseriya Döviz Tâli Komite
sinin muavenetinden istifade etmekten müstağ
ni kalmıyordu. Bu sebeple Hükümet, komis
yonlarca ileri sürülen bu hususu şükranla ka
bul etmiştir. 

Bu kanun tasarısının yüksek huzurunuza 
•getirilmesinden bilistifade, Birleşik Amerika 
tarafından Marshall Plânının tatbikmdan iti
baren memleketimize yapılan yardımların mik
tarı, mahiyeti ve bunların kullanılış tarzı hak
kında malûmat vermeyi ve memleketimizin bu 
yardımlardan sağladığı istifadeler üzerinde dur
mayı faydalı buluyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Birleşik 
Amerika'nın yaptığı iktisadi yardımlar başlıca 
direkt ve endirekt olarak iki şekilde tecelli et
mektedir. 

Birleşik Amerika piyasasından mal mubayaa
sını sağlıyan direkt dolar yardımları şimdiye ka
dar ikraz, hibe ve şarta bağlı yardım olarak ya
pılmıştır. 

Başlangıçtan bugüne kadar yapılan direkt 
yardım 175 milyon dolara baliğ olmuştur. Bunun 
84 milyon 200 bin doları ikraz, 73,5 milyon dola
rı hibe, 17 milyon 300 bini şarta bağlı yardımdır. 

Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler piyasalarından ihtiyacımız bulunan 
mubayaalara yardım olmak üzere yapılan endi-
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rekt yardım, Marshall Filânının tatpikından iti-j 
baren tiraj, hakları şeklinde yapılnluş, Avruya' 
Tediye Birliği kurulmasından sonrada kota ve 
başlangıç kredisi ve hususi kaynak! (Ressources 
Speciales) şeklinde yapılmaktadır. Memleketi
mize bugüne kadar yapılmış olan endirekt yar
dım tutarı 176 milyon 700 |bin dolardır. Bunun 74 
milyon 200 bin doları tiraj hakları olarak, 30 mil
yon doları kota kredisi, 25 milyon doları başlangıç 
kredisi ve 47,5 milyon doları da hususi kaynak 
şeklinde sağlanmıştır. 

Zikretmiş olduğum bu rakamlara göre baş
langıçtan beri sağlanmış olan iktisadi yardım, 
175 milyonu direkt, 176 milyon 700 bini endi
rekt olmak üzere ceman 351 milyon 700 bin dolara 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Bu 351 milyon 700 bin doların seneler iti
bariyle taksimini vermeden evvel şu hususu be
lirtmek isterim. Bildiğiniz gibi iktisadi yar
dım 1948' senesindö başlıyacak ve 1952 senesinde 
nihayet bulacaktı. Yapılan programa göre katı
lan memleketler kendi kendilerini kendi vasıta-
lariyle idare etmeye ikdar edilmiş olacaklardır. 
Bu sebeple % iktisadi yardımın en çok verildiği 
sene İ948 senesi olup bu yardmı gittikçe azala
caktı 1950 senc'şinde ittihaz olunan bir karara 
göre 1950 - 1951 ve 1951 - 1952 yardımları bir 
evvelki yıl zarfında her devlete verilen yardıma 
göre ampirik bir şekilde hesaplanacaktı. 1950 -
1951 yılı için bir evvelki yılda alınmış olan di
rekt yardımın % 75 i ve endirekt yardımın da 
% 60 ı, 1951 - 1952 yılı içinde 1950 - 1951 yar
dımının % 66 sı nispetinde hesaplanacaktı. Bu 
sebeple şimdi söyleyeceğim tabloyu tetkik eder
ken bu umumi azalma vaziyetini göz önünde tut
mak ve aldığımız yardımları umumi yardımlara 
göre nispetlendirmek icabedecektir ve yine Ame
rika'nın bize yaptığı yardım üzerinde tam bir 
fikir sahibi olabilmek için askerî yardnnı da göz 
Önünde bulundurmak icabeder. Bildiğiniz gibi 
Türkiye Truman Doktrini yolu ile askerî yardım
dan 1947 senesinden beri istifade etmektedir. 
Diğer katılan memleketler ise, Yunanistan müs
tesna olmak üzere, ancak 1952 senesinden itiba
ren askerî yardımdan faydalanmaya başlamışlar
dır.' , 

Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti : 
Şimdi iktisadî yardımın miktar ve nispetleri 

ile bu devrelerde yapılan askerî yardımları arze-

310 
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diyorum: Amerikan Hükümetinin bu yardıma 
tahsis ettiği meblâğın yüzde kaçını biz aldık o da 
bu vesile ilo anlaşılacaktır. Bu nispetler göz 
önünde tutulursa görülecektir ki; bu yardımın 

kaideten azalması ve bu meblâğlar'üzerinde ev
velce verilen paralara göre tenzilât yapılması ica-
boderken daha fazlası temin edilmiştir. (Bravo 
sesleri), 

Dolar olarak .vardım 

Devreler 

1947 -1948 
1948 -1949 
1949-1950 
1950-1951 
1951-1952 

Umumi yardım 

1. 

5 milyar 953 milyon 
3 » 510 » 
2 » 418 » 

•937 » 

Direkt 

49 milyon 
58,5 » " 
45 » 
22,5 » 

Eudirekt 

* • » » . 

74,2 milyon 
55 » 
47,5 » 

Yekûn 

49 milyon 
132,7 » 
100 » 

70 » 

Nispeti 

___.. 
% 0,83 
% 3,7 
% 4,1 
% 7,4 

Askerî 
yarım 
milyon 

100 
95 

102 
150 
240 

Muhterem arkadaşlar; devreler itibariyle te
min edilmiş olan bu yardımların o devre zarfın
da Birleşik Amerika tarafından bütün memle
ketlere yapılmış olan yardım nispetlerine göz ata
cak olursak Amerika tarafından yapılmakta 
olan umumi yardım miktarının gittikçe azalma
sına rağmen, memleketimize yapılan yardım 
nispetinin arttığı müşahade olunur. Filhakika, 
memleketimize sağlanan yardımın bütün memle
ketlere yapılan yardıma nispeti 1948 - 1949 dev
resinde % 0,83 iken son devre zarfında bu nis
pet % 7,4 e kadar yükselmiş buunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, Amerikan yardımının bir 
üçüncü şekli de teknik yardımdır. Bu yardım 
sayesinde memleketimizin ekonomik kalkınma
sında rol oynıyaeak çeşitli mevzular için Ame
rika'dan mütehassıs celbedilmekte ve memleke
timizden de bilgi ve ihtisaslarını artırmak üze
re Amerika'ya elemanlar gönderilmektedir. Bu
güne kadar memleketimize teknik yardım ola
rak 2,5 milyon dolar tutarında teknik yardım 
sağlanmıştır. Bu suretle bize yapılan ekonomik 
yardımların yekûnu 354 milyon 200 bin dolara 
baliğ olmuştur. 

Memleketimize yapılan direkt ve eıulirekt 
yardımların mevzular itibariyle tahsislerini ar-
zediyorum : , 

Dolar 

Tarım (Traktör, diğer ziraat 
aletleri, pulluk ve mücadele ilâçları 
ile gübre) 

Bayındırlık (Yol malzeme ve ma
kineleri) 

59.583.000 

29.541.000 

Dolâı 

Millî Savunma (Akar yakıt ve 
saire) 

Ulaştırma (Demiryolu malzemesi 
ve deniz nakliye vasıtaları taksit
leri) 

Etibank (Zonguldak Kömür 
Havzası, Garp Linyitleri, Bakır Ma
denleri ve Sarıyer Enerji Santrali) 

Sümerbank (Karabük kok ve sin
ler Fabrikası) 

Maden Tetkik ve Arama 
Makina ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu (İptidai maddeler mubayaası) 
Sğlık ve Sosyal Yardım (müca

dele ilâçları) 
Toprak Mahsulleri Ofisi (et ve 

balık sanayii) 
(gümrük ve Tekel (Oamaltı tuz

laları ekipman, malzemesi) 
İstatistik 
Harita ' 
Piyasaya (kamyon, yedek parça, 

petrol, lâstik,, teneke, kalay, ma
kine ve malzeme) 

özel teşebbüs (çimento, soğuk 
hava tesisleri ve eczayı .tıbbiye) 

Navlun 

27.822.000 

25.538.000 

80.020.000 

6.423.000 

795.000 

4.500.000 

3.494.000 

İO.l 44.000 

1.335.000 
300.000 
300.000 

69.268.000 

658.000 . 
2.000.000 

Muhterem arkadaşlar. Amerikan, yardımı 
hakkındaki mâruzâtımın noksan kalmaması için 
şimdi de-müsaadenizle karşılık ' paralar-mev
zuunu ele alacağım. 

— 3H 
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Malûmunuz olduğu veçhile, hibe şekillideki 

yardımlar kullanıldıkça bu yardımlar karşılığı
nı teşkil eden Türk paraları Merkez Bankası 
nezdindeki karşılık paralar hesabına yatırıl
maktadır. Bu hesap, ıhakikâtta biri % 5 1er, 
diğeri de % 95 1er olmak üzere iki kısımdan 
terekküp etmektedir. 

% 5 1er hesabında toplanan Türk liraları 
'Birleşik • Amerika Devletleri Hükümetiyle ara
mızda münakit İktisadi İş Birliği Anlaşma
sı gereğince Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtının 
Türkiye'deki özel Misyonunun idari masraf lan 
için kullanılmaktadır. 

% 95 1er hesabında tekevvün eden Türk 
paraları ase ekonomik kalkınmamız ile askerî 
gücümüzün takviyesi ve iç malî istikrarın sağ
lanması mevzularında kullanılmaktadır. Şu 
noktaya dikkat nazarlarınızı bilhassa çekmek 
isterim ki bu paralar üzerinde ne Hükümetimi
zin, ne de Amerikan makamlarının bilâkaydü-
şart tasarruf hakkı bulunmamakta, ancak iki 
Hükümetin üzerinde mutabık kalacakları mev
zulara tahsis edilebilmektedirler. 

Bahis ' konusu hesapta , 'bugüne , kadar 
349.592.775 lira toplanmış ve 'bu meblâğ şu 
mevzularda kullanılmak üzere serbest bırakıl
mış bulunmaktadır. 

Lira 

Millî Savunma 
Bu meblâğın 83 milyonu 1.951-

yılı Bütçemizdeki Millî Savunma 
masraflarının karşılanması için kul
lanılmıştır. 

Karayolları • (karayolları- "pro
gramının tahakkuku için) 

- Etibankm muhtelif projelerinin 
finansmanı için 

Tarım,' 
İstatistik 
Ankara Hastanesi 
Tuzla yolları 
Göçmenler 

, Teknik yardım 
Hususi teşebbüs ve zirai kredi 

kolaylıkları için-

169.024.000 

36.997.378 

42.352.000 
24.300.000 

1.000.000 
1.000.000 

403.500 
30.000.000 

1.310.000 

69.839.000 

Bunlara ilâveten 1953 malî yılında aynı he
sapta tekevvün edecek paralardan 100 milyon 
liralık bir kısmın Millî Savunmaya tahsisi hu-
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susunda Amernkan makamları ile mutabık ka
lınmıştır. •. • 

MECDET^ALKİN (Kütahya) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan bir sual sora
caklar efendim. 

MECDET ALKİN (Kütahya) - , Verilen 
izahattan anlıyorum ki, bu Amerikan yardım
ları iki kategoriye ayrılmıştır. Biri, direkt, di
ğeri endirekt yardımlardır., Direktler neler-. 
dir, endirektler nelerdir! Bu hususta bilgi rica 
edeceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) '— Marshall .'Yardımının .muhtelif 
şekilleri ve ona ait olan miktarı, yekûnları ve bun
ların neler olduğunu ayrı bir liste halinde arz-
ettim. ' . 

Şimdi arzettiğim ikinci derecede rakamlar, . 
karşılıklı parada tekevvün eden şeylerdir; 360 
küsur milyonun tahsisi cihetlerini ihtiva etmek
tedir. Sonra, bütün bu meseleler hakkında, ar-. 
kadaşlarm daima müracaat edebilecekleri bu 
malûmatı muhtevi küçük bir risale basılmıştır,. 
bugün veya yarın arkadaşlara tevzi edilecek- ' 
tir; orada rakamları toferruatiyle arkadaşlar 
bulabileceklerdir. Arzettiğim rakamlar da zaten 
zapta geçmiştir. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı : 

1. Şimdiye kadar nasıl vazife görüyordu? 
2. Bu kanunla nereye bağlanmak isteniyor? 
3. Türkiye'nin istikbali bakımından nere

ye bağlanması lâzımdır? Bu hakikati arı kısaca . 
"huzurunuzda arzedeceğim : 

1., İkinci Dünya Harbinde iktisadi bünyele
ri zarar gören Avrupa 'nııı kalkınması maksa- , 
diyle 1918 yılında Amerika tarafından yapılan 
yardımlara;bizim Türkiye de katılmış ve 5412 
sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Milletlerara
sı İktisadi İş Birliği Teşkilâtı adiyle çok dar 
"bir kadro ile bir de Genel Sekreterlik kurulmuş 
vo bu .teşkilât da lâyıkiyle vazifesini yaparak 
Türkiye'ye istediğimiz şekilde faydalı olamamış
tır. . . . ' ; 

2. Şimdi nereye bağlanmak isteniyor? Dış- • 
işleri. Bakanlığına. Ne için Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanmak isteniyor? Diplomatik münase
betleri ilgilendiren bir mevzu teşkil ettiği için. v 
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İktisadi bir karakter taşıyan •Amerikan yar- I 
diminin askerî ve siyasi veçhesi daha ziyade ö-
nem kesbctmiş. Buradan ve Dünya Bankasın
dan yapılan bütün istikrazlar Dışişleri Bakan
lığı tarafından mii.zak.ere ve intaç edilmekte 
üldugundan bütün bu işlerin aynı Bakanlığa tevdi 

• edilmesi faydalı olacakmış. 
Atlantik, Paktının malî ve iktisadi mesele

lerine mütaallik iğler Amerika Hariciyesi tara
fından tedvir edilmekte imiş. 

Şimdi sayın .arkadaşlar, Amerikan Yardımı 
askerî ve ekonomik teknik diye üçe bölünmüştür. 

Bu yardım, muvakkat ve çok zayıf, verimsiz 
bir tedbirdir. Bunun Türkiye için en hayırlı 
çıkar, faideli yolu mevcut olan iki Devlet Ba
kanlığından birisini ıııüstakillen bu işlerle tav-. 
YÂÎ etmek memleketin salâmeti ve hayati men
faatleri ve işlerin süratle ve şümuliyle görül
mesi bakımından çok hayırlı olacaktır. Dışişle
ri Bakanlığının işleri başından aşkındır. Tam f 
:,vapamaz. İşleri pek fazla olduğundan yürü
temez. Ancak mahiyetleri icabı ihtisasa ihti
yaç gösteren yardım işlerinin daha verimli 
yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığının bu mev
zuu teknik eleman ve mütehassıslarla takviyesi., 
isteniyor. Hariciye bu • kadar teferruatla meş
gul olamaz.. Yeni iktidarımızın Hariciyesinin 
pek kısa zamanda en mükemmel bir şekilde te-. 
kâmül yoluna gireceğine inanıyorum. Çok de
ğerli Dışişleri Bakanımız inşallah hariciyemiz
den 'umduğumuz ve beklediğimiz ıslahatı ya
pacaklardır. • . 

Ancak Hariciye Bakanlığı, 
Bir sürü nazik memleket işleri arasında yep

yeni olan bu muazzam dâvayı yürütemez bu r 

Tiuııla müstekillen bir Bakanın meşgul olması 
lâzımdır. Bomboş duran iki Devlet Bakanlığın
dan birisi müstakilleri bu işle meşgul olsun. 

Ben Bakanlıklar çoktur, biraz kısalım ta
sarruf yapalım, indirelim dediğim zaman iki 
Devlet Bakanından birisi Marşal işleri ile meş
guldür, denilmişti. Bunu, fiilen görelim ve müs
pet iş yapalım. Bir esaslı ve Türkiye'nin ya
şadığı müddetçe tarih boyunca çok esaslı bir 
tedbir alalım. Bu da ancak Türkiye'nin aske
rî, sınai, zirai, sıhhi, ilmî her bakımdan müte
nazır bir şekilde süratle kalkınması için müsta
kil bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Devlet Bakan
lığında kurulacak, bu hayati işler arasında, 
buna en büyük ehemmiyeti yermek ve müsta-
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kulen işi ele almak yerinde olur. Dışişleri Ba
kanlığı bu hayati mevzuu maşanın ucu ile tu
tar. Devlet Bakanı ise candan sarılır. Çünki 
esas ve asli vazifesi bu olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, hulâsa, Milletlerarası İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanması doğru değildir. Çünkü; bu 
dış mesele olmaktan ziyade bir iç meselesidir. 
Bu teşkilâtın vazifelerinin başlıeasi; memle
ketin iç kalkınmasını dış yardımlarla destekle
mek olduğuna göre daha ziyade bir nevi dahilî 
politika ile ilgili demektir. 

Halbuki, Dışişlerinin vazifesi münhasıran 
memleketin haricî işlerini tedvir etmektir. Ve 
dış teşkilâtta gereken ıslahatı yapmak olacaktır. 
Bu vazife ile tavzif edilen Devlet Bakanı, muh
telif bakanlarla temas ederek onların ihtiyaç
larını bir merkezde toplayıp bir koordinasyon 
halinde çalışması ve bugün memleketin^ çok 
muhtaç olduğu koordinasyonun kurulması lâ
zımdır. Nitekim, Almanya, İtalya ve Yunanis
tan da bile bir (Koordinasyon Bakanlığı) ku
rulmuştur. Bizde ise böyle bir makam yoktur 
ve Hariciye Bakanlığı da bu işi lâyıkiyle gö
remez ve memleket için hayırlı olamaz. 

Nitekim bir Amerikalı uzman demiştir ki, 
memleketinize bir tek hükümetle iş yapmak 
için geldim, lâkin karşımda 14 hükümet gör-, 
düm... 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Kim bunu söylemiş?. 

MEHMET ÖZBEY (Devamla) — Elin ayak
tan, ayağın kafadan haberi yoktur, demiştir, 
(Kim demiş sesleri). 

Sayın arkadaşlar, memleketimizde en mü
him, tek iş koordinasyon ve iş birliğinin sağ
lanmış olmamasıdır. 

Sayın arkadaşlar, bu kürsüden küçük Yuna
nistan'ın bizden daha fazla yardım sağladığım 
bütçe konuşmaları sırasında söyledim. . Memle
ketimizin az yardım almasına sebep, alman bu 
yardımın daha no şekilde kullanılacağını bilnıe-
yişimizden ve programsızlık ve idaresizlikten 
ileri gelmektedir. Amerikalılar, bize şunları söy
lemişlerdir: Size verdiğimiz paraları bir defa 
kullanın, bunun neticelerini gösterin, size daha 
fazla yardımlar yapalım demişlerdir. 

Şu halde arkadaşlar, bu yardımlardan'âzami 
istifade edebilmek için iyi kurulmuş otoriter, 

/ 
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müstakil, bir teşkilâta şiddetl'e memleketin ihti- I 
yacL vardır. Bu da işi başından aşkın. Dışişleri j 
Bakanlığı. değil, encak ve ancak iki Devlet 15a-
kanlığından birisi olacaktır. Marşal Pİânına âza 
olan Avrupa memkketlerinin. Paris ve Yaşing-
ton'da çok kuvvetli ekipleri olduğu halde bizim 
teşebbüslerimiz jî - r) kişilik gibi çok zayıf ve 
kifayetsiz bir kadro ile topal olarak yürütülmek
tedir ve çok aksak çalısılma-ktadır.. 

• Çok : muhterem '.arkadaşlarım; Türkiye'de 
'Başbakanlığa "bağlı iki Devlet Bakanından biri
sinin müstâkillen ve müstemirren bu işle yani | 
Devletin bütün hayatı ve umumi koordinasyon 

.işleriyle meşgul olması lâzımdır. Bunun zamanı 
gelmiş ve geçmiştir de. Kurulacak bir koordinas- • 
yon heyeti" ne yapa çaktır. Bu'işleri yapacaktır, 
başka: Toprak Ofisteki üç bin memurun, iki bini 
fazladır, bunu alacak memur kadrosu çok dar 
olan Bayındırlık, Millî Eğitim, Adalet Bakan-; 
lıkLtırma dağıtacaktır. Nihayet Devlet dairele
rinde ve iktisadi Devlet Teşekküllerindeki ve
rimsizlik ve koordinasyon noksanlığı mevcut kay
nak! arımızdan tam bir şekilde faydalanmasına 
engel olmaktadır. / 

Sayın arkadaşlarım; Şimdiye kadar memle
ketin ekonomik1 fâaliyetleri lâyikiyle koordinc 
edilememiş olmasından yurdumuz bundan çok 
zarar görmüştür. Devlet teşekküllerinin işletilme
sinde çeşitli verimsizlikleri görülmüş hususi, te-; 
şebbüsler ve ekonomik faaliyetlerle mütenazır ve 
ahenkli çalışılmamıştır. Bir ••Devlet Bakanının 
bu işle tavzifi, Türkiye'nin• mutlaka saadetine ve' 
selâmetine olacaktır. 

Koordinasyon kifayetsizliği Devlet idaresinin 
ve endüstiriyel faaliyetlerin işletme kademele
rinde bariz bir şekilde görülmektedir. Bu itibarla 
.Devlet Bakanına bu fonksiyonların ifası bakımın
dan kendisine âzami salâhiyet verilmesi ve'eko
nomik koordinasyon işleriyle muvazzaf Devlet 
Bakanının tavzifi çok yerinde olur. 

Hulâsa : Sayın arkadaşlarım, Milletlerarası ; 
İş Birliği Teşkilâtının Devlet Bakanlığına bağ
lanması ve koordinasyon heyetiyle tedviri mut
laka şarttır ve lâzımdı K 

.Bu-da bakanlıklar ve umum müdürlükler 
temsilcilerinin iştirakiyle meydana gelen bu ko- ,1 
ordinasyon heyeti neler düşünecek ve yapa
caktır'? ' : 

1 - Marsha.ll' yardımından âzami nispetinde 
faydalanılması; | 

1952 0 : 1 
Türle Milletinin kara sabandan pulluğa geç

mesi, çarıktan ayakkabıya kavuşturulması, te
zeğin yerine kömürün konması, kağnıdan kur
tarılarak, arabaya ulaştırılması, çıradan elektri
ğe kavuşturması, milleti kırtasiyecilikten kur
tarması gibi, memleketin en hayati •• işleriyle 
uğraşacaktır. Bunların hiçbirini Dışişleri Ba
kanlığı yapamaz. .' 

..Benim..bu hususta son sözüm; bu İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtının Devlet Bakanlığına bağ
lanmasıdır. Memleketin en hayati menfaati ve 
istikbali buradadır. Karar Yüksek Heyetinizin
dir. (Bravo sesleri ve alkışlar)- . -

BAŞKAN—Dışişleri Bakanı., 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim, Mehmet özbey arkada
şımın ifadelerini kemali dikkatle dinledim. 
Kendileri mevzuun dışına çıktılar. Hükümetin 
bütün • faaliyet şubeleri arasında bir koordinas
yon tesisi lüzumundan bahsettiler, Amerikalı
lar şöyle, ötekiler böyle demiştir, dediler. 

Ben kendilerine resmen ifade edeyim" "ki, 
Amerikâialılarm en mesul adamlarının muhte
lif yerlerdeki beyanatları, gazetelerdeki ifade
leri kendilerinin söylediklerinin tam zıttıdır. 
(Doğru sesleri). ..Bu itibarla kendileri her hal
de yanlış malûmat alınış olacaklar. Bu iş ar-
zettiğim gibi daha ziyade bugün artık umumi, 
Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı mahiyetini almış
tır. Eski tarz,' sadece iktisadi mahiyette, bir 
yardım bahis mevzuu değildir ve bu yardım ar
tık askerî gayreti destekleyici iktisadi yardım 
şeklini almıştır. Şimdi bu teşkilâtların hepsi, 
dünyanın her yerinde hariciye vekâletlerine 
bağlıdır. Zaten her hangi bir vekâletin;diğer iş
lerinin1 de devletler arası münasebata taallûk 
eden kısmı ve bunların harice aksettirilmesi ha
riciye vekâleti tarafından idare edilmektedir. 
Dünyanın her-, memleketinde de bu böyledir. 

Gelelim diğer meseleye; yani işlerdeki koor
dinasyona. Bu bahis -mevzuu olan işler esasen 
bütün alâkalı "vekâletlerin müşterek faaliyetiy
le, .müşterek gayretiyle, oradan ayrılaneleman
ların bir araya gelmesiyle idare edilmektedir. 
Nitekim komisyonlar esasen mevcut olan bu 
hükmü kanuna sokmak suretiyle bunun mevcu
diyetini, mahiyetini daha/ ziyade tebarüz ettir
miş oldular. Yoksa hiçbir vekâlet bu kadar ge
niş bii' işi kendi başına yapamaz. Farzedelim 

•'.ki,, müstakil bir vekâlet olsun, bu da dünyanın 
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hiçbir yerinde yoktur. Bilhassa bu iş askerî I 

'ınahiyette olduktan sonra NATO çerçevesine, At
lantik Paktı çerçevesine girdikten sonra harici
yede tedvir- edilmesi artık zaruret haline gir
miştir. 'NATO çerçevesi içinde de, yine Maliye 
Vekâletinin, Millî Savunmanın alâkalı organ
ları toplanır, Devletin bütün şubelerinin müş
terek faaliyetiyle bu işler tedvir .edilir. Bıı iti
barla arkadaşımızın istinat ettiği şeyler ve işin 

••cereyan-'şekli hakkında aldıkları malûmat vazi
yete ve mavakaa uygun değildir. 

Ondan sonra filân şöyle demiş, falan böyle 
söylemiş tarzındaki lâkırdılar, başka memleket
lerde bu işin mahiyeti,-tarzı tedviri-hakkındaki 
.sözler asla mavakaa-mutabık değildir. Encümen
lerde'bu mesele uzun uzadıya,konuşuldu.'Esasen 
alâkalı sözcüler burada mâruzâtta bulunacaklar-^ 
dır. Mâruzâtım bundan ibarettir .(Alkışlar'). 

BAŞKAN — Cezmi Türk, buyurun. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Bir mâ

ruzâtta bulunacağım. 
BAŞKAN — Komisyon namına mı Emin 

Bey? (Komisyon sonra konuşsun sesleri). 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Bir, iki 

arkadaş daha konuşsun, onlardan sonra söz ala
cağım. 

BAŞKAN — Cezmi Türk, buyurun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Şahsı namına 

•mı?. -
CEZMİ TÜRK (Seyhan) —Karşınızda şah

sım var. Bendeniz Cezmi Türk, yeni teşrif et
tiğiniz için şahsımı tanımıyorsunuz, anlaşıldı!.. 

Arkadaşlar, bu tasarıya evvelâ usul bakı
mından, sonra da esası bakımından dokunan 
bâzı beyanlarda bulunmak istiyorum. 

Malûmunuzdur ki,, geçen sene Hükümet, 
elinde mevcut ve fevkalâde zamanlara mahsus 
mevzuata dayanarak İktisadi iş Birliği idaresi 
nin bir Bakanlar Kurulu karariyle Dışişleri Ba
kanlığına nakletti ve oraya bağladı. Bir sene
den beri bu teşkilât, bilfiil Dışişleri Bakanlığı
na bağlı olarak esasen çalışmaktadır. Fakat, bu 
karardan birkaç ay sonra .Hükümet, bir tasarı 
ile bu kararı kodifiye etmek istedi ve Meclis
ten geçirerek kanım şeklinde tedvinini muva
fık gördü. Tasarı, bu vakıadan sonra Meclise 
geldi. Yüksek Mecliste uzun ve heyecanlı mü
zakerelere sahne olduktan sonra . Dışişleri Ba
kanlığına bağlanması muvafık görülmedi ve 1a- j 
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sarı reddolunmak tehlikesinden kurtarılarak 
bir komisyona canım dar attı. Nihayet yapılan 
tetkikler sonunda da bugün tekrar karşınıza 
gelmiş bulunmaktadır. Tasarının, Hükümetin 
ilk defa karar verip bu teşkilâtı Dışişleri Ba
kanlığına bağladığı zamanlarda henüz «seuurite 
mutuelle» m evzııubahis değildi. Hükümet tasa
rıyı Meclise şevketti ve Bütçe Komisyonunda 
ilk müzakeresi yapıldığı sırada tesadüfen orada. 
bulundum. Sayın Bakan «securite mutuelle» den 
bahsetmiyorlardı; sadece Marshall Yardımına 
ve İktisadi İş Birliğine ait olan bu tasarının 
Dışişleri Bakanlığına bağlanması faidesini mü
lâhaza ettiklerini beyan buyuruyor]ardı. Orada 
ancak teknik müşavir olarak bulunan zat bil
cümle arasında kısmen bu karşılıklı emniyet, 
yani «securite mutuelle» den bahsetmişti. Fakat 
tasarı Meclisteki heyecanlı safhasını geçirdik
ten sonra esbabı mucibesi bu defa securite mu
tuelle'e dayanarak karşımıza geldi. Bununla sa
mı arzetmek istiyorum ki; Marshall Yardımı 
geldi geçti, 1 Haziranda'bitmiş olacaktır. B k 
hâlâ Marshall Yardımına ait bir teşkilâtın veç-
hi irtibatını tâyin münakaşasiyle meşgulüz arVı-
daşlar. Usul bakımından bendenizin hazin gördü
ğüm budur. 

Arkadaşlar; usul bakımından bu noktayı be
lirttikten sonra, esasa taallûk etmek üzere de 
şunları arzedeceğim : Bunu her şeyden üs
tün tarihî bir fırsat olarak telâkki etmek
teyim ve memleketimiz için bu büyük ta
rihî fırsatın da kaçırılmış olduğu kanaatindeyim. 
Gerek dünkü iktidar, gerek bugünkü iletidir, 
kim olursa olsun, bunu bir memleket meselesi oh-
rak ele alıyorum. 

1948 de Marshall Yardımı başladıktan ve 
sonra İktisadi İş Birliği Teşkilâtı teessüs etti
ğinden beri memleketimiz mesulleri bu yardımın 
mahiyet ve mekanizmasını iyice anlamadığı için
dir ki, biz bu Marslhall Yardımı faslından ye
teri ve değeri derecesinde faydalanamadık. Bu 
rakamların son yıllarda artmış olması yeni ik
tidarın daha iyi çalışmış olduğunu göstermekle 
beraber, bizim Devlet teşkilâtımızın da bu işi 
gittikçe daha iyi anlamaya başladığının bir alâ
metidir. 

Bunu bii' iç. politika meselesi olarak telâkki 
etmek de doğru değildir. Bilgimiz arttıkça, İkti
sadi İş Birliği ile temas edenlerimizin ye bu bir
likte bizi temsil edenlerin bu işe alâkası ve bilgi-
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si çoğaldıkça ve işin teferruatına nüfuz ettikçe 
istifademiz nispeti de arttı. Fakat şunu da ifade 
etmek bir hakşinaslık olur ki; - Sayın Bakan 

'muhakkak temas ederlerdi,: nasılsa unutup temas 
etmediler - bu yardımların mahiyet ve mekaniz
ması bugün daha iyi işlemekle beraber asıl ye
kûn olarak, daha yüksek miktarlar getirmesi hâ

disesi Kore kahramanlığından' sonra olmuştur. 
' Biz Koro 'ye en aziz varlığımın olan- asgari 25 fon 

Türk kanı ihraç ettikten sonradır ki bize yapılan 
bu gibi haricî yardımlar, kahramanlığımızın bir 
hakşinas neticesi eseri olarak artmaya başladı. 
Fakat şunu' da bir millet ferdi olarak arzetmeli
yim ki, bu yardımlar, kahramanlıklarımızla, fe
dakârlıklarımızla pek mütenasip olarak artmadı 
arkadaşlar. • 
• Azk arkadaşlar, Marshall yardımından fay

dalanmanın, bendenizin anladığım mânada en bü
yük mesnedi, kendi iç istihlâkimizin sefaletini 
göstermek olacaktı. Maalesef şimdiye kadar.istik
lâle "istatistiklerini memleket çapında tetkik et-

. mek .yurdumuzda âdet olmadığı ve bunu ancak 
birkaç büyük şehrimizdeki hayat pahalılığı en
deksleri ile kısmen tetkik etmekte bulunduğumuz 
ve nihayet milletimizin hayat ve zaruret şartları 
ve istihlâki hakkında objektif kıymetlere ve mes-

. neti ere malik olmadığımız içindir ki dışardan bi
ze-yardım edecek olanları, iktisadi yardım yapıl
ması esnasında kâfi derecede,malûmattar edeme
dik, ikna ve ispat edemedik, milletimizin hayatî 
zaruretlerine ve ihtiyaçlarına ait olan maddeler
den başka memleketler; bizden refahça, verlıkça 
çok daha ilerde -bulunan- Garbi Avrupa memleket
leri çok istifade ettikleri, hattâ yerine göre, süt 
tozuna, ajaıkkâbıya varıncaya kadar iktisadi yar-

• dım gördükleri halde iç istihlâk istatistiklerimize 
sahip olamadığımız ve zaruri ihtiyaçlarımızı mil
letçe olan ihtiyacımızı karşılıyacak iktisadi yar
dım görmediğimiz;için bu sahada istifadelerimiz 
do hiç denecek derecede mahdut kaldı. 

.-."•i Ma;rshall yardımına son verilmekle "beraber' 
Birleşik Amerika Devletleri bu yardımın kesilme
sinin her bakımdan doğru ölmıyacağmı anladık
lar ı için, 'sayın Bakanın da izah ettikleri veçhile, 
buna; yeni bir siyasi mahiyet verdiler ve askerî 
yardım şekline koydular ve askeri yardımı,da 
karşılıklı - emniyet şeklinde, dünyaya çıkardılar. 
Bu «securite mııtuelle»- faslına da geçen kışın 
başından itibaren girdik. Fakat bilhassa bütçe 
esnasında Hükümetin gerek Bütç'e Komisyonun-
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da ve gerekse umumi beyanlarından anladığıma 
göre maalesef işlerin en son kismı olan bu kar
şılıklı yardım faslından yeteri kadar istifade 
etmemekteyiz. Bunun teferruatına girmiyeçe-
ğim. Yalnız mühim olarak şu noktayı arzet-
mek isterim ki, Allah Amerika Birleşik Devlet
lerinin vergilerinin verimini artırsın, muhakkak 
ki, yardımları büyük olacaktır; fakat bu yar
dımlar bizim iktisadi, askerî ihtiyaçlarımız 
içindir. Çünkü ordumuz memleketimizin iktisa
diyatına dayanan askeri bir ordu olursa bunun 
daha kuvvetli bir birlik olacağı muhakkaktır. 

, Binaenaleyh ben bu iktisadi yardımların, askerî 
yardımlar halinde devam ettirilmesini memle
ketin bir ferdi olarak burada temenni etmek 
zaruretindeyim. 

Aziz. arkadaşlarım; basit bir misal olarak 
arzedeyim ki; bugün sizin verdiğiniz bütçe ile 
Türk ask'erinin gündelik iaşesi karşılığı günde 
72 kuruştur. Gittikçe pahalılaşmakta olan ha
yat, bilhassa fiyat endeksleri gösteriyor, ki, gün
de 72 kuruş iaşe ücreti alan bir askerin, bilhas
sa motorlu birliklerde hizmet gören erin, almış 
olduğu gıda ile rasyonel ve sıhhi bir şekilde 
beslenmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki, 
işte bu son yardımlaşma faslından, askerî yar
dımdan, diğer Avrupalı ordulara yapılan yar
dımlarla aynı hizada olmazsa bile, ona yakın bir 
seviyede askerin beslenmesi işini ele almak ve 
«securite mııtuelle» i küçük yekûnlarla geçiştir-
nıenvek- lâzımdır. Bilhassa Hükümetimizin bu 
yolda faal olmasını askerimizin iaşesi, teçhizi 
ve ilbası bakımından bu yardımlardan âzami 
derecede faydalanmaya çalışmasını temenni 
edeceğim ve dikkatini ehemmiyetle ç'ekeceğim. 

Gayet iyi bilirsiniz ki, iyi asker; karnı do
yan, iyi giyinen, iyi teçhiz edilen ve iyi silâhlara 
malik olan askerdir. Sadece iyi silâhlara malik 
olmak yetişm'ez. Evet, tarihî Türk kahraman
lığı ile ordumuz her zaman -her yerde olduğu 
gibi süngüsü ile şöhret kazanır! Fakat süngü 
zaferi pahalıya ve büyük zayiata mal olur. Onun 
için «securite mııtuelle» babında bu askeri yar
dımı alırken muhtelif safhalarına ve muhtelif 
teferruatına girerek, bilhassa askerî yardımın 
esasını teşkil edecek iaşeden bu işe başlanma
sını Hükümetten bilhassa istirham edeceğim-.' , 

Arkadaşlar; bitmekte olan' ve pek az isti
fade ettiğimiz "Marshall plânı olsun, başlamak
ta olan ve henüz pek az istifade ettiğimiz yar-

• ö ' ' , • ' '" 
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dımiaşma plânı olsun, bütün bu işlerde (ister I 
Dışişlerine yaptırırsınız, ister Devlet Bakanlığı 
içerisinde yaptırırsınız nereye yaptırırsanız yap
tırınız) el verir ki baştaki Devlet teşkilâtı ve 
teknik elemanları bunları yürütebilecek derece
de teferruatlı sarih istatistiklere sahip olsun
lar. ' • • • . • 

• 0-a.yet hazin olarak hatırlarım, buradan de
falarla projeler göndermişlerdir, inandırama
mışlardır. Her vekâlet diğeriyle tezat halinde 
rakamlar vermişlerdir ve defalarla projeler Av
rupa İktisadi tş Birliğine gidip gelmiştir. 

Yalnız bu arada, ve bu vesile ile şuna da 
Hükümetimizin dikkatini çekmek isterim ki; İk
tisadi İş Birliği İdaresiyle anlaşma, -onlardan 
yardım görme bize sadece tek taraflı menfaatler 
getiren bir sistem değildir. Buna-mukabil yük
lendiğimiz külfetler de vardır. Bilhassa liberas
yon rejimi ve serbest ithal, bu sene dış ticaret 
muvazenemizde kapanması güç olacak büyük 
açığı doğurmuştur. İthalât serbestisi de bu re
jimin bir neticesidir Yani, gördüğümüz İni di
rekt ve endirekt yardımları söylerken bu yar
dımlar vesilesiyle memlekete giren ve memle
ketten çıkan kıymetleri de düşünmeliyiz. 

Bu arada Hükümetimizin dikkatini şu nok
taya çekmek isterim : Yalnız ihracatı, ithalâtı 
arttırmakla tatmin okunmamalıdır, «Bu sene ih
racatı artırdık, bu iyi bir şeydir» demekle yetin
memelidir. Memleketin içinde istihlâkimizi de 
artırmak, lâzımdır. Vatandaşlarımızın istihlâk 
seviyesini yani buğday, et, yağ yiyinıi nispetini 
artıramıyorsak, her vatandaşa düşen pamuklu 
kumaş metrajını artıramıyorsak; sadece ihra
catı, ithalâtı artırdık demekle övünmek objek
tif, mukni bir delil .değildir. Bir kelime ile, bü
tün bu mekanizmalarla - dış yardımlarla, libe
rasyonla - ortalığı günlük güneşlik, göstermek 
doğru olmaz. İç istihlâkimizin de hissesini al- . 
ması lâzımdır. İç istihlâkimiz artmadıkça, ha
yat pahalılığına çare bulmadıkça bu güzel ede
biyat daima boşlukta sair ve sönük kalmıya 
mahkûm olacaktır. 

Netice olarak; çok kıymetli, bir arkadaşınım 
çok beğendiğim bir fikri olarak arzetmek isti
yorum; eğer muvafık görüyor bu teşkilâtı Dış
işleri Bakanlığına bağlıyacaksanız,. bütün dün
yada olduğu gibi Dışişleri Bakanlığında bir 
yardımcı elemanın, bir makamın kurulması ve 
bu yardımcının' Bakana yardım edebilecek se- | 
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kilde teknik bir şahsiyet olması ve bu teknik 
şahsiyet bütün yetkisiyle... Sayın Bakan beni 
mazur görsünler, şimdiye kadarki bu mevzu üze
rindeki konuşmalarından bu mevzuun esası 
ve teferruatı ile alâkadar olamadıklarını, iyi an
lamaya vakit bulamadıklarını anlıyorum, bu-
itibarla Sayın Bakanın teknik bilgi ile müceh
hez bir yardımcısı ile Jeçhiz edilmesi yüksele 
iktidarınızın muvaffakiyeti ve memleketimizin 
başarılar temin etmesi bakımından çok hayır
lı olacak ve memleketimizin bu yardımlardan 
gereği gibi faydalanmasını temin edecektir. Ak
si takdirde, Sayın Bakan beni mazur görsünler, 
bu teşkilâtı • ellerine almakla bunu yeteri ka
dar yiirütemiyeceklerdir, buna kaniim. 

. BAŞKAN — Emin Kalafat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
larım, Amerikan yardımının mebdeinden bu
güne kadar geçirmiş olduğu . istihaleleri ve bi
ze temin etmiş olduğu yardımları direkt ve 
endirekt ve askerî olarak tutarını ve kıymeti
ni rakamlarla, biraz evvel Sayın Hariciye Ve
kilimiz ifade . etmiş olduğu için bunları tek
rar etmiyeceğim. 16 . I . T952 tarihinde ilk de
fa huzurunuza gelmiş olan bu tasarının o gün 
bir karara bağlayıp tekrar Ticaret, Ekonomi 
ve Maliye komisyonlarında tetkik edilmesi hu
susunda verilmiş olan kararın mesnedi bu yar
dımdan matlup olan istifadenin hakkiyle elde 
edilebilmesi için ne tarafa bağlanması lâzım-
gcldiği keyfiyetinin bir kere daha tetkik edil
mesi. lüzumu idi. 

Yüksek Kamutayın bu şekilde vermiş olduğu 
karar üzerinde Ticaret, Ekonomi ve Maliye 
komisyonlarında varılmış olan karar ilk defa 
huzurunuza gelmiş olan, Bütçe Komisyonunun 
raporunda yer almış, maddelerde değişiklik yap
mak suretiyle yani Hükümet, tasarısında oldu
ğu gibi bu teşkilâtın Hariciyeye bağlanması 
lüzumunun kabul edilmesi şeklindedir. 

Çok muhterem arkadaşlar, İkinci Dünya Har
binin, büktün dünya için müşterek olan iktisa
di sefaletinin neticesi olan mütereddit, durum
larla kendisini müttefik addeden malûm tehli
keyi önlemek gibi büyük bir insani düşünce 
ile 1948 de başlıyan Amerikan ' yardımının 
muhtelif memleketlerde ne şekilde yürüdüğünü 
hakkiyle bilmediğim içindir ki, i 951 yılı Büt
çesi dolayısiyle yapılan müzakereler sırasında, 
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ben de şahsi mütalâa/. olarak ve hiç, şüphesiz bir
çok arkadaşlarımın da aynı hüsnüniyet mes
nedine istinat ederek bunun Maliyeye bağlan
ması lüzumunu ileriye sürmüş bulunmaktay
dım. Fakat 1948 de iktisadi karakteri galip o-
larak başlıyan bu yardımın gün geçtikçe ilk ka
rakterini kaybederek askerî gücü artırmaya te
veccüh etmiş bulunması ve, 1951 Kânunusanisin
de Amerikan Hükümeti tarafından 1952 den iti
baren bunun tamamen askerî gücün artırılma
sına matuf kalacak bir karakter taşıyacağının 
bizlere de bildirilmiş bulunması ve 1952 de as
kerî ve dolayısiyle askerî gücün artırılmasında 
yardımı olan iktisadi birlik ve müşterek güven
lik kanunun tedvin edilmiş bulunmasından son
radır ki bu yardım tamamen % 100 bu istika
mete tevcih edilmiş bir şekil almış bulunmakta
dır. Hiç şüphesiz ki, bizdeki iktisadi İş Birliği 
İdaresinin şu veya bu makama bağlanmasını 
terviç bu hususta konuşan arkadaşlarımızın biz
lerle müşterek olan arzusu, hepimizce malûm 
olan bu yardımdan âzami şekilde istifademizi 
sağlamak gibi memleketin hayrına matuf olan 
bii' düşüncenin eseridir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, vaktinizi zayi 
etmemek için şunu ifade etmek isterim ki, ben
deniz bu ikinci konuşmamızda daha doküman -
ter konuşabilmek için Paris'teki bir arkadaş va-
sıtasiyle, İktisadi tş Birliğine yazmış olduğum 
bir .mektupla, bu Amerika yardımından istifade 
etmekte bulunan .17 memlekette bunların nere
lere bağlı olduğunu sordum. Almış olduğum ce
vaptan da öğrendim ki bu memleketlerden 
Belçika, Danimarka, italya, Norveç, İsveç, Lük-
senbıtrg, Fransa, İzlanda, İrlanda, Portekiz'de 
bu İktisadi tş Birliği idareleri doğrudan doğr-
rııya Hariciye Bakanlığının bünyesine dâhildir 
yani Hariciye Bakanlığına bağlıdır. Kuruldu
ğu günden, bugüne kadar bizim memleketimizde 
de bunun fiilî tatbiki bu şekildedir. Dünya va
ziyetinin hepimizce malûm olan manzarası kar
şısında yine memleketin savunmasını temin ba
kımından askerî, siyasi, iktisadi heyetler olarak 
memleketimize gelmiş ve gelmekte olan heyet
lerin, devam edegelen devamlı temaslarının mer
ciinin de Hariciye Bakanlığı olduğu cümlemizin 
malûmudur ve günlük gazetelerdeki müşahede
lerimizde bunu teyit etmektedir. Hepimizce ma
lûmdur ki, her hangi bir memleketin iktisadi, 
siyasi ve askerî münasebetlerinin dış memleket-
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1 lerle olan temas kapısı, hiç şüphesiz Hariciye 

Bakanlığıdır. İktisadi İş Birliğinin Devlet Ba
kanlığına veya bir arkadaşımızın dediği gibi 
Koordinasyon bakanlığına bağlanması teklifleri 
karşısında şunu diyebilirim k i ; zaten bugün iş
lemekte bulunan bu mekanizma Hariciye Vekâ
letine mal edilmiş olmakla beraber- her Bakan
lığın da salahiyetli insanlarının teknikliilgiler
le mücehhez insanları bu Bakanlığın içerisinde 
toplanmış bulunmalarıdır. İktisadi İş Birliği İda
resinin Hariciye Vekâletine bağlanması husu
sunda vereceğiniz karar isimlerini okuduğum ve 
her vesileyle bizden daha üstün başarılar temin 
etmiş memleketler olarak ifade edilen memle
ketlere imtisal ve iştirak etmek olacaktır. Haki
katen İktisadi İş Birliği İdaresinin, kurulmasın
dan iki sene evveline gelinceye kadar arzet-
tiğim manzara bir kararsızlık devresinin ifadesi 
şeklindedir. Binaenaleyh. Maliyeye, sonra Baş
bakanlığa, sonra Bayındırlığa ve sonra tekrar 
Başbakanlığa ve Devlet Bakanlığına bağlandı. 
Hariciye Umum müdürlerinden birisinin başkan
lığı^ ve tamamen Hariciye Bakanının direktifi 
altında haricî şekil bu olduğu halde işlerin de
vam ve neticelerin temini yine Hariciye Bakan
lığının, bünyesi içerisinde cereyan edegelmiştir. 
Bu itibarla bugün İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 

I Hariciyeye bağlanması hakkında vereceğimiz 
kararla, bugüne kadar devam edegelen müphem 
vaziyetlere mal etmiş olduğumuz muvaffakıyet-
sizliklere ve kararsızlıklara son vermiş olacak
sınız ve neticede isimlerini saydığım 12 Avrupa 
Devletine imtisal, etmiş olacağız. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz alanlardan 
• en son arkadaş, Necip Bilge'dir, buyurun. 

NECİP BİLGE (Niğde) —• Sayın arkadaşla
rım, Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
nın Başbakanlıktan alınıp Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısının bugün 
müzakeresine başlanırken Dışişleri Bakanının 
gerek bu mesele, gerekse Marşal yardımı hakkın
da vermiş olduğu izahat hakkında kendisine te
şekkür etmeyi, bir borç bilirim. 

Bu münasebetle de bir temennide bulunmak 
istiyorum. Böyle mühim kanunlar Meclis önüne 
geldiği zaman her hangi bir sorudan evvel Ba
kanlarca böyle mühim, kanunların Meclise tak
dim. edilmesi, usul ittihaz edilecek olursa o ka
nunların müzakeresinin daha iyi ve kolay bir şe-

! kikle neticeleneceğini kabul, etmek lâzımgelir. 
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-Biliyorsunuz ki, Marşal yardımı meselesi 

memleketimizde çok karışık bir şekilde idare edil
miş bulunmakta vo hemen hemen bu mesele ile 
ilgili bulunan arkadaşlar dışında diğer kimsele
rin bu yardımın mahiyet ve bünyesini ve işleme 
tarzını bilmedikleri sabit bulunmaktadır. Bu iti
barla böyle kanunlar Meclise geldiği zaman Ba
kanlar bunun işleyiş tarzını vo rakamlarını Mec
lise bildirecek olurlarsa, tahmin ederim ki mese
lenin Meclis içerisinde anlaşılması dahi daha ko
laylaşmış olur. Bu itibarladır ki sözlerime Dış
işleri Bakanına verdiği izahlardan dolayı teşek
kür etmekle başlamış bulunuyorum. 

Bâzı arkadaşlar, Milletlerarası İktisadi îş Bir
liği Teşkilâtının Dışişlerine bağlanması doğru 
olmadığı, bunun Devlet Bakanlığınca idaresi lâ-
zımgeldiği fikrini ortaya attılar. 

Kanunun 16'. I . 1952 tarihindeki görüşmele
ri sırasında da bu mevzu öne sürülmüş olduğu 
için, meselenin yeniden ihtisas komisyonu bulu
nan Ekonomi, Ticaret ve Maliye komisyonların
da tetkik edilmek suretiyle daha derin bir ince-
lemeyo tâbi tutulması lâzımgeldiği kabul edilmiş 
vo bunun .neticesinde-de. kanun o komisyonlara 
havale, edilmişti. İtiraf etmek lâzımdır ki, bu ha
vale - yerinde bir havale olmuştur ve kanunun 
o .komisyonlarda, tekrar-tetkiki neticesi birçok 
arkadaşlarımızın noktai nazarlarında belki tebed
dül hâsıl olmuştur. Bilhassa Ekonomi ve Ticaret 
komisyonlarının kanuna eklemiş bulunduğu ko
mite hakkındaki madde, bu kanunun işleyiş tar
zını daha mükemmel bir hale- getirmek hususun
da elbette yardımı olacak bir hüküm halinde 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Filhakika bu mad
deden evvel dahi, Dışişleri Bakanının da evvelce 
belirtmiş olduğu gibi, bir komisyon bu mesele 
üzerinde uğraşmakta idi. Fakat kanuni bir mes
nede malik olmadığı ve müstakar bir mahiyeti 
haiz olmadığı için komisyonun çalışmaları mu
vaffakiyetli neticeler verememişti. Yani komis
yon, muvakkat mahiyette teşekkül etmiş gibi ha
reket ettiği ve istikrarlı olmadığı için esaslı tet
kikler yapamıyordu, bunun neticesi de, Marshall 
yardımından istifade etmekliğimiz hususundaki 
muameleler kâfi derecede vazıh ve seri şekilde 
cereyan etmiyordu. Şimdi bu komisyon kanuni 
bir şekle malik olduğu için müstakar 'bir veçhe 
arzedecek ve çalışmaları da hiç şüphesiz daha 
müsmir neticeler verecektir. . ; 

Bu arada şunu da belirtmek yerinde olur ki; 
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I Koordinasyon meselesi tam bir şekilde ele .alın

mış değildir. Bu bakımdan Mehmet özbey arka
daşımıza hak vermem'ek elden gelmiyor. Devlet 
Bakanlıklarından birisi, bilhassa koordinasyon 
meselesi üzerinde uğraşmak, Devletin iktisadi 
ve ziraimeselelerdeki zorlukları ve problemle
rini bir 'elden idare edebilmek hususunda müs
takil bir makam olarak ortaya atılmıştı. Fakat, 
zannediyorum 1948 de kurulmuş bulunan Dev
let Bakanlığı bu vazifeyi yerine getirememiş va
ziyettedir. Yani, Devlet Bakanlığının kurulması 
hususundaki kanunun maksadı bir koordinas
yon otoritesi yaratmak olduğu halde, 1948 den 
beri dört s'enelik tecrübeler göstermiştir ki, bu 
bakanlık kendisine tevdi edilen vazifeyi ifa ede
memiştir. Halen de açık olan bu bakanlığın bir 
koordinasyon unsuru olarak bu işi daha iyi ya
pabileceği noktai nazarını bugünkü durum kar
şısında iddia etmek yersiz olsa gerektir. 

Bendeniz Marshall yardımına ve bugünkü 
duruma göre Müşterek Güvenlik Teşkilâtına ait 
olan muamelelerin Devlet Bakanlığına veyahut 
Dışişleri Bakanlığına ait olmasının bu işleri dü
zeltecek veya aksatacak bir unsur olmadığı ka
naatindeyim. Mesele, bu işi şu veya bu bakan
lığa bağlamak meselesi değildir; o işin başına 
getirilecek olan teknik elemanların bu işi ken
dilerine vazife bilip tam ve müstakil bir şekilde 
çalışmaları ve onlara bu imkânın sağlanması 
meselesidir. Şimdiye kadar bu' meselenin tatbi
katta geçirdiği safhalar göstermektedir ki, tek
nik elemanlarımız bu işler üzerinde tam bir yet
ki ile çalışacak ş'ekilde teçhiz edilmemişlerdir. 
Ve bugün de bu yolda katı tedbirler alındığına 
delâlet edecek emmarelerin bulunmadığı kana
atindeyim. Hattâ diyebilirim ki, bu işlerle öte^ 
den beri meşgul olan bir arkadaşın, bugün baş
ka bir vazifeye verilmesi bu meseleye Hükü
metçe kâfi derecede dikkat ve ihtimam göster
mediğinin bir d'elili olarak ileri sürülebilir. Bu 
sözlerimle kasdettiğim şey şudur: Dışişleri Ba
kanlığında öteden beri bu işlerle meşgul olan 
arkadaşın kısa bir zaman evvel çıkmış olan ka
rarname ile 'eski vazifesinden alınarak Atlantik 
Paktı Konseyi Başdelegeliğine tâyin edilmiş 

bulunmaktadır. Bu iş üzerinde, az çok ihtisas 
kesbetmiş ve uzun zamandan beri çalışmış ol
ması dolayısiyle tecrübe sahibi olmuş bulunan 
bir arkadaşın o işten alınarak başka işlere nak-

1 ledilmesi, bu işlere gösterilen alâkanın kâfi bu-

— 319 — 



B : 75 23.5 
Ilınmadığını tebarüz ettirmek bakımından ye- I 
rinde olsa gerektir. Bu itibarla Hükümetten te
mennim şudur; Marşal Yardımı ve Müşterek 
Güvenlik Yardımına taallûk eden işlerde çalışan 
arkadaşların mütehassısı kimselerden seçilmesi, 
onların ihtisas sahibi olmaları için kâfi derecede 
imkân verilmesi lâzımdır. İşlerin selâmeti bakı
mından bunu tebarüz ettirmeyi bir vazife bili
rim. 

Bu arada Cezmi Türk arkadaşımız Bakan 
Yardımcısı meselesine temas ettiler, Bendeniz 
de temas edeyim. Cezmi Türk arkadaşımız, Dış
işleri Bakanının bir tek şahıs olarak bu işi yü-
rütemiyeceği kanaatini ileri sürmek suretiyle 
kendisine yardımcı olarak bir Bakan Yardım-
rışı verilmesini ifade ettiler. Bu sadece bir ka
nun meselesi olmaktan ziyade bir Anayasa me
selesidir. 

Bugünkü Anayasamıza göre, ' bakanlardan 
başka olarak bir bakan yardımcısının tâyin 
edilmesi imkân dâhilinde değildir. Bu itibarla 
siyasi bir şahıs olarak.bir bakan yardımcısı ver
mektense idari teşkilât içerisinde bu işlerle meş
gul arkadaşların tam bir şekilde çalışmalarına 
imkâıı verecek bir tarzda bu işi teşkilâtlandı
racak olursak daha iyi bir netice alınacağı ümit 
olunabilir. 

Netice olarak şunu arbedeyim ki, İktisadi 
İş Birliği teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağ
lanmasının bugünkü çalışmalara daha uygun 
bir netice vereceği ihtimal dahilindedir. Yalnız 
biraz evvel de arzetmiş olduğum gibi, bu teşki
lâtın falan bakanlıktan alınarak falan bakanlı
ğa devredilmesi meseleyi yalnız başına hallede
cek bir unsur değildir. Bu nokta üzerinde ba
kanlığın titizlikle durmasını bilhassa rica ede--
'rim. ; _'..- • 

BAŞKAN '-h- Başka söz istiyen yok. Madde- j 
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... i 
Maddelere geçilmiştir. 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası ik
tisadi tş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı- i 

ğma bağlanması hakkında Kanun | 

MADDE 1, — 31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 I 
sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kuru
lan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Dışişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi | 
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j kabul edenler... Etmiyenler.!. Kabul edilmiştir. 

i MADDE 2.' — Bu Teşkilâta mevdu vazife
lerle iştigal ve Bakanlıklararası İş Birliğini te
min etmek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lecek esaslar dâhilinde ilgili Bakanlıklar ve 

i daireler mümessillerinden mürekkep bir komite 
kurulur. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 
NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Efendim, bu 
ikinci madde, biraz evvel konuşan arkadaşımı
zın da izah ettikleri veçhile, koordinasyonu te
min için Ticaret Komisyonu tarafından teklif 
edilen ve Hükümetçe ele kabul olunan bir hü
kümdür. 

Bu. maddenin Maliye Komisyonunda müza
keresi sırasında küçük bir tadile uğradığını mü
şahede ediyorum. Sayın Maliye Komisyonunun 
Sayın Sözcüsünden rica ediyorum; bu ilâve et
tikleri bir tek kelime, bu maddenin bünyesini, 
ruhunu ve mânasını tamamile sarsacak bir ma
hiyettedir. O da şudur; 

«Bakanlar Kurulunca tesbit. edilecek esaslar 
dâhilinde ilgili bakanlıklar ve daireler mümesil-
1 erinden mürekkep bir komite kurulur.» 

Artık burada Bakanlar Kuruluna verilen 
yetki, ilgili bakanlıkları tâyin ve tesbit yetkisi
dir. Yoksa ayrıca kurulacak esas diye birlşey 
yoktur. Eğer (kurulacak esaslar dâhilinde) hük
mü ilsve edilirse tatbikatta çıkacak bâzı ihtilâf
lar, belki ihtilâflar nihayet kanunun bu madde-

• sinden beklenen sarahat ve vuzuhu ihlâl eder. 
Maliye Encümeninden rica ederim (bu esas

lar dâhilinde) kelimelerini bu maddeden kaldır
mayı lütfen kabul etsinler. 

I BAŞKAN —- Maliye Komisyonu. 
MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI İZZET 

AKÇAL (Rize) — Efendim, ikinci maddeye bu 
kaydın konulmasından maksat, çalışma şekline 
dair bir talimatnamenin yapılması ve o talimat
namenin çalışma tarzını ihata etmesi, çerçeve
lemesi bakımındandır. Bunun için Maliye Ko
misyonu, bu hükmün böyle kalmasında ısrar et
mektedir. Bakanlık mümessili, Maliye Komisyo
nunda bir arkadaş tarafından yapılan bu teklifi 
kabul etmiştir. Buna lüzum bulunduğunu da 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla Maliye Komisyonu, bu kaydın, 
kanunun maddesi içinde kalmasında ısrar et
mektedir. 

— 320 — 



.1952 O '•: 1 B :.75 Ş3 .5 
BAŞKAN — Emin Kalafat, ı 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş- ' 
larım, sayın Maliye Komisyonu Başkanının 
vermiş olduğu izahatı bendeniz maalesef tat
minkâr bulmadım. 'Hepinizce malûmdur ki, bu 
yardım tek taraflı bir tasarrufun ifadesi değil
dir. Her hâdise, günün şartlarına göre bir hu
susiyet arzeden, suples istiyen bir mahiyet 
taşımaktadır. Bu itibarla bugünden bir tali
matname yapıp, yarının arzedeeeği meçhul bir
takım şartlar karşısında tarafları müşkül du
ruma «okmak suretiyle kanunun işlemesine en
gel olmak, ondan beklenen faydadan ziyade 
zarar yaratır. Bu itibarla. Ticaret Komisyonu
nun teklif ettiği şekilde (Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek ilgili bakanlık veya daire mü
messillerinden) kaydiyle iktifa etmek maksa
dı temine kâfi gelir, talimatname ise kabul 
edilmeyip, Ticaret Komisyonunun teklif etti
ği: şeklin Bütçe Komisyonunca da şayanı kabul 
olduğunu arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Bedri Nedim Göknil. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (istanbul) — 
Efendim, Maliye Komisyonunun sayın Başkanı, 
bu fıkranın, bir talimatnamenin kendilerince 
lüzumunu hissettikleri noksanları telâfi edece
ği için, konduğunu söylüyorlar. Böyle bir id
dia, böyle bir mütalâa bizim ve sayın Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün endişelerini bir kat da
ha artırır. Biz, biraz evvel bütün hatip arka
daşlarımızın ileri sürdükleri veçhile, bu işlerin 
gayet pratik esaslara istinat eden kuvvetli Jbir 
teşkilâta dayanmasını ve tam bir koordinasyon 
içinde temin edilecek mükemmel bir nizamla 
bu hizmetleri ifa için birçok mütalâlar serdet-
tik. Şimdi 'bunu temin edecek olan bir kanun 
tasarısı Jbahis mevzuu iken, bugün talimatna
meyi istilzam edici mahiyette birtakım hü
kümler koymak, biraz evvel de arzettiğim gi
bi, tatbikatta türlü iltibaslara ve türlü ihtilâf
lara müsait bir mahiyet iktisap ettirir. Bu iti
barla biz, komisyon namına arzediyorum, bu
nu, tamamiyle yersiz ve hattâ kanun tatbika
tında engeller çıkaracak tehlikeli bir fıkra'ola
rak telâkki ediyoruz. 

Bunun behemehal çıkarılmasında ısrar edi
yoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Yazılı bir teklif veriyor musu
nuz? (Komisyon adma konuştu sesleri). 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 
NEDİM GÖKNİL (Devamla) — Komisyon na
mına konuşuyorum. Komisyonun Başkanıyım. 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonunun madde
sinin reye konmasını mı istiyorsunuz? 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI BEDRİ 
NEDİM GÖKNİL (Devamla) — Evet, onun re
ye konmasını teklif ediyorum. 

MADDE 2. — Bu teşkilâta. mevdu vazife
lerle iştigal ve Bakanlıklararası. iş birliğini te
min etmek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek ilgili Bakanlık veya daire mümessil
lerinden mürekkep bir komite kurulur. 

BAŞKAN — Müzakere, Maliye Komisyonu
nun metni üzerindedir. Ticaret Komisyonu, 
kendi maddelerinin reye konulmasını teklif 
ediyor. Bu itibarla ilk defa onu.1 reyinize arze-
deceğim. 

Ticaret Komisyonunun okunan ikinci mad
desini kabul edenler... Etmiyenler... Ticaret Ko
misyonunun ikinci maddesi ka.bûl edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin (Milletler
arası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı) kısmındaki 
bölüm ve maddelerdeki ödeneklerden bu kanu
nun yayımı tarihine kadar sarfolunmıyan mik
tarlar aynı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmı 
sonunda aynı isimlerle yeniden açılan bölüm ve 
maddelere nakedilmiştir. 

HADİ HÜSMAN' (İstanbul) — O (A) işa
retli cetvel (A/ l ) işaretli- cetvel olacaktır. 

B. K. SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT (Çanak
kale) — Pekâlâ. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. 
Maddeyi bu tâdil' ve komisyonun kabulü 

suretiyle olduğu gibi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) ve (R) işaretli cetvellerin 
(Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı) 
başlığı altındaki kısımları aynı cetvellerin Dış 
işleri Bakanlığı kısımlarına nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —-.Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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feAŞKAN — SÖz istiyen yok. Itabul eden- j 

ler..i Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. •-— Bıı kanunu -.Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
.Deminki oylamanın neticesini arzediyorum: 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yaplı m ası hakkındaki tasarının oy
lamasına (245) sayın üye iştirak etmiştir. (241) 
rey kabul, (4) ret, vardır, çekinser yoktur, 
muamele tamamdır, tasarı (241) oyla kanun
laşmıştır. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

5. •'— Türkiye ile Federal Almanya Cum
huriyeti arasında mübadele edilecek mallara 
ait A ve B listeleri hakkındaki Protokolün 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları (1/307) [1] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyenİer 
var mı? Maddelere geçilmesini oya arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler...-Kabul edil
miştir. . 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında 1 Temmuz 1951 ilâ 31 Aralık 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B 
listeleri hakkındaki Protokolün onanmasına 

dair Kanun 

••".' MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, 1 Temmuz 1951 ilâ 31 
Aralık 1951 devresinde mübadele edilecek mal
lara ait (A) ve (B) listeleri hakkındaki Proto
kol kabul edilmiş ve onanmıştır. ;...-".. 

BAŞKAN — Eöz istiyen yok: Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. . • 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

[1] 181 sayılı basmay'azı tutmağın sonundadır. 
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BAŞKAN -~ Maddeyi kabul edenler.». Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

.Gündeme devam ediyoruz. 
v > • . - . . ' 

6.— Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (1/313) 
m '-• • 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması hakkında, Kanun 

MADDE 1..—• Devlet Memurları Aylıkları-, 
ııın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI .1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SÜLEYMAN 
FEHMİ KALAYCIOĞLU (Trabzon) — Bir ye
ri tavzih deceğim. Efendim, bu maddede beşin
ci satırda bir tabı eksikliği vardır. Bunu ilâ
ve etmek için arzediyorum.' Beşinci satırda: 
(Yazılı kadrolar eklenmiş ve) kelimelerinden 
sonra, (yine bu kısmından) kelimeleri ilâve edi
lecektir. 

BAŞKAN — Komisyon tadil teklifinde bu
lunuyor. Maddeyi komisyonun bu tadili ile oy- ' 
kırmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna bağlı,(3) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1952 yılı Bütçe 
Kanununa ilişik (L) cetveline alınmıştır. ' ' . 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi 

[1] 185 sayılı basmay azı tutanağın sonundadır, 
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kabul edenler...-'Etmiyenler... Madde kabul edil- | 
mistir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

•Tasarının birinci müzakeresi tamamlanmıştır. 

7. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-
cu ve 83 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek'kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/94) 
[1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiycn var 
mı? Söz istiyen olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oya arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna 

bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
(1) bendi eklenmiştir : 

1) Milletvekilleri; (emeklilik hakkı tanınan 
bir vazifede iken seçilmiş olmaları partiyle -
seçime girmek maksadiyle Seçim Kanununda 
yazılı müddet zarfında istifa edenler dâhil-) 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, bu 
kanunun tümüne muhalifim. Muhalefetimi de 
mazbataya yazmıştım. Ancak, heyeti umumi- . 
yesi hakkında söz olmayıp birinci maddeye ge- I 
çildiğinc göre, ben, bu maddeye de muhalifim. 

. O da şudur: Sistem olarak, memuriyetten ge
len milletvekillerinin " milletvekilliğinde geçir
dikleri müddetin kendi emekliliklerine sayılma
sı mevzuudur. Ancak, madde, metin itibariyle 
gayet tahdidi yazılmışitır, memuriyetten gelen
lerin emeklilik hakları kabul edileceğine göre, 
bunu çok dar bir mânada almak, ancak millet
vekili seçimine girebilmesi için seçim tarihin
den bir ay evvel istifa etmiş olmak şartının ile
ri sürülmesi, kanaatimce doğru değildir. Şu 
itibarla milletvekili seçilen ve memuriyetten 
gelen arkadaşların, evvelce mjemur olan arka
daşların münhasıran bir ay evvel istifa etmemiş 
olmaları itibariyle, milletvekilliğindeki müd-

[1] 175 sayılı basmaya&ı tutanağın sonundadır.\ 
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detleri için emeklilik hakkından istifade etme
melerinin hiçbir mantıki sebebi olamaz. Sis
tem olarak, memuriyetten gelenlerin emeklili
ği tanınıyor da niçin bir ay evvel istifa etmek 
şartı konuyor? Yani bu sistem kabul edilirse, 
üç ay evvel siyasi hayata atılmış bir arkadaşı 
bundan istisna etmenin, tekrar ediyorum ki, 
hiçbir mantıki sebebi yoktur. O itibarla bir 
ay evvel istifa etmek şartının kaldırılması lâ
zımdır. Bu vaziyetin tashihi için tasarının Büt
çe Komisyonuna iade edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

—• Benim söyliyeceklerimi Hadi Hüsman ar
kadaşımız ifade etmiş bulunuyor. Bu itibarla 
konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Hadi Hüsman arkadaşımızın 
noktai nazarı tamamen yerindedir. Bendeniz de 
kanunu teklif ederken aynı esas dâhilinde bir 
teklif yapmıştım. Fakat Bütçe Komisyonunda 
bu teklifim ekseriyetle reddedilmiştir. Haki
katen milletvekili olmak için istifa edenle, da
ha evvel ayrılmış olanlar arasında hukuki 
hiçbir fark yoktur. Mesele, ikisinin de içtimai 
sigorta bakımından müktesep haklarının tanın
masıdır ve bu bakımdan bu teklifin yerinde 
olduğu kanaatindeyim. Takdir yüksek heyetin
dir. 

BAŞKAN — Yazılı teklif veriyor musunuz? 
Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ÂDINA KEMAL 

YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar; bu birinci madde encümende uzun boy
lu münakaşa edildi. Neticede huzuru âlinizo 
gelen bu madde kabul olundu. Kabulü sebebi 

' şu; Memurin Kanununun bir maddesi vardır, 
orada der ki : Meslekî memuriyet olup da Mil
letvekilliğine seçilenler mütaakıp devrede mil
letvekilliğine seçilmezlerse bunlar yeniden me
muriyete girinceye kadar iki ay tam maaş alır
lar, bu iki aydan sonra yine memuriyete gi
rinceye kadar müddeti hizmetlerine göre ken
dilerine açık maaşı verilir. 

Memur iken milletvekilliğine seçilen bir kim
senin Memurin Kanununun bu hükmüne göre 
memuriyetle hukuki irtibatı devam etmektedir. 
Hadi Hüsman arkadaşımızın noktai nazarları, 
halen yaşayan bu kanunun bu maddesi hükmiy-
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İe kabili telif değildir. Şimdi f arzedelim; 10 
sene memiıriyet yaptıktan sonra çekilip tica-

• vİ6p ziraat, avukatlık veya sair bir iş yaptıktan 
• 'sörira milletvekilliğine seçilmiştir. Bunun da 
. - milletvekilliğinde geçen müddeti emekliliğe 
.sayılırsa, arzettiğim Memurin Kanunundaki 

/madde ile tezat haline düşer. Çünkü memuri
yetle olan fiili ve hukuki ittisalini kaybetmiştir. 
îşU Memurin Kanunundaki bu ahengi temin 
maksadiyle encümen metni bu şekilde kabul 
etmiştir. Bu maruzatıma, göre reylerinizi kul
lanmanızı rica ederim. 

: BAŞKAN— Halil İmro. 

V" İİALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanunun Bütçe Komisyonunda 
müzakeresi sırasında, bilhassa memuriyetten 
gelmiş arkadaşların pek dikkatli olması lâzım-
gçldiğini takdir ederek müzakeratı takip ettik. 

Biz, bu kanunun Bütçe Komisyonuna gel
diği sırada, kanunu teklif eden arkadaşın zih
niyetiyle ve teklifine âmil olan anlayışı ile 
Bütçe Komisyonunda beliren anlayışı telife çok 
itina ettik. Hattâ bu itinanın neticesidir ki, tek
lif sahibi arkadaşlar,; huzurunuza gelen kanu
nun muaddel -metinleri üzerinde müttehit ve 
.mutabık idiler. Bu bizim maddelere geçildiği 
sırada teker .teker- üzerinde durulması husus
ları bir tarafa, şu noktayi bilhassa itina ile bütün 
kanun maddelerinde muhafaza ettik. 

Arkadaşlar; biz bu kanun yolu ile, yeniden 
haklar iktisap etmek yolunu ihtiyar etmedik.. 
Maksadımız zayi edilmiş olan, önüne engeller vaz'-

: edilmiş olan ve ihlâl edilmiş olan müktesep hakların 
ihlâli keyfiyetinin devamına mâni olmaktır. Bu iti-

• ..barladır/ki,bu kanunun tedvini ve müzakeresi sıra
sında milletvekillerine gelmiş olan 'arkadaşların 
şu veya bu sebeplerle zu'mu idari ve şahsi ile, 
terketmiş oldukları haklarının, bu kanun vesile-
sile iktisaplarının muhikliği üzerinde neolen müt
tehit olamadık? Burada vaktiyle, şu veya bu ta
rihte j demin arzettiğim gibi, zayi olmuş ve ter-

. kedilmiş; olan hakların şu şekilde tekrar iktisabını 
asla hatırımıza getirmedik. Binaenaleyh bu ka
nun, memleketin geniş münevver kitlesini sine
sinde toplayan Devlet idarelerine mensup arka-; 

. daşlarm, uzun müddetten beri iktisap etmiş ol-/ 
dukları haklarının, milletvekili Seçilmeleri dola-
yısiyle. siyaına mâni olmamak için huzurunuza 
?ğetirilmiş: bulunuyor. Yoksa; terkedilmiş olan 
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I hakların yeniden tekrar iktisabını temin maksa

diyle değildir. (Bravo sesleri). 
Arkadaşlar, bu itibarla, kanunun birinci mad

desi, şahsi kanaatim olarak a rzedîyorum, komis
yona iade edilmiyecek kadar vuzuhu ihtiva et
mektedir, şu anlayış içinde. 

Bu itibarla Kemal Yürükoğlu arkadaşımın, 
bu kanunun sözcüsü olarak vâki olan mâruzâtına 
bendeniz sadece bir bakımdan iltihak ve iştirak 
etmek maksadiyle huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Kanunun bu maddesinde, demin arzetti
ğim gibi, sadece, bu memleketin kesif bir mü
nevver sınıfının seçilmek hakkını nevama tahdit 
etmek gayesiyle vaz'edilmiş bulunan kanunun bu 
hükümlerini kaldırmak maksadına matuftur. 

Bir aylık müddete gelince: bu müddet, isti
faların seçime muzaf olduğunu teyit edecek bir 
kıstastan ibarettir. Bu bir aylık müddetin seçime 
mi merbut olduğunu veya dışında mı kaldığını, 

, Seçim Kanunu hükümleri arasında bulup tesbit 
etmek mümkündür. Bu itibarla kanun maksada 
uygundur. Gayede teşevvüşleri mucip olacak ve 
heyeti umumiyesi ile adaleti tesis edelim derken 
umumiyetle adaletsizlikler ihdas edecek vaziyet
ten tevakki edilmesini bilhassa rica ederim ar
kadaşlar. (Alkışlar). 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; Hadi Hüsman'ın verdiği izahatı cerh et
mek bakımından, no Halil İmre'nin ne de Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün vermiş olduğu izahat 
m antıkî değildir. Çünkü bir kimsenin milletve
killiğine seçilerek bu kanundan istifade etmesi 
için memuriyetten, Seçim Kanununun tâyin et
miş olduğu müddet içinde istifa etmesinin, müd
deti içinde istifa etmesinin mantıki bir sebebi yok
tur. ' ' 

Bunu izah edebilmek için başka sahadan bir 
misal alayım : Emeklilik hakkı tanınan bir me
muriyette bulunan bir kimse istifa eder, muay
yen müddet dışarda kaldıktan sonra tekrar emek-

, lirik'hakkı tanınan bir vazifeye girerse, evvelce, 
emeklilik hakkı tanınan vazifede geçirmiş olduğu 
müddet yeni hizmet müddetine ilâve olunur. Bu, 
Emekli Sandığı Kanununun kabul etmiş olduğu 
bir esastır. Bu itibarla diğer sahalarda kabul edi
len bu esası milletvekilleri bakımından kabul et
memenin gayet zaruri bir sebebe istinat etmesi 
lâzımgelir ki; bunu da ne Bütçe Komisyonu Söz
cüsü, ne de diğer arkadaşlar izah edememişlerdir. 

I Hadi Hüsman arkadaşımızın teklif, ettiği, gibi 
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muayyen müddet içinde olsun veya olmasın emek- 1 
lilik hakkı tanılan bir vazifeden istifa etmek 
suretiylo milletvekilliğine v gelmiş, olanlara da 
emeklilik hakkı tanınması icabeder. Bu durumu 
temin etmek üzere Maliye Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu metni ele alıp, onun üzerinde mü
zakere etmek maksada kâfi gelir zannediyorum. 
Çünkü bu hususta Maliye Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu metin şöyle demektedir : 

«Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulun
duktan sonra milletvekilliğine seçilenler». 

Burada şu veya bu tarihte istifa etmiş olmak 
gibi bir kayıt olmadığına göre, evvelce emeklilik 
hakkı tanınmış olan bîr vazifede bulunan bir 
kimse ne zaman istifa etmiş olursa olsun, millet
vekilliğine seçildiği takdirde emeklilik hakkı ken
dine tanınmış olacaktır. Bu suretle milletvekil
liğine seçilmiş olanlar arasında emeklilik hakkı
nın tanınmış olması bakımından vukuu muhte
mel bir ikilik de bertaraf edilmiş olacaktır. Ben
deniz emeklilik hakkının tanınması bakımından 
Bütçe Komisyonunun birinci maddesinin değil, 
Maliye Komisyonunun kabul, etmiş olduğu birinci 
maddenin kabul edilmesini nazarı dikkatinize ar-
zederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman buyurun. 
HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşlar, 

evvelce arzettiğim gibi bu,' bir sistemdir. Millet
vekilliğinde geçen müddet, emekliliğe'tâbi olsun-
mu, olmasın mı? Dâva budur. Milletvekilliğinde 
geçen hizmet, Devlet memuriyetinde geçen hiz
mete emeklilik bakımından eklendikten sonra bu
nu bir kayıtla tahdit etmek doğru değildir. Mil
letvekilliğine seçilmek için bir ay evvel memuri
yetten istifa edenleri şümulü içine alan bir ka
nunun, kanaatimce, mantıki bir kanun olamaz. 
Milletvekili seçilmek gayesiyle ve doğrudan doğ
ruya o kasıtla memuriyetinden 3 ay evvel, 6 ay 
evvel istifa etmiş, siyasi hayata atılmayı gaye 
edinmiş memur bir arkadaş buraya geldikten son
ra hayır sen bir ay evvel istifa etmedin diyece
ğiz. Böyle bir şey olamaz. Sonra, o bir ay nedir? 
Bir ay evvel istifa etmek, milletvekili seçilmek 
için ancak Seçim Kanununun koyduğu bir kıs
tas, Seçim Kanununun gördüğü bir lüzumdur. 
Bunun, milletvekilliğinde geçirilecek müddetin 
emekliliğe sayılıp sayılmaması bakımından hiçbir 
alâkası ve irtibatı yoktur. O itibarla bir arkada
şımız, biz emeklilik hakkını tevsi etmiyoruz, bir 
hak ihdas etmiyoruz, buyurdular. Bal gibi bir | 
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hak ihdas ediyoruz. Kanunun kabul etmediği bir.'; 
hakkı ihdas ediyoruz. Bu hakkı ihdas ederken: • 
muhakkak bir ay evvel istife etmek şartını koy
mak neye müstenittir? Hangi esbabı mucibeye 
ve mantığa istinat eder? Yani bir arkadaşımız; 
15 sene evvel çekilmiş, avukatlık yapmış, vazife
sinden politik sebeplerle ayrılmak mecburiyetin
de kalmış. Bir iki sene siyasi hayata atıbmş, mü
cadele etmiş bir arkadaşın milletvekilliğinde ge
çen hizmetini kabul etmemize hakkımız yoktur. . 
Yine, politik sebeplerle kadroları lâğvedilmiş ar
kadaşlarımız vardır. Bunların muhakkak 3 ay ev
vel 8 ay evvel bu duruma düşmüş bulunmaları, ar
kadaşlarına tanıdığımız emeklilik hakkının bunla
ra tanınmamasına bir sebep teşkil etmez. Bu itibar
la biz bir hak ihdas ediyoruz, memuriyete, mil
letvekilliğinde geçen hizmeti ekliyoruz. Bunun 
için şu aeya bu sebeple münhasıran bir kısım 
milletvekilleri istifade edecek. şekilde bunu tah
dit etmenin, kanaatimce, mânası yoktur. 

Bu itibarla, bendeniz de bir takrir verdim; 
Maliye Komisyonunun maddesinin reye konul
masını yüksek heyetinizden istirham ediyorum; 
bir prensibin korunması noktasından. 

BAŞKAN — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Söyliyecelde-

rimi Hadi Bey ifade etti, vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Halil îmre. 
HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, kanunun, bu teklifin aldığı istikamet 
dolayısiyle bâzı hakların zayi olacağı endişe
siyle ısrar ettiğime zahip olunmasın. Kanun 
böyle olsun, şöyle olsun bugün önümüze gelen 
kanunla, istifade edecekler yine edeceklerdir. 
Yalnız, arkadaşların mütalâalarının isabetli 
olmasını bendeniz de temenni ederim. Fakat 
hâdiseler böyle değildir arkadaşlar. • . .• 

Necip Bilge arkadaşımızın, milletvekilliği
ni bir memuriyet telâkki eder 'gibi konuşmuş 
olması, beni tekrar huzurunuza gelmeye mec
bur etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, milletvekilliğinin artık bir me
muriyet, olmadığı, aldığının maaş olmadığı, tâ-: 

'bi olduğu statünün memur statüsünün tamamen 
dışında olduğu apaşikârdır. Hadi Hüsman ar
kadaşımızın dediği gibi, kadrolarının lâğvedil
miş olması, memurluk haklarının zevaline-se--
bep olmaz, memurluk hakki muhafaza edilir, 
i Muhterem arkadaşlar, bilhassa şu noktaya 
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dikkat edilmesini hassaten istirham ederim; ne- I 
yi teinin etmek istiyoruz? İki hali hukuki mev
cuttur, .birisi, emeklilik hali hukukisi, diğeri 
d« memurluk hali hukukisidir. Biz arkadaşlar, 
bugün için, hükümlerini tashih etmek gayre
tiyle* tedvin edilen §u kanunda sadece emekli
lik hali hukukisine 'ait hükümler, bizden evvel 
tedvin edilmiş olduğu için münhasıran emekli
lik hali hukukisi üzerinde durmaktayız. Bun
dan evvel memurluk hali hukukisinin sukutu
na ait hükümlerde bir şey yoktur. Milletvekil
liğine seçilen arkadaşlar memurluk haklarını 
zaten muhafaza etmektedir. Yani şu devreden 
sonra seçilmemiş olan arkadaşların yine me
murlukla irtibatı muhafaza edilmektedir. İn
kıtaa* uğratılmış olan hak sadece emeklilik ha
li hukukisidir. Biz bu 'hali hukukinin iadesini 
temin eder mahiyette kanunu tedvin etmiş bu
lunuyoruz. Yoksa arzettiğim gibi memurluk 
hukukunun iadesi veya bunun tashihine ait 
hüküm, bizim için maksut ve gaye değildir, ar
kadaşlar. Çünkü memtirluk hali hukukisinin ne 
suretle zayi olduğunu: tesbit etmek muhakkak 
ki müşküldür. ~ - I 

Arkadaşlar, bir istifanın, bir seçim ve siyasi 
gayretlerini, siyasi sahada faaliyet yapmak için 
ihtiyar edildiğim ispat etmek fevkalâde enfü-
sidir, harikulade şahsidir. Bunu tesbit edecek I 
hiçbir kfiteryomu Devlet elinde temin etmeye I 
imkân yoktur. Böyle bir imkân olsaydı, yani I 
memurluk hali hukukisini bir siyasi faaliyet için I 
terketmlş veya zayi etmiş oanları tesbit etmek 
mümkün olsaydı biz Seçim Kanununun bir aylık I 
müddetine iltica mecburiyetini hissetmezdik. Bu 
bir aylık müddet, memurluk hali hukukisinin, 
daha doğrusu emeklilik hali hukukisinin 
hangi maksatla izale edilmiş olduğunu tesbit I 
eder. Bu kanım esasen devam ve cereyan etmek- I 
te olan memurluk hali hukukisini ve emeklilik I 
hali hukukisini temin maksadiyle tedvin edil- I 
miş bir kanundur. Yoksa şu veya bu maksatla I 
münevver bir zümrenin haklarına mâni oacak I 
veya bu haklarım kaybettirici hükmü ihtiva I 
eden bir kanun tasarısı değildir. Haklı veya I 
haksız onun burada münakaşası caiz değildir, I 
mahkemeye müracaat eder hakkını alır. I 

But;itibarla şu veya bu maksatla ve şu kanun I 
vesilesiyle tekrar ihya ve iktisap edilecek hak- I 
ların temini bu kanunun maksadı dışındadır. Bu I 
kanun, emekliliğin iadesi değil, memurluğun ve 1 
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memur haklarının iaclesi kanunudur. Eğer emek
lilik ve memur haklarının zevali ve tasfiyesini 
temin edici bir kanun ile gelinmesi icabediyorsa, 
onun yeri bu kanun değildir ve asla bu kanunla 
hiçbir alâka ve münasebeti yoktur, o başka bir 
kanun meselesidir. Bu kanun, sadece birtiakım 
emeklilik haklarının veya inkıtaa uğratılmış 
olan' memurluk haklarının ve buna ait halin 
iadesine ait bir kanundan ibarettir. 

BAŞKAN —: Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, maalesef bu kanunun aleyhinde ko
nuşmak mecburiyetindeyim. (Maddelere geçil
di sesleri) Madde üzerinde konuşuyoru. Sizin 
konuştuğunuz gibi ben deş konuşayım. Ben de 
konuşayım beğenirseniz devam ederim, beğen
mezseniz inerim, aşağıya. Müsaade buyurun da 
konuşayım. 

Arkadaşlar, Emeklilik Kanununda vaz 'edil
miş olan bir aylık müddet;.. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın)— Bir ay yok... 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ama 

siz razı oldunuz, öyle geldiniz. Şimdi nasıl ya
parsınız bu kanunu? Demokrat Parti böyle- bir 
kanunu yapabilir mi? Onu ben bilmem. Bu ka
nunu ilân ettik, dedik ki, milletvekilliğinde ge
çen müddet emekliliğe sayılmaz.- Razı oldu
nuz geldiniz. Şimdi razı olmuyorsunuz, kanun 
çıkarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, üzerinde müzakere yapılmak
ta olan bu kanunun geçmiş günlerde mahzurlu 
tarafları görülmüştür ki, tamamen meriyetten 
kaldırılmıştır. Milletvekilliği bir memuriyet 
değildir. Milletvekilliği tâyinle yapılmıyor, Mil
letvekilliği seçimle yapılıyor. (Gürültüler, mad
de üzerinde sesleri) 

Madde üzerinde konuşuyorum. Onun için 
seçimle yapılan belediye encümenleri, encü
men âzalıkları hiçbir zaman emeklilik hakkın
dan istifade edemiyor. (Ediyor sesleri) (Gürül
tüler) Etseler dahi milletvekili... 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşunuz. 
SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Madde 

hakkında konuşuyorum. Madde üzerindeyim. 
Üç sene evvel, beş sene evvel istifa edip de 

bu meslekte çalışan ne kadar arkadaşlarımız 
vardır. Fakat bugün, 24 saat içinde istifa edip 
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de milletvekilliğine atılan adamların emekli
lik hakkından istifade etmesi bir ayrılık mey
dana getiriyor. Onun için bu kanunun kabul 
edilmemesini yüksek Meclisin reyine arzecliyo-
rum. 

BAŞKAN. — Kifayeti müzakere takriri var 

O 
efendim, onu okutuyorum. (Ekseriyet yok Reis 
Bey, sesleri) . \ 

BAŞKAN — Efendim, 26 . V . 1952 Pa
zartesi günü saat 15 te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanına saati": 18,13 

^Sofebi 

C _ SORULAR VE ÖEVAPLAR 

.4 YAZILI SORU 

1. — Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'ün, 
Mardin - Cizre yolunun hangi tarihte Devlet yol
lan arasına alındığına ve ne zaman bitirileceği
ne, Mardin - Savur - Midyat yolu ile bugüne 
kadar ayrılmış olan ödeneklere ve sarf edilen pa
ra ile kaç kilometrelik yol yapıldığına ve bu yol 
üzerinde suiistimalleri görülen memurlar hakkın
da bir ihbar vâki olup olmadığına dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı 
cevabı (6/640) 

16 . r V . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Cevdet öztürk 

1. Mardin - Cizre yolu hangi tarihte Dev
let yolları anısına alınmıştır? 

2. Birkaç seneden beri yapılmakta olan 
Mardin - Savur - Midyat yolu için bugüne kadar 
ayrılmış olan ödeneklerin seneler itibariyle mik
tarı nedir? 

o. Bu yol için ayrılan ödeneklerden her se
ne sarfedilen para ne kadardır ve bugüne ka
dar kaç kilometrelik yol ikmal edilmiş bulun
maktadır?. 

4. Mardin - Cizre yolu ne zaman bitirile
bilecektir? 

5. Mardin - Savur. - Midyat yolu üzerinde 
memurların suiistimalleri hakkında Bakanlığa 
veya bölgeye ihbarlar vukubulmuş mudur? Bul
muşsa tahkikat ne netice vermiştir?. 

T. C. 23 . V. 1952 
Bayındırlık Bakanlığı . 

Hususi Kalem v 

Sayı : 251 

B. B. M. M. Başkanlığına, 
Ankara. 

1.8. I V ; 1952 tarih ve 8449/7497 sayılı yazı
ları ile gönderilen Mardin Milltvekili Cevdet 
öztürk 'ün, Mardin - Cizre yolunun hangi tarih
te Devlet yolları arasına alındığı,. Mardin-Sa
vur-Midyat yolu için ayrılan ödeneklere ve 
sarfedilen para miktarı ile kaç kilometre yol 
yapıldığına ve bu yol üzerinde suiistimal yapıl
dığına dair ihbar vâki olup olmadığına dair ya
zılı sorusuna hazırlanan cevabın ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytiııoğlu 

Mardin Milletvekili Cevdet öztürk 'ün ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Mardin - Cizre yolu 26 . I I I . 1951 tari
hinde 3/12760 sayılı Bakanlar Kurulu karan 
ile Devlet yolları ağına ithal edilmiştir. 

2. Mardin - Cizre yoluna ayrılan ödenek
ler senelere göre aşağıda gösterilmiştir. 

Sene 
Ayrılan 

ödenek (T. L.) 

1950 800 000 
1951 200 000 

3. Mardin - Cizre yoluna bu seneye kadar 
sarfedilen para ve ikmal edilen tul aşağıda gös
terilmiştir: 
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1950 3 2 - 9 7 1,3 65 800 000 
1951 32-57, 65.-97. 1,4 57 83 000 

(x) Mardin mebde alınmıştır. 
(+) 1 - Tesviye 

2 ' - StaUize 
3 - Sanat yapısı 
4 - İslah 

4̂  îpek yolu namı ile mâruf TJrfa - Mar
din - Cizre yolu 1952 yılı programına dâhildir.. 
Bir taraftan 4.5 milyon lira keşif bedelli Urfa-
Mardin kesimi ve 3.5 milyon lira keşif bedelli 
Midyat - Cizre arası bu yıl içinde taahhüde 
bağlanacak, diğer taraftan da Mardin - Midyat 
arasının yaz ve kış geçit verir bir hale getiril
mesi için çalışılacaktır. 

Bütün bu kesimlerin 1954 yılı sonuna kadar 
ikmal edilebileceği tahmin edilmektedir. | 

5. Mardin - Savur - Midyat yoluna ait I 
Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan şikâyetler 
ve bunlar hakkında yapılan işlem aşağıda-gös
terilmektedir. 

a) Tarihsiz olarak Midyat halkı adına dâ
va vekili Ömer Kayapmar ve Belediye üyeleri 
tarafından Cumhurbaşkanına, Başbakana, ve 
Bayındırlık Bakanına gönderilen bir dilekçe 
mevcut olup, mevzuu Mardin - Midyat yoluna 
ayrılan 1 milyon liranın heder edilmesi ve yo
lun eskisinden daha fena bir vaziyete sokul
ması iddiasiyle kıştan evvel ikmal edilmesi ve 
memleket söver mühendislerin iş başına gönde
rilmesi değildir. 
'• Dilekçe sahibine T . IX . 1.951 "gün ve 5358 

say^ilo cevap verilmiş, durum 1 . IX •. 1951 gün 
ve 5359 sayıl"] yazı ile Başbakanlığa 1 . IX . 1951 
gün ve' 5357 sayılı yazı ile de Cumhurbaşkanlığına 
ar/odilmişHr. VB'I'İ'yazılarda, Mardin-Midyat vo
lim", .19.51. yılı onarım programı gereğince ayrı- | 
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lan ödenekle inşaata başlanmış, elimizde yeteri 
kadar makine ve vasıta bulunmadığından Mar
din - Savur kısmında amele ile çalışılmış olduğu, 
Urfa-Mardin yolundaki proje Mercihan'a kadar 
olan işin tamamlandıktan sonra Mardin - Savur-
Midyat yoluna nakledilerek ve eldeki imkânlara 
göre yolun zamanında ikmaline çalışılacağı be
lirtilmiştir. 

b) Dâva vekili Ömer Kayapmar ve, Midyat 
ihtiyar heyeti tarafından 10 . X . 1951 tarihle 
Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa bir dilek-
ço ilo evvelki iddialar tekrarlanmaktadır. Buna ve
rilen 3 . XI . 1951 gün ve 278/7530 sayılı cevap
ta, yolun istimlâki yapılamıyan 200 m. lik kısmı 
müstesna, diğer kısımların ıslah edildiği, Savur 
civarındaki 5 km. lik kısımda çalışılmakta oldu
ğu ve iş mevsimi sona ermeden tamamlanacağı 
belirtilmiştir. 

Durum Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlı
ğa ayrıca arzedilmiştir. 

e) Mardin Belediye Başkanı tarafından, 
Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'e 21.IX.1951 
gününde gönderilen bir tel mevcut olup mevzuu; 
Midyat yolundaki teknik aletlerde tesislerin Lice 
yolana gönderilmesi ve Midyat yolunun sekteye 
uğramasıdır. Mardin Milletvekili Cevdet öztürk'e 
verilen 20 . X . 1951 gün ve 6367 sayılı cevapta 
1951 yılı inşaat programında Mardin - Savur -
Midyat yolu amele ile yapılmak üzere ele alın
mış olduğu şikâyet tarihinde bu yolda 4 kamyon, 
1 greyder, 1 loder, 1 kompresör tabancaları, elek
trojen gurupları ve. 600 amele ile çalışıldığı ve 
mevsim sonuna kadar geçit teminine gayret edi
leceği bildirilmiştir. 

d) Bu yolda çalışanlara ekmek veren Seli
ni us Topol ismindeki fırıncının, alacaklarını ala
madığı hakkındaki 21 . I . 1952 tarihli şikâyeti 
halen Yollar 9 ncu Bölge Müdürlüğünce tahkik 
edilmektedir. 

Şehmııs ve arkadaşının Karayolları Genel Mü
dürlüğü aleyhine açmış olduğu dâvaya halen 
Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesinde devam 
edilmektedir.' ' • 

« ^ • » « M â y ^ ££r~»~"~-* 
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şahıslarımıza 
muhalif 
erkeğin 
konuşmak 
gölgeliyerek " 
menfaatine 
verebilir 
(Gürültüler) 

(dan 
46 da. 
ediyor 
ve buldum . 
şeyi 
etnıiyeceği 
etmiyeceği 
arkadaşını 

.,- ;-. 

satırdaki «göreceksiniz» kelimesinden 
NAİL GTüVECt (Aydın) — Foplantı 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 

ııcı satırlar tayyedilecektir. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) 
yine öyle 
Milletvekili mi 
gcç.irmedilor 

yapmak 
tefsir 

' fikir 
söyliyor 
Sağdan 
çıkmıştır 

şerefsiz 
bahsetmek 
susmıyacağız 
söylediğim 
sonra 
görüyoruz 
İşte bu beyanattır 
kasından diktatörler, şefleı , hu-
kukta disipline inanmış adamlar 
gelir. 

şahıslarımızm şerefine 
muhalifler 
erliğin 
konuşturmak . 
gölgeliyecek 
mitingine 
kullanabilir 
(Gürültüler) (soldan «bilmeli idin» 
sesleri) 
Olarak 
47 de 
ediyordum 
ve gazeteyi buldum. 
şu broşürü 
edemiyeceği 
edemiyeeeği 
arkadaşımı 

sonra şu kelimeler eklenecektir : 
mevzuu aynı mevzu mudur? 

'. 
ETHEM: VASSAF AKAN (Kocaeli) 
yine öyle, biz biliyoruz, öğrendik. 
Milletvekilini 
geçirmediler (soldan, «Milletvekili
sin, savcı harekete geçemez» sesleri) 
yapmak mı 
tescil 
fikri müdafaa eden 
söyliyor, sendika yapamaz. 
Soldan 
çıkmıştır, (soldan «doğru söylemişsin» 
sesleri) 
şereflere tecavüz eden 
bahsetmedim 
susmıyacağız, sayı, hakkı susturamaz. 
söylediği 
sorma 
görüyoruz, nedir o? Kendilerinin 
İşte bir delil budur 
kasından buyurun diktatörler, buyu
run şefler, buyurun gökden zenbille 
inmiş adamlar, bizi idare edin.. Bu-
mm fırkasından bu gelir. 
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gibi gelir 
ne hacet, millî no hacet, (Eli ile Hükümet erkânın 

göstererek) millî 
Konuşuyor mu idi? Konuşmuyor mu idi?. 

' yayıyor yapıyor 
edilir ediliyor . ! 

» . » • 
değişiklik* eşitlik 
göreceğiz dedikleri göregeldikleri 
o da orada 
gele idin geldiydin 

ncı satırdaki (gürültüler) kelimesinden sonra şu kelimeler eklenecektir : 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Sizin hukukla telif edilecek yerink kalmamıştır. 

s •• OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) -A. 
162 2 44 ve 45 nci satırlar ve 46 ncı satırın başındaki «Osman Bölükbaşı (Devamla)» 

kelimeleri tayyolunacaktır. ^ 

71 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 173 sayılı basmayazıda geçen bütün «assubay» kelimeleri 
:<aststıbay» olarak düzeltilecektir. 



B : 75 23.5.1952 O : 1 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 241 
Eeddedenler : 4 

Çelrinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 23 6 

Açık Milletvekillikleri : 6 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
.Hftmit Kor ay 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akil Sarıoğlu 
fbrahim Subaşı 
Ahmot Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri ' 
Ahmet "Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kuvkut 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin- Barut 
Salâhattin İnan 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı-
Mehmet üzbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Ayb'ar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 

İhsan Karasioğlu 
Nusreı Kirişcioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeyetinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Süleyman Kura ne l 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Befik Koraltan 
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İSTANBUL 
Enver Adakan 

" Salaınon Adato 
Andre Vahram Dayar 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Bakman 
Behzat Bilgin 
Necdet îneekara 
Vasfi Mcnteş 
Abidin T ekon 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

" Hüsamettin Tuğaç 
KASTAMONU 

Sait Kantarel 
Fahri Keçeciöğlu 
Şükrü Kerimzado 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdın 

B : 75 23, 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ethom Vassaf Akan 
Saim. önhon 

KONYA 
Mıırad Âli Ülger 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım Gündü/-
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
s-uhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûti'i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 
Semi Ergin 
"Faruk İlker 
Refik Şevfcct İnce 
F. Lûti'i Karaosmanoğl 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay . 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

5.1952 0 : 1 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Eccr 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
- İzzet Akçal 

Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
İsmail Işm 
Tevfik Heri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi UstaoğTu 
Hadi Uzcr 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
.Sedat Barı 
Tevfik Cogkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Çelik Türkdogan 
Cemil Yardım 

SÎNOR 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğln 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğln 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Sedat Zeki. Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad. Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlıı 
Mustafa Regit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celal öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

[Reddedenler] 
ORDU 

Hüsnü Aykol 
Zeki Mesut Sezer TRABZON 

Hamdi Orhon 
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[Oya haülmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ahmed VeziroğTu 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Eıniroğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yalıya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

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

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Necdet Yılmaz 

Ali Canip Yöntem (t.) 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt (î.) 
Celâl Boynuk 

> ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf. Kâmil Aktnğ (I.) 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş (I.) 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

•Hfımit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Zij'a Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener (1.) 

GÜMÜŞNE 
Hal.it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Ab.dürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demir al ay 
Tahsin Tol a 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayaî (Cumhur-
başkanı) 
Nihad Keşâd Belger (t.) 
Mithat Benker ( t ) 
Faruk Nafiz Çamlıbol 
Fuad Hulusi Demircili 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Hüsnü Tam an (I.) 

ÎZMÎR 
Cihacl Baban 
Muhiddin E ren er 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Lâtif Aküzllm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın -

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühür (I.) 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (J.) 
Mehmet üzdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz (I.) 
Sıtkı Pekldp 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat" özdeş, 

KOÖAELI 
Ekrera Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay, 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 

Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti (î.) 
Hikmet Fırat 
İHmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rtöver 
Kâzım Taşkent 

M AR AŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salahattin Hüdayioğ-
lıı 
Ahmet Kadopu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

B : 75 28. 
Mehmet Kâmil'Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 
Nfıtık Poyrazoğlu (î.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe (I.) 
Nagit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu (I.) 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel (I.) 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 

ö. 1952 - 0 : 1 * 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğhı 
(1.) 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (t.) 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tüntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğ-

• l u • ( ! . ) • 

TRABZON . 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 

Cemal Reşit Eyüboğİu 
>(î.) 

i Mahmut Goloğlıı 
Hasan Saka 
Cnhid Zamangil (1.) 

TUNCELİ 
Hıdır Ay dm 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avnı Doğan (t.) 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak (1.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli i 
Konya . 2 
Malatya ı 
Sivas 1 
Trabzon 1 
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S. SAYISI : 175 
Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve 83 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 

ve Bütçe komisyonları raporları (2 /94) 

Büyük Mille't Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasına ve bu ka

nuna bâzı maddeler eklenmesine dair "olarak, hazırlanan kanun tasarısı Kamutayın yüce tasvibine 
arzolunmak üzere iliştirilerek sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması saygiyle rica olunur. ; 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Ordu 
R. Aksoy 

Ankara 
.//. Bulgurlu 

Rize 
Ahmet Morgu 

Sivas 
îlhan Dizdar 

Ordu 
Hüsnü Akyol 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

Trabzon 
II. Orhon 

Çanakkale 
6. II. Mart 

Kastamonu 
II. Türe' • 

Balıkesir 
A. Kalıpsızoğlu . 

Manisa '•• 
F. îlker 

Sinob-
A. 8. Şavk 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Ordu 
F. Boztepe 

Aydın 
§. Hasıraı 

Trabzon 
Tvcfik Koral 

Zonguldak 
A.. Yurdabayrak 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Gümüşanc 
V. M. Kocatürk 

Samsun .. 
Ilâdi Üzer 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Çorum 
77". Ortakçıoğlu 

Kastamonu 
A. Keskin -••' 

Balıkesir . 
M. Emiroğlu 

Konya 
R. Alabmj 

Malatya. 
İV. Öcakcıoğlu 

Giresun 
M. Söner 

Samsun 
Ferid Tüzel 

Bilecik 
Ke§şaf M- Kurkut 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Balıkesir 
A.. Kocabıyıko'ğilu 

Giresun 
T. înan 

Rize 
1. Akçal 

Burdur 
F. Çelikbas 

Çorum 
Ş. Gürses 

Tekirdağ 
II. Bingül 

Kastamonu 
M. Âli Mühto 

Giresun 
A. II. Pamukoğlu 

Manisa 
8. MiJıcıoğlu 

İstanbul 
8. F. Keçeci 

Giresun 
D. Köy men 

Samsun 
Firüz Kesim 

Niğde 
//.. N. Yurdakul 

Bursa 
N. Yılmaz 

Tokad 
/ / . Ökeren 

Ankara 
R. Eren 

Samsun. 
M. Özkefeli 

Sivas 
II. îmre 

Çanakkale 
K: Akmantar 

Çorum 
8. özer 

Balıkesir 
S. Başkan 

Manisa 
M. Tümay 

Manisa 
A. Karaosmanpğlu 

Balıkesir 
E. Güreli 

Amasya 
Kemal Eren 



— 2 -
Kütahya 

A. Kavuncu 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Kars 
V, Koçulu 

Bursa 
H. §aman 

Bilecik 
1. Aşkın 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Yozgad 
H. Üçöe 

Kütahya 
M. AlMn 

Erzincan 
Z. Soylu 

Erzurum 
Smd Başak 

Maraş, 
N. çökmen 

Giresun 
Adndn Tüfekcioğlu 

> * 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Rize 

0. Kavrakoğlu "• 

Kütahya 
R. Koçak 

Gümüşane 
Kemal Yörükoğlu 

Erzincan 
C. Gönenç 

Bilecik 
Dr. Talât Oran 

Antalya 
Ahmet Tokuş 

Maraş 
M. özsoy 

GEREKÇE 

'Türik Anayasası muayyen yaıştafkî vatandaşların siyasi haMaırını kayıtsız ve şaintlsi'z .tataiT. Bu 
iltibasladır İki vatandaşıni 'Seçmeik ve seçilmek hakkı kmuntlarımîz'la talkyi't ve t'aihdiJt ıedilm<enıi)şıtdır. 
(Anayasa mıad. 10 :11) 

Memur; siyasi haklara sahip vatandaş olduğundan seçmek ve seçilmek haklarını da kayıtsız ve 
şartsız haizdir. (Anayasa Mad. 92) 

'5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddeleri ise memurun seçilmek hakkını bir nevi 
güçleştirmekte ve dolayısiyle takyit ve tahdit etmektedir. Şöyle ki; bu kanun: \ 

1. Bundan sonra memurlar arasında seçilecek milletvekillerine emeklilik hakkı tanımamaktadır. 
(Mad. 12/Bölüm II; Mad. 39) 

2. Milletvekilliğine seçilmek suretiyle emeklilik hakkı tanınan her hanlgi bir vazifeden ayrılan 
memurun; seçildiği tarihe kadar sandıkta birikmiş kesenekleri, faizsiz olarak kendisirie ödenir ve san
dıkla alâkaları kesilir, hükmü ile de; seçimden evvel emeklilik hakkına sahip olanların milletvekilli
ğine seçilmeleri halinde; bu hakları ortadan kaldırılmaktadır .(Madde 87) 

Bu hali hayata bir misalle tatbik edelim : 
25 yaşında; üniversite mezunu bir genç memuriyete ıgirmiştir. 22 yıl memuriyet yapmıştır. 47 

yaşında milletvekili olmuştur. 
Bu memur şöyle düşünecektir : 
Daha '8 yıl memuriyet yaparsa 30 senesini ve 55 yaşını dolduracak hem ikramiyeye; hem de 

emeklilik maaşına hak kazanacaktır. 
Halbuki milletvekilliğine seçilirse emekli sandığından çıkarılacaktır. Milletvekilliğinin devamı

nın teminat altına alınması düşünülemiyeceği tabiî, olduğuna göre bir daha seçilmemesi. halinde ken
disi ve çoluk çocuğu hak ettiği ikramiyeden ve emekli aylığından da mahrum kalacaktır. Bu ise me-
muriiyet hayatında ıg'öze lalınımiası çok güç bijr fedakârlıktır. 

Serbest meslek mensubu olup da milletvekilliğine seçilenlerden avukatlar, avukatlıklarında devam 
edebilecekleri; doktorlar icrayı tababette bulunabilecekleri; tüccar veya mütaahhitlerin işlerini takip 
etmelerine mâni bir hal olmadığı yani bu gibilerin hiçbir fedakârlığa girmedikleri nazara alınırsa 
memurların karşısına çıkan bu ağır. külfetin esaslı bir mesnedini ve hukuld izahını bulmakta güçlük 
vardır. 

Rize 
Kemal Balta 

Çorum 
B. Koldaş 

Afyon 
A. Tan 

Kars 
L. Aküzüm 

Amasya 
C. Topçu 

Giresun 
H. Erkmen 

Yozgad 
N. Ü. Alalı 

(S. Sayısı': 175) 



Bunun; tabii neticesi1 olacak mffltefovekil'1'iğkıe bundan böyle da'ha gök seîribest meslek erbabı ile 
mütekaitler talip olacaklar ve iyi bir mevkide ve maaş derecesinde bulunan yetişmiş memurlar bu 
ağır kayde katlanamıyacaklardır. 

Görülüyor ki bu vakıa memurların seçilme hakkını zorlaştırıcı ve dolayısiyle tahdit ve takyit 
edici bir mahiyet taşımaktadır. 

Diğer taraftan Emekli Sandığı millet ve devlet hizmetinde geçen bir ömrün istikbalini maddi 
emniyet altına alan bir nevi sigortadır. 

Şu halde her hangi bir sigorta gibi muayyen şartları haiz kimselerin kararlaştırılan esaslar 
dâhilinde pirimlerini vermeleri kaydiyle bu imkândan faydalanmalarını menetmek için mukni 
bir sebep bulunamaz memuriyetten milletvekilliğine seçilen kimsenin kanuni pirimi vermekte devam 
etmesi şartiyle = emeklilik hakkını da muhafaza etmesi demek Sandığın mahiyeti itibariyle bu istik
bal sigortasını devam ettirmesi demektir. 

Bu itibarla evvelce tekarrür etmiş ve hak edilmiş bir sigorta münasebeti devamının; milletvekil
liği sıfatının bir memuriyet olup olmaması mevzuu ile alâkası ve bir tedahülü bulunmıyacağı tabiîdir. 

Filhakika kanunda bu mülâhaza 8 nci Devrede milletvekili olup halen de milletvekili bulunan
lar için kabul edilmiş bulunmaktadır. 
• Şu halde; kanun maddeleri, aynı milletvekilliği sıfatını ve aynı Emekli Sandığı ile milletvekille

rinin münasebeti hakkında birbirine zıt iki ayrı ölçüye göre tedvin edilmiş oluyor. 
Nitekim, Emeklilik Sandığından faydalanma hakkı bundan sonra seçilecek milletvekilleri için 

tanınmamış olduğu halde halen milletvekili olanlar için bir müktesep hak. halinde tanınmış ve bu 
hakkın devamı dahi kabul edilmiştir, (geçici 55 nci madde ve mütaakıp maddeler). 

Şu halde, halen milletvekili bulunanlarla bundan sonra seçilecekler arasında bu bakımdan bir 
muadelet kalmamaktadır. Diğer taraftan 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 76 nci maddesiyle 
üniversiteler öğretim meslekî üyelerinin ve nihayet 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 71 nci mad
desiyle de Adliye mesleki mensuplarının milletvekilliğine seçilmeleri halinde; milletvekilliğinde ge
çirdikleri müddetin kıdemlerine zam edileceğine ve aylık derecelerinin muntazaman yükseltilece
ğine dair hükümler emekli Sandığı Kanunumuzla ortadan kaldırılmış ve tadil de edilmemiş oldu
ğundan halen yürürlükte bulunmaktadır, 

Şu hale göre bundan böyle milletveklliğine seçilecek memurlar arasında da bir muadelet kalma
mış ve bir kısım memurlar arasında müdafaası imkânsız istisnalara zaten yer verilmiş bulun
duğu da meydandadır. 

.Memleketimizin bugüne kadar memuriyete girme geleneği şöyledir : 
Yüksek okulları ve orta okulları ikmal eden gençlerimiz hemen umumiyetle memuriyet haya

tına intisap etmektedirle ve bünye maalesef buna göre kurulmuştur. Bu hal karşısında memleket 
siyasi hayatının ve Meclisin 300 000 i bulan bir aydın memurlar kadrosu içinde.IrLemuriyetten ye
tişmiş değerlerin tecrübe ve çalışmalarından müstağni kalacağını da asla düşünemeyiz. 

Memuriyetin geliri ise; memurların istikbalini teminat altına alacak bir servet yapmasına müsait 
değildir. Demek oluyor ki, emeklilik haklarından milletvekili olmak için sarfınazar etmenin, haya
tını memuriyete vakfetmiş bir memur için kolayca göze alınabilir bir fedakârlık olmadığı aşikârdır. 
• Türk demokrasi hayatının inkişaf ettiği bir devirde memur vatandaşların seçilmek hakkını; 

velevki dolayısiyle olsun, asla ve hiçbir suretle takyit ve tahdit etmemek yerinde olur. 
ilişik kanun teklifimiz bu sebepler ve düşüncelerle hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : İ75 ) 



Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/94 
Karar No. 24 

30.1.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve 
83 arkadaşı tarafından hazırlanan 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı. Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
teklifi, Komisyonumuza havale buyurulmuş 
olmakla, teklif sahiplerinden Müfit Erkuyum
cu, Maliye. Bakanlığı ve Emekli Sandığı tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi 

. Teklifin tümü üzerinde açılan müzakere sı
rasında Balıkesir Millet vekili Müfit Erkuyum
cu, 5434 sayılı Kanunun emekliliğe esas olan 
bir memuriyette ilçen milletvekili' seçilenlerin 
emeklilik hakkından- mahrum bırakılmaları ne
ticesini doğuran hükümlerinin memur vatan
daşların Anayasa ide bahşedilen seçiline hakları
nı enlgelleyici mahiyette olduğunu; aynı kanun 
Sekizinci Dönem milletvekilleri için emeklilik 
hakkını bahşetmiş bulunduğuna göre o devirde 
milletvekilliği sıfatını haiz olanlardan Dokuzun
cu Dönemde yeniden seçilmiş bulunanların adı 
geçen haktan faydalanmaları dolayısdyle, bir-. 
likte -, vazife gören .milletvekilleri arasında, hak
kaniyet esaslarına 'aykırı bir tefrik yaratmakta 
bulunduğunu ifade ederek, teklifinin memur 
vatandaşların seçilme haklarını bu kayıttan) kur
tarmak ve mevcut tefriıkıi "ortadan kaldırmak he
def ihö matuf bulunduğunu belirtti. 

Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsilci
leri, milletvekillerini alâkalandıran bu teklif hali
kında her hangi bir noktai nazarı müdafaa etmek
sizin istişari bir hizmet görmeyi tercih ettiklerini 
ifade ettiler. 

Yapılan müzakere sonunda, evvelce emeklili
ğe tâbi bir vazifede bulunmuş olup da, îller Da
imî Komisyon üyeliği veya Belediye Başkanlığı 
gibi müntehap vazifeler deruhde edenler ve 5434 
sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte millet
vekili bulunanlar emeklilik hakkından faydalan
dıkları halde milletvekilliği sıfatını daha sonra 
iktisap eden ve edeceklerin aynı haktan mahrum 
bırakılmalarının izahı güç bir hal olduğu netice
sine varılmıştır. Diğer taraftan bu halin, memu

riyete intisap etmiş ve.Pevlet hizmetinde tecrübe 
.sahibi olmuş vatandaşlardan teşriî hayatta fay
dalanmayı güçleştiren bir âmil olabileceği gibi 
alelûmum memurların seçilme haklarını da dola-
yısiyle engelliyen bir kayıt teşkil edebileceği ka
naati hâsıl olmaktadır.. 

Bundan başka, 5434 sayılı Kanunla kurulan 
emeklilik sigortası esasına dayandığına göre, mil
letvekilliği vazifesini ifa eden bir vatandaşın, 
kendisine düşen primi ödemesi şartiyle;, geçmişte 
iktisap eylediği sigortalı sıfatını muhafaza etme
sine malî ve mantıki mâni bir sebep de görülemez. 

Yukardala sebepler muvacehesinde teklifin 
esasının kabulüne ekseriyetle karar veren komis
yonumuz, maddelerin müzakeresine geçmiş ve 
burada şekil üzerinde durarak, teklifin ihtiva et
tiği esasların 5434 sayılı Kanunun alâkalı madde
lerinde yapılacak tadillerle teminini muvafık gör
müştür. 

Teklifin birinci maddesi, 5434 sayılı Kanu
nun sandıktan faydalanacakları gösteren 12 nci 
maddesine bir fıkra eklemek suretiyle, evvelce 
emekliliğe tâbi bir hizmette bulunan milletve
killerini iştirakçiler moyanma ithal etmekte
dir. : :' 

İkinci madde, yeniden emeklilik hakkı bah
şedilen milletvekillerinin emeklilik keseneğine 
esas tutulacak aylık' ücret ve ödeneklerinin he
saplanmasına ait olup, adı geçen kanunun bu 
hususa dair 15 nci maddesine ek bir fıkra ha
linde kaleme alınmıştır. 

Üçüncü madde ise belediye başkanlığına ve 
illerin daimî komisyon üyeliğine seçilmiş bulu
nanların, eski hizmetlerinin inzimamı ile, emek
lilik talep etmeleri hakkına dair olan 5434 sa
yılı Kanunun 43 ncü maddesinden, milletvekil
liğine seçilenler için de istifade hakkı bahşet
meyi temine matuftur. 

5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesine tek
lifin dördüncü maddesiyle yapılması derpiş olu
nan ilâve, sandıkla alâkası kesilmiş bulunan 
milletvekillerine aldıkları paraları faiziyle öde-

(S .Say ıs ı : 175 ) 
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dikleri takdirde, yeniden.-iştirakçi sıfatını ik
tisap imkânı sağlanmaktadır. 

Beşinci madde, milletvekilliğine seçilenlerin 
sandıkla alâkalarının kesilmesine dair olan 
hükmü kaldırmaktadır. 

Geçici birinci madde, ilk defa dokuzuncu 
dönemde milletvekilliğine seçilenlerin, bahşedi
len-emeklilik hakkından faydalanacaklarını ve 
bu hakkın mebde tarihini göstermekte, sandıkla 
alâkası kesilmiş bulunanların iado etmeleri ge
reken paralar için mühlet tâyin etmektedir. Ay
nı madde ile Hazineye karşılık ödemek mükelle
fiyeti de yüklenmiştir. Bunun mucip sebebi; se-

'kizinci dönemde milletvekili-olup da dokuzun
cu dönemde yeniden seçilenler için Hazine ta
rafından karşılık ödenmekte olmasıdır. 

Geçici .-ikinci madde ile 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunup mil
letvekilliğine seçilmiş ve seçileceklerin durum
ları derpiş edilmiş ve bu,gibiler hakkında adı 
geçen kanunun ilgili geçici maddelerinin tatbiki 
uygun görülerek o yolda hüküm; vez'edilmiştir. 

Nihayet geçici üçüncü madde ile evvelce mil
letvekilliği ifa etmiş bulunanlar halanda 5434 
sayılı Kanunun tâyin ettiği emeklilik rejiminin 
mahfuz tutulduğu belirtilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu-
luf. ' ; 

Maliye Ko. Başkam Sözcü 
Rize Giresun 

/ . Akçal H. Erkmûn 
Kâtip 

Zonguldak . Diyarbakır .• 
F. Açıhsöz Çekinserim 

M. Remzi Bucak 
îmzada bulunmadı 

Konya Malatya Mardin 
V. Nazif Yigiter E. Doğan A. Kalav 

Niğdo Seyhan Sivas v : 

N. Bilge Z. Akçah ^ , $, Ecevit y 

Trabzon S.iird v 

2'. Koral Muhalifim ;;:; 
• ' . M. D. Süalp 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/94 
. Karar No. 74 

Yüksek Başkanlığa 

6 .V .1952 

Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu ve. 
83 arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi Maliye Komisyonu raporu ile birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Maliye 
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incele
nip görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen açıklandığı üzere teklif 
1683 sayılı Tekaüt Kanunu, bu kanuna takad
düm eden diğer tekaüt kanunları ile vaz 'edilmiş 
bulunan (Mesleki memuriyet olup mebusluğa 
intihap edilenlerin mebusluk müddeti fiilî hiz
met addolunur) hükmü ile mesleki memuriyet 
olan milletvekillerine tanınmış olan emeklilik 
hakkının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli Sandığı Kanunu ile kaldırılmış bulunması 

sebebiyle meydana gelen haksızlık ve ikiliği or
tadan kaldırmak maksadiyle sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Emeklilik Müessesesi, ömrünün büyük bir 
kısmını Devlet ve memleket hizmetine vakfet
miş ve ifa ettiği vazifelerin yıpratıcı ve binne-
tice maddi ve fikrî enerjisini sarf etmiş olan bir 
memura ihtiyarlığında mümkün mertebe rahat 
yaşıyabilmek için maddi imkân bahşeden diğer 
bir ifade ile çoluk çocuğunun istikbalini temi
nat altına alan bir müessesedir. 

Nitekim, evvelki kanun vâzıları, milletvekil
lerinin de nihayet bir memleket ve âmme hizme
ti gördükleri prensip ve esasından ilham alarak 
emeklilik hakkı tanınmış olan Devlet müessese
lerinde uzun yıllar vazife alan kimselerin günün 
birinde milletvekilliğine seçilmeleri takdirinde 
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dâhi bu haklarının devamını mezkûr müessesenin 
nizam ve bünyesinin zaruri ve mantıki' bir ne
ticesi olarak kabul etmiiş oldukları izahtan vares
tedir. 

;Kaldı ki; evvelki kanunlarla kabul edilmiş 
olan ; emeklilik sistemi bugünkü kanunun kabul 
ettiği sigorta ve prim. esasına göre değil, bir 
bütçe sistemi esasıma müstenit Devletim lütuf 
ve atıfeti mahiyetinde idi. 

Filvaki, 5434 sayılı Kanunun gerek Hükü
met ve gerek Geçici Komisyon esbabı mucibe 
mazbatasında (tasarı, bir bütçe sistemi yerine 
primi esasıma dayananı ilmî ve ifrerll bir sigorta 
sistemi kabul ve şimdiye kadar çeşitli kanun
larla iktisap edilen hakların mahıfuziyeti) söz
leriyle evvelki kanunlarla kabul edilmiş olan te
kaüt hak ve müesseselerinim aynen muhafaza 
edilldilğinî teyit etmekte ve ayrıca geçici 65 nci 
madde ile de evvelce emeklilik- hakkı tanınma
mış olan birçok hizmet erbabına yeniden) emek
lilik hakkı tanınmasını temin maksadiiyle yep
yenidir borçlandırma müessesesi kabul edilmek 
suretiyle bir tekâmül merhalesi katedilmiş fa
kat diğer taraftan mesleki memuriyet olan mil
letvekillerine kadimen tanommış "• ve mevzuatı
mızda yer almış emeklilik hak ve müessesesi
nin bir kalemde kaldırılması sebep ve âmilleri
nin mantıki ve hukuki izahına yapmak pek de 
kolay değildir. I 

Çünkü memleketin içtimai' realitesinde böy
le bir müessesenin iflgasmı haklı gösterecek jta-
havvül ve zaruretlerin melerden ibaret olduğu
nu ifade eden bir kayda, bir mucip'sebebe ne 
Hükümetin, ne Geçici Komisyonun mazbatala
rında ve ne de müzakere zabıtlarında tesadüf 
edilemez. 

Hemen ilâve edelim kâ;< bu sistem o zamanın 
Maliye Bakanı ile komisyon sözcüsünün her ve
sile ide tekrarlayıp durdukları (bu kanunun ka
bul ettiği emeklilik bir atıfet olmayıp içtimai 
sigorta sistemime müstenit prim karşılığı bir 
hak tanıması esası üzerihue kurulmuş ileri bir 
hamledir) şeklinde ifade ettikleri* prensibin yi-j 

ne medlulü ile bir tezat ve tenakuz halindedir. 
Eğer bu müessesenin ilga ve hakların iskatı, 

milletvekilliğinin müntahap bir vazife olması 
mülâhaza ve telâkkisine istinat ettirilmek tema
yülünden neşet etmiş ise; müntahip olan belediye 
başkanlariyle betahsis her sene seçimleri yenile
nen illerin daimî komisyon üyelerine emeklilik 

hakkı tanıyan 12 nci maddenin 2 nci bendinin 
(e) fıkrası hükmü muvacehesinde böyle bir mü
lâhaza ve telâkldnin kabili müdafaa ve iltifata 
şayan olamıyacağı aşikârdır. 

Ayrıca; 5434 sayılı Kanunun geçici 55 nci 
maddesi ile 8 nci devrede yani mezkûr kanunun 
kabul edildiği devrede milletvekili bulunup da 
mütaakıp devrelerde de seçilecek olanların emek
lilik haklarının daha şümullü bir şekilde devam 
edeceğinin kabul edilmesiyle suni bir şekilde ya
ratılmış olan istisnai ve imtiyazlı vaziyetin tev
lit ettiği istikrarsızlık, aynı hukuki statüye tâbi 
ve aynı hukuki durumda bulunan milletvekille
rinden bir kısmının bu haktan istifadeye devam 
etmesine mukabil diğer bir kısmının bu haktan 
mahrumiyeti gibi yalnız adalet ve hakkaniyet ka-
ideleriyle gayrikabili telif bir ikilik ve mütena-
kız neticelerin husulüne sebebiyet vermekle kal
mamış aynı zamanda bir kanunda bulunması ik
tiza eden vahdet ve ahengi de ihlâl etmiştir. 

Kaldı ki; memleketin, içtimai ve iktisadi rea
litelerinin içtinabı gayrikabil zaruri neticesi ola
rak dünkü kadar bugünde münevver zümrenin 
büyük bir kısmını memur kitlesinin teşkil etme
sine göre Büyük Millet Meclisi bünyesi, bu un
surların bilgi ve ihtisaslarından müstağni kala-
mıyacağı münakaşa kabul etmez bir hakikattir. 

Bu sebeple bunların daha ehemmiyetli bir va
zife ve âmme hizmeti olan milletvekilliğine seçil
dikleri zaman memuriyette iken tanınmış ve is
tikballeri bakımından bir teminat olan emeklilik 
hakkının nez'edilmesi adalete uygun olmayıp 
bilâkis her türlü istikbal endişesinden azade 
büyük bir ruhi huzur ve fikrî selâmet ve istik
rar içinde teşriî vazifenin ifa edilmesini temin 
bakımından da mesleki memuriyet olan millet
vekillerinin do nihayet hisselerine isabet eden 
primi ödemek suretiyle evvelce iktisap eylemiş 
oldukları, sigortalı hakkını muhafaza etmele
rinden daha mâkul daha tabiî ve işin realitesi
ne daha uygun bir şey olamıyacağı mülâhaza-
lariyle yukarıdan beri izahına çalıştığımız üze
re ilgası hiçbir hukuki esasa istinat etmiyen 
mezkûr müessesenin ihyasını ve binnetice tahas-
sul etmiş olan anormal ikiliğin izalesini is
tihdaf eden teklifin esası kabul edilerek mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maliye Komisyonunun hazırladığı başlık ay
nen kabul edilmiş ve birinci madde vuzuhu te
min maksadiyle yeniden kaleme alınmış ye bu 
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kanunun yayımı tarihinde açıkta veya Bakan
lık emrinde bulunanların Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı ile alâka ve irtibatları de
vam etmekte olduğundan bu kanun hükmünden 
faydalanmaları tabiî görülmüş ve bu bakımdan 
bu hususun madde metninde ayrıca tasrihine 
lüzum ve mahal görülmemiştir. 

Kurumlarca ödenen % 5 lerin de kendileri 
tarafından ödenmesini temin maksadiyle 14 
ncü maddenin (d) fıkrasına bir hüküm ekliyen 
ikinci madde yeniden yazılmıştır. 

Maliye Komisyonunun ikinci maddesi; ileri
de Barem Kanununda yapılabilecek bir tadil 
ile değişebilmesi mümkün olan aylık tutar mik
tarının maddeden çıkarılması ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri Baremindeki birinci derece ma
aş tutarının Devlet Baremindeki 2 nci derece
ye tekabül etmesi ve esasen milletvekilleri öde
neğinin Devlet Bareminin ikinci derecesinin tu
tarı kadar olduğu göz önünde bulundurularak 
maddeye (Devlet Bareminde ikinci derece) kay
dının ilâvesi ve memuriyete avdetinde müraca
at üzerine emekli keseneğinden müktesep hak 
derecelerinin iki üst derece aylık ve ücret tutar
ları üzerinden kesileceği hükmü maddeye ek
lenmek suretiyle tâdilen, üçüncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 3 ncü maddesi; Bele
diye başkanları ile, iller daimî komisyon üyele
rine tatbik edilmekte olan 43 ncü maddenin 
milletvekilleri hakkında da evveliyetle tatbiki 
icabedeceği mülâhazasiyle, dördüncü madde 
ise mahiyeti itibariyle geçici olması itibariyle 
geçici birinci maddeye konulan hükümden dola
yı tasarıdan çıkarılmıştır. 

Maliye Komisyonunun 5°nci maddesine yine 
87 nci maddenin (a) fıkrasındaki (istifa eden
ler) kaydının yanına kabul edilen birinci madde 
sebebiyle (milletvekilliğine seçilmek üzere Se
çim Kanununda yazılı müddet içinde istifa et

miş olup da milletvekili seçilmiş bulunanlar 
hariç) hükmünün ilâvesi suretiyle 4 ncü madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeler yukarda yapı
lan değişikliklere mütenazır olarak değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiş ve yeniden kaleme alman 
geçici 4 ncü madde ile de 5434 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılan geçici maddeleri tesbit 
olunmuştur. , 

Maliye Komisyonunun 6 nci maddesi kelime 
değişikliği ile tâdilen 5 nci madde olarak, ye
dinci maddesi ise 6 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarı
sı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. » 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikhaş 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

GKimüşane 
K. Yörükoğlu 

Afyon K. 
A. Yeziroğlu 

Bursa 
Muhalifim 
II. Şaman 

Diyarbakır 
Muhalifim 

T. Azizoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 
H. Hüsman 
Kastamonu ' 

//. Türe 
Malatya 

Muhalifim. 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. îmre 

Bilecik Bolu 
Gl. Y. Üresin î. Gülez 

Bursa Çanakkale 
K. Yılmaz K. Akmanlar 

Giresun 
Zöz hakkım mahfuz 
kalmak kaydiyle 

M'. Şener 
İstanbul îzanir 
S. Oran T. Gürerk 

Kırklareli Konya 
Ş. Bakay B. Bir and 

Ordu Trabzon 
R. Aksoy #. F. Kdlayctoğlu 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MÜFİT ERKU-

YUMCU VE 83 ARKADAŞININ TEKLİFİM 

5434 say ıh T. G. Emekli Sandığı Kanununa ek 
Kanun; 

MADDE î. ~ Evvelce emeklilik hakla tanı
nan vazifelerde bulunanlardan milletveldlliğine 
seçilenlerin, milletvekilliğinde geçen hizmet 
müddetleri fiilî hizmetten sayılarak haklarında 
5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE, 2. — Bu gibilerin emeklilik işlemi 
şu suretle yapılır: 

A) Ayrıldıkları vazifenin müktesep hakları 
olan maaş veya ücret derecesinde! hususi kanun
larına göre muayyen bulunan terfi müddetle
rini doldurmuş iseler emekli kesenekleri bir üst 
derece üzerinden alınır. 

B) Muayyen terfi müddetini doldurma* 
mış olanların kesenekleri muayyen müddetleri 
doluncaya kadar ayrıldıkları memuriyetteki 
müktesep hak dereceleri maaş veya ücreti tutarı 
üzerinden alınır. 

C) Bunların keseneğe esas olacak olan ay
lık veya ücret dereceleri kanunlarında yazılı 
terfi: süreleri bitiminde yükseltilir. 

D) Bunlar hakkında yaş haddi hükümleri 
uygulanmaz. 

MALİYE KOMISYONUNUN DEÖIŞTÎRM 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda bâzı değişiklik yapılmasına ve l)U 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
(L) bendi eklenmiştir. 

1. Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler; 

MADDE 2. Aynı Kanunun 15 nci madde
sine aşağıdaki (1) fıkrası eklenmiştir. 

1) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan spnra milletvekilliğine seçilenlerin 
emekliliğe esas olan son aylık veya ücret tutar
ları; 

Bu keseneklerj birinci derece aylık tutarı bin 
lirayı' geçmemek şartiyle, emekliliğe esas olan 
son aylık veya ücretin alındığı tarihten itibaren 
her üç yılın hitamında bir üst derebe aylık veya 
ücret tutarları üzerinden kesilir. Şu kadar ki, bu 
muamele, hususi kanunlarında tanınan haklar 
mahfuz kalmak şartiyle, kendilerine bu kanun 
hükümleri dışında bir hak vermez: 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTtBıîŞl | . 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine-dair 

kanun teklifi I 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine II işaretli fıkrasına aşağıda yazılı 
(1) bendi eklenmiştir : 

1) Milletvekilleri; (emeklilik hakkı tanınan 
bir vazifede iken seçilmiş olmaları şartiyle 
- seçime girmek maksadiyle Seçim Kanununda 
yazılı müddet zarfında istifa edenler dâhil -) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 14 ncü madde-
«sinin (d) fıkrasına aşağıdaki Midim eklen
miştir : 

(Ancak; 12 nci maddenin II işaretli fıkrası
nın (1) bendinde yazılı olanlar, bu karşılıkla
rı da kendileri öde».) I 

MADDE 3. — Aynı kanunun 15 nci madde- I : 
sine aşağıdaki (i) fıkrası eklenmiştir: I 

i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının 
(1) bendinde yazılı olanların emekliliğe esas 
olan son aylık veya ücret tutarları; 

Bu kesenekler, devlet bareminde ikinci de
rece aylık tutarını geçmemek şartiyle emeklili
ğe esas olan son aylık veya ücretin alındığı ta
rihten itibaren her üç yılm hitamında bir üst 
derece aylık veya ücret tutarları üzerinden, 
daha. önce birinci derece aylığını müktesep 
hak olarak almış bulunanlar için bu aylık tu- I 
tan üzerinden kesilir. Şu kadar ki bu mua- I 
mele, hususi kanunlarında tanınan haklar mah
fuz kalmak şartiyle kendilerine bu kanun hü- | -
kümleri dışında bir hak vermez. I 

Ancak; bu suretle müktesep hak derecesin
den en az iki üst derece üzerinden kesenek ver
mekte iken milletvekilliğinden aynlarak emek
liliğe tâbi bir vazifeye müktesep hak derece
siyle veya daha aşağı bir derece ile tâyin olu
nanların tâyin tarihlerinden itibaren üç ay 
içinde yazı ile sandıktan istemeleri şartiyle 
emekli kesenekleri bir defaya mahsus olmak 
üzere müktesep hak derecelrinin ild üst drece 
aylık veya ücret tutarlan üzerinden kesilir. 
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MADDE 3. — Evvelce milletvekilliğinde bu
lunmuş olanlarla halen milletvekili olanlardan 
seçilmelerine fasıla girenlerin de tekrar seçil
meleri halinde evvelce milletvekilliğinde geçen 
müddetleri emeklilik hakkına esas miktarın yük
seltilmesinde nazara alınır. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesinin) Ç işaretli fıkrası kaldınlmıştır. 

GEÇİCİ MAÜDE —- Bu kanun hükümleri 9 
ncu devre milletvekilliğine seçilmiş bulunanlar 
haklarında da uygulanır. Geçmiş müddete ait ke
senekler kendileri tarafından ve karşılıkları da 
kurum bütçesinden defaten sandığa ödenir. 

Mal. E. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 43 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu hüküm, emeklilik hakkı tanınan vazi
felerde bulunduktan sonra; milletvekilliğine se
çilenler hakkında da uygulanır.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 102 hci mad
desindeki ( . . . . 130 ncu maddede gösterilen va
zifelere) ibaresinden sonra (milletvekilliğine) 
kaydı konulmuştur. 

MADDE 5. — Aynı kanuinun 87 nci madde
sinin (Ç) fıkrası kaldırılmıştır. -

GEÇİCİ MADDE 1. — Yukarki maddeler 
hükümleri; emeklilik hakkı tanınan vazifeler
de bulunduktan sonra ilk defa dokuzuncu dö
nemde milletvekilliğine seçilmiş olanlar hakkın
da da uygulanır. 

Bunlarıjn 22 . V . 1950 tarihinden bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müddete 
ait kesenekleriyle bu arada emekliliğe esas ay
lık veya ücre/t dereceleri yükselmiş bulunanla
rın artış farkları kendileri ve karşılıkları da 
kurumları tarafından toptan sandığa ödenir. 

Bunlardan emekli keseneklerinin' geri veril
mesin gerektiren durumlara girdikten sonra 
milletvekilliğine seçilenler için 102 nci madde
de yazılı bir yıllık müddet bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. -— 1683 sayılı Kanuna 
tâbi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanun
lar hükümlerine tâbi olanlarla 4085 sayılı Ka-
riunutfı 36 nci maddesinde yazık tababet ve şu-
abatı sanatları mensuplariyle diğer memurlar 
dâhil) istifa ve, sair sebeplerle ayrılmış olup da 
5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 .1 . 
1950 tarihinde açıkta bulunanlardan bu tarih
ten sonra emekliliğe tabi b|r görev almadan 
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MADDE 4. — Aynı kanunun 87 nci madde-
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve (ç) fıkrası kaldırılmıştır. 

a) îstifa edenler (Milletvekilliğine seçil
mek üzere Seçim Kanununda yazılı müddet 
içinde istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş 
bulunanlar hariç). 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yukarıki maddeler 
hükümleri, birinci maddede yazılı şartları hak 
olarak ilk defa dokuzuncu dönemde milletvekil
liğine seçilmiş olanlar hakkında da uygulanır. 

Bunların 22 . V . 1950 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen müd
dete ait kesenekleriyle karşılıkları ve ibu arada 
emekliliğe esas aylık veya ücret dereceleri 10 
nci maddenin (i) fıkrası gereğince yükselmiş 
bulunanların artış farkları ve karşılıkları, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde ve aylık eşit taksitlerle kendileri ta
rafından sandığa ödenil*. 

Bunlardan emekli keseneklerini geri almış 
bulunanlar aldıkları bu paraları bu kanunun 
yürürlüğünden itibaren en çok bir yıl içinde 
ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile 
birlikte toptan geri verirlerse bu paralara teka-' 
bül eden eski hizmet müddetleri yenilerine ek
lenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde
de yazılı olanların 5434 sayılı Kanunun geçici 
66 nci maddesi gereğince iptal olunan borçlan
maları, evvelce kendilerinden tahsil edilmiş 
olup da ayrılışlarında iade edilmiş bulunan 
borçlanmadan mütevellit paralan, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
sandığa müracaatta bulunmaları ve toptan geri 
vermeleri şartiyle yenilenir, | 
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MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Mâl. K. 

milletvekilliğine seçilmiş veya seçilecek olan
ların kaldırılan hükümlere göre iktisap ektikle
ri fiilî ve itibari hizmetlerinin sandığa devri 
hakkında 5434 sayılı Kanunun ilgili geçici mad
deleri hükümleri-uygulanır. 

GEÇtCÎ MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunun 
geçici 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddeleri hü
kümlerinin yalnız evvelce, emeklilik hakkı ta-
nıhaan vazifelerde bulunduktan sonra milletve
killiğine seçilmiş olup da 1.1.1950 tarihinde 
milletvekili bulunanlardan, 9 ncu döneme ara
lıksız olarak seçilenlerle seçilmiyetıler hakkın
da uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 6. Bü kanun yayımı tarihindeki 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu kanunun ikinci 
maddesi hükmü, emeklilik hakla tanınan bir va
zifede bulunduktan sonra milletvekilliğine se
çilmiş olmaları şartiyle 1 . I . 1960 tarihinde 
milletvekili bulunanlardan dokuzuncu döneme 
aralıksız olarak seçilenler (emekliye ayrıldıktan 
sonra bu yerlere geçenler hariç) hakkında da, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
uygulanır. 

GEÇİCÎ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 
geçici 60, 61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırıl
mıştır. 

Şu kadar ki bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar bu maddeler hükümlerine göre 
emekli aylığına istihkak kesbetmiş olanların 
haklan mahfuzdur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

t < .<3fflıtawn > t 
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S. SAYISI : | 7 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Bütçe, Ticaret ve 

Ekonomi ve Maliye komisyonları raporları (1 /226) 

Başbakanlık , 18.7.1951 
Muamelât Genel: Müdürlüğü • ' . 

Tetkik Müdürlüğü 
Hayr : 71 -1942, 6/2408 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 20 . (> . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun t a Mirisinin gerekçesiyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
'- '- v • •'•""' " ' A. Menderes 

GEREKÇE 

5412 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan Milletlerarası İktisadi İş Bir
liği Teşkilâtı, kurulduğu andan itibaren siyasi mahiyet arzetmesine rağmen iktisadi maksatlar 
güden Amerikan yardımının siyasi mahiyetini, dünya vukuatının ilcaatı ile yavaş yavaş ön 
plâna geçirdiği müşahede edilmiş ve şon zamanlarda Amerika'nın Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı nezdindeki mümessili Büyükelçi Wood tarafından anılan teşkilâta gönderilen bir mek
tupta yapılacak Amerikan Yardımında, eski Snoy-Marjolin taksim formülünün terkedilerek, dev
letlerin millî savunma güçlerinin takviyesi hususunun da nazarı itibara alınacağı bildirilmiş ve 

•ayrıca Ankara'dairi ECA Amerikan Misyonu da yardım hususunda, kendilerinin Amerikan Müş
terek Askerî Yardım Heyeti ile daha fazla iş birliği yapacağını ifade etmiş olması nazarı itibara 
alınarak, artık 'tamamen siyasi mahiyet arzeden bu işlerin Dışişleri Bakanlığına bağlanması her 
bakımdan daha, faydalı ve memleketimiz menafiine daha uygun mütalâa edilmiş olduğundan ili
şik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



_ *> 

Dışişleri Komisyonu raporu 

2'. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 226 
Karar No. 42 

27 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanması hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 20 . VI . 1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
gerekçesiyle birlikte Dışişleri Komisyonuna ha
vale buyurulmuş olmakla komisyonumuzun 
27 . VII .1951 tarihli toplantısında Dışişleri Ba
kanlığı temsilcisinin lıuzuriyle incelendi. 

Gerekçenin müiıderecatınclan şu noktalar an
laşılmaktadır : 

1. Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 
kurulduğu andan itibaren aynı zamanda siyasi 
bir mahiyeti haiz olmakla beraber bu mahiyet ya
vaş; yavaş ön plâna geçmiş ve teşkilâtın siyasi 
bir maksat ve hedefi olduğu tezahür etmiş bulun
maktadır. 

2. Amerikan yardımından istifade etmekte 
olan milletlere yapılacak yardımlarda bundan 
böyle eski taksim formülü terkedilerck yardım 
sahasında Devletlerin millî savunma güçlerinin 

takviye hususu da göz Önüne alınacaktır. 
3. Ankara'daki E. C. A. Amerikan misyonu 

yardım hususunda Amerikan Askerî Yardım He
yetiyle daha sıla bir iş birliği yapacaktır. 

Bu hal ve vaziyete göre yapılan görüşmeler 
sonunda İktisadi iş Birliği Teşkilâtının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması komisyonumuzca da ta
biî ve gayeye daha uygun telâkki edilerek tasarı 
ekseriyetle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyıuıılmak üzere Yüksek Başkanlıklarına su

nulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

ve Bu Rapor sözcüsü 
izmir 

V. Mente§ 
İzmir İzmir 

C. Baban A. Başman 
Seyhan 

Muhalifim 
R. O. Arık 

Ankara 
S. M. Arsal 

Kütahya 
A. Gündüz 

Trabzon 
B. Salca 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/226 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

18 . XII . 1951 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması hakkında hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başbakanlığın 18 . V I I . 1951 tarihli 
ve (i/2408 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun 
tasarısı Dışişleri Bakanlığı ve Milletlerarası ik
tisadi İş Birliği Teşkilâtı temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde, 5412 sayılı Kanun
la Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği faaliyetinin 
başlangıçtan itibaren diplomatik münasebetle
ri ilgilendiren bir mevzu teşkil ettiği ve bunun 
zamanla daha bariz bir hal aldığı belirtilmekte
dir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilmiş 
olan Hükümet tasarısı üzerinde yapılan görüş
melerden ve alman izahattan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve birinci madde Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
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hakkında 5412 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin-

' de «Genel ve katma bütçeli dairelerle Devlet 
Ekonomi kurumlarından ve kanunla kurulu 
banka ve kurumlara mensup memur ve hizmet
lilerden çalıştırılmalarına, ihtiyaç duyulanlar 
esas görevlerine ait bütün hakları saklı kal

mak ve aylık, ücret ve diğer bütün özlük hakları da 
bağlı bulundukları yerlerden almak şartiylc lü
zum görüldüğü sürece Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtında çalıştırılabilirler.» de
nilmekte olduğu gibi aynı kanunun 4 ncü mad
desinde de «Devlet daireleriyle Devlet Ekonomi 
kurumlarından bu kanuna bağlı aylıklı kadro
lara nakil ve tâyin edilenlerden teşkilâtta kal
maları zarureti zail olanlar bu vazifelerde ka
zandıkları haklara göre eski daire veya teşek-
küllerindeki boş kadrolara tercihan tâyin olu
nurlar» hükmü de mevcut olduğuna göre Dış
işleri Bakanlığı memurlarından bu teşkilâtta 
vazifelendirileceklerin haklarının esasen mah-
fuziyeti sağlanmış olduğundan dolayı Hükü
met tasarısında mevcut iki maddenin tedvini
ne lüzum olmadığı cihetle tayyedilin esi daha 
uygun görülmüştür. 

Tasarıda mevcut geçici madde değiştirilmek 
ve Hükümetin üçüncü maddesi ikinci madde 
ve dördüncü maddesi ise üçüncü madde olmak 

suretiyle, tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. . 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 

Kâtip 
Sivas 

II. İmre 
Aydın 

E. Menderes 
Bolu 

- /. Gülez 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul. 
#. Oran 

Kastamonu 
//. Türe 

Mardin 
R. Erten 

Başkan V. 
Burdur 

Muhalifim 
F.. Çelikhaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Bilecik 
Y. Üresin 
Bursa 

K. Yılmaz 
Giresun 
H. Eritmen 

İstanbul 
A. II. Başar 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Ali Ülgen 

Ordu 
R. Aksoy C. 

Trabzon 
S. F. Kolaycıoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Bolu 
•M. Güçbilmez 

Çanakkale 
K. Ahmanlar 

Girseun 
M. Şener 
İstanbul 

/ / . Ilüsman 
İzmir 

T. Gür erk 
Malatya 

M. S. Eti 
Trabzon 

R. Eyüboğlu 
Urf a 

Dr. F. Ergin 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu * 

Esas No. 1/226 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

4 .IV .1952 

5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanması hakkındaki kanun tasarısı, Yük
sek Kamutayın 16 . 1 1952 tarihli ve 27 nci Bir
leşiminde ittihaz buyurduğu bir 'kararla tetkiki 
için komisyonumuza havale buyurulmuş idi. Adı 
geçen kanun tasarısı Dışişleri ve Bütçe komis
yonları raporları ile birlikte, ilgili Bakan ve mü
messillerinin iştirakiyle tetkik olunmuştur. 

İktisadi bünyeleri İkinci' Dünya Harbinden 
zarar gören Batı - Avrupa memleketlerinin kal
kınmalarını temin maksadiyle 1948 Yardım 

Kanunu gereğince Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından yapılan yardımlar 4 Temmuz 1948 
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tiyle akdetmiş olduğumuz Anlaşmayla memleke
timize de teşmil edilmiş ve bu yardımdan gereği 
gibi faydalanmamız için 5412 sayılı Kanunla 
Başbakanlığa bağlı 'Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı kurulmuştu. 

Bidayette daha çok iktisadi bir karakter taşı
yan Amerikan yardımı Dünya siyasi durumunda 
müşahede olunan gelişmelere uyarak mahiyeti
ni değiştirmiş ve yardımın askerî ve siyasi veç-
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beleri dalıa ziyade önem kespetmiştir. 
Bu hususları göz önünde tutan Amerikan Hü

kümeti yardıım tedvirle görevli ACA Teşkilâ
tını lâğvetmiş vo muhtelif şekillerde yapılmak
ta olan dış yardımların bir elden ve daha seyyal 
bir şekilde idaresini temin maksadiyle 1951 de 
kabul ettiği (Müşorek Emniyet Kanunu) ile müş
terek emniyet teşkilâtını (MSA) ihdas etmiştir. 
5253 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisi tara
fından onanmış bulunan, 4 Temmuz 1948 ta
rihli Anlaşma ile 1948 tarihli Ameriken Eko
nomik. İş Birliği Kanunu ile .güdülen maksat ve 
siyasete iltihak ettiğimiz gibi 7 Ocak 1952 tari-

ı hinde Amerika Hükümetiyle. Akdetmiş olduğu
muz Anlaşma ile yeni Karşılıklı Güvenlik Ka
nununun gayelerini de' kabul etmiş bulunuyo-
(ruz. . • 
, Memleketimizin hariçten gördüğü yardım
la]' yalnız MSA programına inhisar etmemektedir. 
Buna ilâveten Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ik-
tisaden az gelişmiş memleketlere yaptığı teknik 
yardım Dünya Bankasından ve Exmbânktan 
yapılan istikrazlar da vardır. Bütün bu yardım
larla, ilgili anlaşmalar Dışişleri Bakanlığı tara
fından müzakere ve intaç edilmekte olduğuna 
göre bu yardımlara müteferri işlerin ele aynı 
Bakanlığa tevdi edilmesi faydalı olacaktır. Bil
hassa Atlantik Paktına iltihakımız neticesi or
taya çıkacak malî ve iktisadi meseleler yuka
rıda mevzuubahis İktisadi İş Birliği ve yardım 
işleri ile sıkı surette alâkadar olduğundan bun
ların bir elden tedviri lâzımgelmektedir. Nite
kim, yardım gören memleketlerin ekserisinde bu 
işler doğrudan ddğruya Dışişleri Bakanlığı ta
rafından yürütülmektedir. Yardımların tevzii
ne mütaallik işler de Amerikan Hariciyesi tara
fından tedvir edilmektedir. 

Amerikan yardımının askerî ve siyasi veç
helerinin gittikçe önem kazanması, Amerikan 
Yardım Teşkilâtında yapılan değişiklikler, ha
len görmekte olduğumuz ve istikbalde göreceğimiz 
yardımların arzedeceği gelişmeler, Atlantik Paktı
na girmiş bulunmamız, dış yardımlarla ilgili müza
kerelerin. esasen Dışişleri Bakanlığı tarafın-' 
dan yapılmakta olması, ve yardım gören mem
leketlerin ekserisindeki tatbikat göz önünde 
tutularak yardımla ilgili işlerin memleketimiz
de de Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülme-? 
sine ve 5412 sayılı Kamınla kurulmuş olan Mil

letlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışiş
leri Bakanlığına bağlanmasına lüzum görülmüş-" 
tür. 

Ancak, mahiyetleri icabı ihtisasa ihtiyaç gös-
> teren yardım isterinin daha verimli ve memle

ket realitelerine ve ihtiyaçlarına daha uygun 
bir şekilde yürütülmesini temin için, Dışişleri 
Bakanlığının bu mevzuda teknik elema'n vo mü-
tchasstıslarla takviyesi gerekmektedir. Bundan 
başka bu' konudaki Bakanlıklar faaliyetlerinin 
ahenkleştirilmesi, memleket ihtiyaçlarının bir 
bütün olarak mütalâa edilmesi zarureti de aşi
kârdır. 

İşte bu sebeplerden dolayı Dışişleri Bakanı-
. m n veya mümessilinin Başkanlığı altında, yar
dım mevzuu ile ilgili bakanlık veya dairelerin 
yüksek dereceli yetkili memurlarından müteşekkil 
bir komitenin kurulmasını komisyonumuz uygun 

'.bulmuş ve tasarıya bu yolda bir hüküm ilâve 
olunmuştur. 

Böylece, bu mevzuda Bakanlıklararası koor
dinasyonun sağlaması, yardım işlerinde, müte
hassıs elemanların memleket ihtiyaçları hak
kındaki fikir ve kanaatlerini, müzakereleri ve 
yardım işlerini fiilen idare edecek olan Dışişleri 
Bakanlığına aksettirmeleri, baş,ka bir tâbirle, 
beraberce çalışmaları mümkün olabilecektir. 

Yardımla ilgili işlerin ve yardımdan istifade 
edecek dairelerin zamanla değişmeleri, komi
tede temsil edilecek Bakanlık veya dairelerin 
kanunla tesbit ve tâyin edilmesini mahzurlu kıl
maktadır. Bu. suretle komitede temsil olunacak 
Bakanlık veya dairelerin, Bakanlar Kurulunca 
seçilmesini daha 'uygun bulmaktayız. Böylece 
komitede temsil olunacak dairelerle üye adedi
nin, yardım işlerinin göstereceği ihtiyaca göre, 

, tesbitine imkân verilmiş olacaktır. 
Kaldı ki, maddenin bu şekilde tahriri takııin 

usullerimize de . uygun düşmektedir. Yüksek 
malûmları olduğu üzere 3780 sayılı Millî Korun
ma Kanununun 4 ncü maddesiyle, aynı mucip 
sebeplerle, Koordinasyon Heyeti üyeleri tesbiti
ne Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Havalesi gereğince Ekonomi. Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek: Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkam Sözcü 
İstanbul ' Balıkesir 

B. N. Göknü E. Güreli 
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Kâtip 
Ankara 

8.. Benli 
Ankara 

H. Bulgurlu 

Afyon K. 
8. Kernıan 

Bolu 
V. Yöntem 

imzada bulunamadı. 
Kars Kastamonu 

F. Akt'jıg §'. Kerimzade 
İmzada bulunamadı. 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 
Erzurum 
8. Başak 

Kırklareli 
8. Pekkip 

Kütahya Kütahya Rize 
M. Alicin A. Kavımcu O. Kavrakoğlu 

Sivas Trabzon Yozgad 
II. Yüksel C. Zaınangil F. Erbaş 

İmzada buunamadı. 

Zongudak 
H. Balık 

İmzada buunamadı. 

Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. '1/226 
Karar No. 14 

30 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan «Millet
lerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri 
Bakanlığına bağlanması hakkında kanun tasarı
sı» alâkalı Bakanlıklar temsilcileri huzurunda in
celendi. 
. Neticede teklif Hükümetin idari teşkilâtlan

ma bakımından hissettiği zaruret dolayısiyle esa
sen tatbik sahasına konulmuş bulunan bir vakıa
nın formalitelerinin tamamlanması mahiyetinde 
görülmüş ve Ticaret Komisyonunun mütalâaları
na iştirak edilmiştir. 

Yîilmz Hükümet teklifinin 2 nci maddesi ba
len yürürlükte olan 5412 sayılı Ana Kanunun 3 
ncü ve 4 ncü maddelerinde mevcut hüldimlerle 
teminat altında bulunduğuna göre yeni teklife 
bir madde ilâvesi suretiyle bu hükümlerin teker
rür ettirilmesinde her hangi bir lüzum ve fayda 
görülmemiş ve bu suretle 2 nci madde kaldırıl
mıştır. 

Bu vaziyette komisyonumuz Hükümet tasarı
sının 1 nci maddesini aynen, 2 nci maddesi ola
rak Ticaret Komisyonunun teklif ettiği 2 nci 
maddeyi ikame suretiyle ve Hükümetin 2 nci 
maddesini tasarıdan çıkarmak suretiyle kabul et
miştir. 

Geçici maddelerdeki hükümlerde tasarının 
müzakeresinin uzaması dolayısiyle yeni bütçenin 
geçmiş olması neticesinde bu' maddelerdeki 1951 

senesi kayıtlarının 1952 senesi olarak tashih edil
mesi suretiyle tasarının tümünün kabulüne 2 mu
halif ve 2 çekinsero karşı ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ekonomi K. Başkanı 

Ankara 
Çekinserim 

Salâhaddin Âdil 
Kâtip 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Edirne 
Arif Altınalma® 

Giresun 
Taksin İnanç 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

Manisa 
Kâzım Taşkent 

Siird 
Baki Erden 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

Abdürrahman Boyacıgiller 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Bursa 

M itildi San 

Antalya 
İbrahim, Subaşı 

Gazianteb 
N Ali Ocak 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

Malatya 
Muhalifim 

Hikmet Fırat 
Seyhan 

Sedat Barı 
Sinob 

Çekinser 
Nuri Sertoğlu 
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Maliye Komisyonu raporu 
2V B. M. M. 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/226 

Karar No. 56 ° 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
nm Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkında. 
kanun tasarısı, Hükümet temsilcileri huzur
ları ile incelenip görüşüldü. 

Birleşik Amerika tarafından memleketimize 
yapılmakta olan Marshall Yardımı bidayetten 
beri iktisadi olduğu kadar siyasi bir mahiyet 
arzetmektedir. Bu yardım beynelmilel siyasi 
ahvalin tesiri altında gittikçe siyasi mahiye
tini artırmış ve en son olarak Birleşik Ame
rika Kongresince kabul edilmiş olan Müşte
rek Güvenlik Kanunu ile yardım, askerî ve as
kerî gücün takviyesine yarıyacak ekonomik yar
dım olarak ikiye bölünmüş ve tamamiyle siya
si bir veçhe almış bulunmaktadır. Amerika 
Birleşik. Devletlerinin Müşterek Emniyet Ka
nunu ile tesbit edilen bu yardımın yeni veçhe
sini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 7 Ocak 
1952 tarihinde Birleşik Amerika Hükümetiyle 
Akdetmiş olduğu bir. Anlaşma ile kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Bidayetten beri siyasi bir karakter arzeden 
bu yardımın mahiyeti" büsbütün kuvvetlenmiş 
olduğundan memleketimizin dış siyasetini ve 
dış münasebatını yakînen ilgilendiren bu yar
dımla ilgili bütün münasebatuı ancak bu sahada 
vazife almış olan Dışişleri Bakanlığı tarafın
dan idare edilmesinin ve bu sebeple Hüküme
tin teklifinin kabulü uygun görülmüştür. 

Filhakika dış münasebatımızla yakînen il
gili olan bir mevzuun Dışişleri Bakanlığının ha
ricinde görülmeninin mahzurları her bakımdan 
aşikâr olsa gerektir. Beynelmilel sahada dost 
devletler ve bilhassa Birleşik Amerika Devletle
ri ile bu mevzu üzerinde idame edilecek müna
sebet memleketimizin en yüksek menfaatlerine 
uygun olmalı ve onlarla ahenkli bir şekilde ce
reyan etmelidir. Bu mühim ve hayati noktala
ra en büyük ehemmiyeti atfedecek ve onlara 
gereken itinayı gösterecek makamın da Hükü
metin bu işlerde bilhassa tavzif ettiği Dışişleri 
Bakanlığı olması gerektir. Bu en mühim nok
tayı göz önünde bulunduran komisyonumuz, 
daireler arasında sağlanması lüzumlu görülen 

8 ,V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 
Teşkilâtı- Koordinasyonun 2 nci madde ile kurulacak ko

mite tarafından temin edilebileceğini nazarı 
itibara almış ve tasarının esastan kabulü ile 
maddelere geçilmesine ittifakla karar vermiş
ti?. 

Başlık aynen kabul edilmiştir. 
Birinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay

nen kabul edilmiştir. 
2 nci madde, Ticaret Komisyonunun değiş-

tirişi veçhile aynen alınmış, ancak, maddeye 
vuzuh ve katiyet vermek maksadı ile revizyo
na tâbi tutularak (esaslar dâhilinde) ibaresi 
eklenmiş, (Bakanlık) kelimesi, alâkalı bakan
lıklar mümessillerinin vazifelendirilmesi için 
(Bakanlıklar), (veya) kelimesinin (ve), (Da
ire) kelimesinin de alâkalı daireler mümessille
rinin Bakanlar Kurulunca tavzifini temineri 
(Daireler) şeklinde düzeltilmesi uygun görül
müştür. 

Geçici 1 nci ve 2 nci maddeler Ekonomi Ko
misyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

3 neü ve 4 ncü maddeler de Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiş, tâdil olunan 
şekli ile tekrar reye vaz'edilen tasarının kabu
lüne ittifakla karar verilmiştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Başkanı 
Rizo 

i. Akçal 
Amasya 

/ / . Koray 
Malatya 

E. Doğan 

Samsun 
Ş. Vluçay 

Seyhan 
R Güçlü 

İmzada, bulunamadı 
Yozgad 

F\ Nimmoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Siird 

M. Daim Süalp 
Hatay Kocaeli 

O. S. Siren L. Tolcoğlu 
Mardin 

A. Kalav 
imzada bulunamadı 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Sivas 
§. Ecevit 

Zonguldak 
B. Sivişoğlu 
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• HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

541.2 sayılı Kanunla kundan 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlı
ğına bağlanması hakkında ka

nun tasarısı, 

MADDE 1. r - 31 Mayıs 1949 
tarihli ve 5412 sayılı Kanunla 
Başbakanlığa bağlı olarak ku
rulan Milletlerarası İktisadi îş 
Birliği Teşkilâtı Dışişleri Ba
kanlığına bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Milletlerarası 
İktisadi îş"Birliği Teşkilâtına 
Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarından tâyin edilmiş ve 
edilecek olanların özel kanun
ları gereğince tanınmış olan 
unvan ve haklan saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE — 1951 ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
çeşitli cetvellerin (Milletlera
rası İktisadi îş Birliği Teşki
lâtı) başlığı altındaki kısım
ları, aynı cetvellerde Dışişleri 
Bakanlığı kısmının sonuna nak
ledilmiştir. 

MADDE S. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DE&IŞTİRİŞİ 

5412 sayılı Kanuni®, kurulan 
Milletlerarası İletimdi îş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığı
na bağlanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GeÇÎCÎ MADDE 1. — 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin (Milletlerarası 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtı) kıs
mındaki bölüm ve maddelerdeki 
ödeneklerden bu kanunun yayı
mı tarihine kadar sarf olunmıyan 
miktarlar aynı cetvelin Dışiş
leri Bakanlığı kısmı sonunda 
aynı isimlerle yeniden açılan 
bölüm ve maddelere nakledil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağli (D) 
ve (R) işaretli' cetvellerin (Mil
letlerarası iktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı) başlığı altındaki 
kısımları aynı cetvellerin Dışiş
leri Bakanlığı kısımlarına nak
ledilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

5412 sayılı Kanunla kundan 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Balmnlığı-
na bağlanması hakkında ka-' 

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir.. 

MADDE 2. — Bu teşkilâta 
mevdu vazifelerle iştigal ve Ba-
kanlıklararası iş birliğini te
min etmek üzere, Bakanlar Ku-
lununca tesbit edilecek ilgili 
Bakanlık veya daire mümes
sillerim den mürekkep bir komi
te kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bütçe 
Komisyonunun geçici birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bütçe 
Komisyonunun geçici ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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EKONOMİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRÎŞİ '• 

5412 sayılı Kanımla kurulan 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığı
na bağlanması hakkında kanun 

tasarısı 

HADDE 1. -~ Hükümetin 1 
noi maddesi aynen kabul edil-
mîgtlr. 

MADDE 2. — Ticaret Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin (Milletlerarası 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtı) 
kısmındaki bölüm ve maddeler
deki ödeneklerden bu kanunun 
yayımı tarihine kadar sarfo-
lunmıyan miktarlar aynı cetve
lin Dışişleri Bakanlığı kısmı so
nunda aynı isimlerle yeniden 
açılan bölüm ve maddelere nak
ledilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
ve (R) işaretli cetvellerin (Mil
letlerarası İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı) başlığı altındaki kı
sımları aynı cetvellerin Dışişle
ri Bakanlığı kısımlarına nakle
dilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ . 

5412 sayüı Kanunla kurulan 
Milletlerarası İktisadi İş Birli
ği Teşkilâtının Dışişleri Bakan
lığına bağlanması hakkında Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu Teşkilâta 
mevdu vazifelerle iştigal ve 
Bakanlıklararası îş Birliğini te
min etmek üzere, Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde ilgili Bakanlıklar ve 
daireler mümessillerinden mü
rekkep bir komite kurulur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Eko
nomi Komisyonunun Geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 1 Eko
nomi Komisyonunun Geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil-
edilmiştir. 
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Sfc. 

m. i 
MADDE 4. — Bu kanunu 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
Başbakan 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
$. Ağaoğlu 

Devlet Bakam 
F. L. Karaosmanoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nmuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
E. Köymen 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
II, PoJatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T, İleri 

Bymdırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

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

, GL ve Tekel Bakanı 
% R. 8. Burçak 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
Ş.Kurthek 

Çalışma Bakanı 
N. özscm 

İşletmeler Bakanı 
1 ̂  İL Gedik 

- İ6 -
B/K. 1 

MADDE 3. -*. Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

' 

> 

• 1 

! & . & • • ' • . . 

MADDE 4.—. Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Eko. K. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 

- Î İ -
Mal. K. 

4. — Hükümetin 4 
noü maddesi aynen kabul edil-
edilmistir. 

•^L.. !.'!™T''8P><g,<< 

W ( S. âayîfli1: İ79 ); 
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S. SAYISI : 
t 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında mübadele edi
lecek mallara ait A ve B listeleri hakkındaki Protokolün onanma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra

porları (1 /307) 

T. G. 
. Başbakanlık ' ÂVİ. 1951' 

Muamelât Genel Müdürlüğü • ~ ' \ ' ' 
Tetkik Müdürlüğü 

. Sayı .-71-1283, 6/4098 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1951 ilâ 31 Aralık 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait (A) ve (B) listeleri hakkındaki Protokolün onanmasına dair 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26.11.1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen protokolün, 5589 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26. I I . 1951 tarihli ve 3/14035 sayılı Kararla onanmış olduğunu . 
saygılarımla arzederim. -

. ' < . . • , - : . t Başbakan.. . 
~~ • • . ' ' . ,. ,T . A. Menderes . . 

GEREKÇE 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ocak 1949 tarihli Türkiye -
Batı Almanya Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi gereğince, 7 Mart 1951 tarihinde tesbit edilmiş 
olup, Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında mübadele edileck malları gösteren, A 
ve B listeleri 1 . VII . 1950 den 30 . VI . 1951 tarihine kadar tatbik edilmiştir. Bu listelerin yerine 
ikame olunacak, 1 .VII . 1951 ilâ 31 . XII . 1951 tarihleri arasındaki devreye ait A ve B listelerini 
tesbit etmek üzere mezkûr Ticaret Anlaşmasının yine 7 nci maddesi gereğince her iki Hükümet 
temsilcilerinden mürekkep bir karma komisyon 25 Eylül den 23 Ekim 1951 tarihine kadar Bonn'
da içtima etmiş ve cereyan eden müzakereler neticesinde A ve B listelerine ait Kariha Komis
yon Protokolü 26 Ekim 1951 de Bonn'da imza edilmiştir. 

Protokolün 1 nci maddesiyle geçen devrenin eşya listeleri esas itibariyle ipka edilmektedir. 
Yalnıız listelerin OECE çerçevesi dâhilinde tanzim edildiği aylar zarfında Alman ithalâtı üze
rine mevzu tahditler Protokolün mütaakıp hükümleriyle tavzih veya tadil edilmektedir. 

Batı Almanya'nın E. P. U. camiasına karşı vermiş olduğu büyük açığını kapatmak' maksa-
diyle 22 . II 1951 tarihinde ;% 60 ithalât serbestisini durdurup Avrupalılararası iktisadi îş Bir
liği Teşkilâtına başvurmasını mütaakıp, bu Teşkilât nezdinde cereyan eden uzun müzakereler ne
ticesinde, Almanya'nın 1951 yılının ikinci yarısı zarfında E. P. U. sahasına dâhil memleketlerle di
ğer ülkelerden yapacağı ithalât tahdit ve tadil edilmiştir. Konseyce kabul edilen karara nazaran, 
Almanya her ay ceman 170 milyon dolarlık ithalât yapacaktır. Bunun 75 milyonu Almanya'nın 
evvelce serbest bıraktığı mallara, 50 milyon konten jant e maddelere, 27 milyonu bu kısımlardan 
hiçbirine girimeyen mallarla denizaşırı ülkeler menşeli maddelere tahsis edilmiş; ayrıca bu üç 
kısımda serbest kullanılmak üzere 18 milyon dolar ayrılmıştır. Böylece Alman ithalâtı kontenjante 



sektörde 1 Hazirandan itibaren yıl sonuna kadar 7 aylık ve ex-libere* sektörde keza 1 Hazirandan 
itibaren 31 Ağustosa kadar olmak üzere yalnız üç aylık devreler için koııtenjahte edilmiştir. 

Türkiye'nin kontenjante sektörde aylık limiti 200 000 dolar ve ex-libere sektörde de 4 460 000 
dolar olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Protokolde A listemizdeki 8 kalemden ibaret kontenjanlı ihraç maddelerimizin 1 . VI . 1951 
ilâ 31 . jXII . 1951 arasındaki 7 aylık devre zarfında aylık 200 000 ner hesabiyle 1,4 milyon dolar
lık bir plâfon dâhilinde Almanya'ya ithalleri imkânı teyit edilmektedir. İşbu kontenjante sektör
de bizim için önemli olan kalemler valeks, halı ve şaraplardır. 
Ex-libere" sektördeki maddeler için OECB Konseyinin 31 . VIII . 1951 e kadar aylık olarak tes
bit etmiş olduğu 4,46 milyon dolarlık plâfon, bu devreye ait istihsal imkânımız nazarı itibara alı
narak 11 milyon dolara çıkarıldığı gibi 31 . X . 1951 den sonraki devreye ait plafonun 12 milyon 
dolara yükseltilmesi imkânı mahfuz tutulmuştur. 

İşbu Protokol menfaatlerimize uygun olduğundan onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

Dışişleri Komisyonu mporm 

T. B. M. M, 
Dşişleri Komisyonu 14. . IV . 1952 

Esas No. 1/307 
Karar No. 20 ' 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Federal Almanya arasında mü
badele edilecek mallara ait A ve B listeleri 
hakkındaki Protokolün onanmasına dair kanun 
tasarısı, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır 
olduğu halde komisyonumuzda incelendi : 

1 Temmuz 1951 tarihinden 31 Aralık 1951 
tarihine kadar olan devreye ait A ve B lis
telerinin tesbiti maksadiyle 15 Ocak 1949 ta
rihli Anlaşmanın yedinci maddesi gereğince 
imzalanan 26 Ekim 1951 tarihli Protokol mem
leketimiz menfaatlerine uygun görüldüğünden, 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Samsun Niğde 

F. Kesim N, Büğe 

Kâtip 
Denizli Ankara 

A. Çohanoğlu S. Maksudi Arsal 

. . Bolu Erzurum 
F. Belen R. Salim Burçak 

Hatay İzmir . 
A. Melek Vasfi Menteş 

İzmir Kayseri 
Dr. Cemal Tunca S. H. Ürgüblü 

İmzada bulunamadı 

Konya Mardin 
Ziyad Ebüzziya Dr. K. Türkoğlu 

Muğla Seyhan.,.;,, 
Z. Mcmâalinci Remzi O. Arık 
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Ticaret Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Ticaret Komisyonu 
Esas No : 1/307 
Karar No : 19 

9. V.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında mübadele edilecek mallara ait «A» ve 
«B» listeleri hakkındaki Protokolün onanması
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
nun raporiyle birlikte, ilgili bakanlıklar tem
silcilerinin iştirakiyle incelendi. 

Bu Protokolün 1 Temmuz 1951 - 31 Aralık 
1951 tarihine kadar mübadele edilecek mallara 
ait «A» ve «B» listeleri 15 Ocak 1949 tarihli 
Türkiye - Batı Almanya Ticaret Anlaşmasının 
7 nci maddesi gereğince her iki Hükümet tem
silcilerinden mürekkep bir Karma Komisyon ta
rafından imzalanan 26 Ekim 1951 tarihli Proto
kol memleketimiz menfaatlerine uygun görüle
rek tasarı aynen ve ittifakla kabul' edilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
İstanbul Balkesir 

B. Nedim Göknil Enver Güreli 
Kâtip 

Ankara Ankara 
SalâJıattin Benli Hamdi Bulgurlu 

Bolu Erzurum Kars 
V. Yöntem S. Başak F . Aktaş 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kırklareli Kütahya 
8. Kerimzade S. Pekkip M. Alicin 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Sivas 

A, Kavuncu ff. Yüksel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında 1 Temmuz 1951 ilâ 31 Aralık 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B lis
teleri hakkındaki Protokolün onanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, 1 Temmuz 1951 ilâ 31 Ara
lık 1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait 
(A), ve (B) listeleri hakkındaki Protokol kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

Bagbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı ve Adalet Bakam ' 
İçişleri Bakanı V. 7?. Nasuhioğlu 

E. L. Karaosmmıoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakanı 

. Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Cf. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
•N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Gümrük ve Tekel B. V. 

N. Özsa'n 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 
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TÜRK - ALMAN KARMA KOMİSYONU PROTOKOLÜ 

lö Ocak 1949 tarihli Türkiye - Batı Almanya Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi gereğince 
her iki Hükümet, temsilcilerinden mürekkep bir Karma Komisyon 25 Eylülden 23 Ekim 1951 tari
hine kadar (Bonn'da toplanarak aşağıdaki mutabakata varmışlardır : 

; 1. 7 Mart 1951 de tesbit edilmiş bulunan A ve B listeleri aşağıda münderiç hükümler daire
sinde esas itibariyle 1. VII .1951 ilâ 31. XI I . 1951 tarihli devre zarfında da yürürlükte kalacaktır. 

2. O. E. C. E. Konseyinin 15 . VI . 1951 C (51) 208 (Final) tavsiyelerino tevfikan A listesin
deki kontenjanh maddelere, 1 ,VI. 1951 ilâ 31 .XI I . 1951 devresinde aylık 200 000 er dolarlık 
kontenjanlar tahsis olunacaktır. 

3. O. E. C. E. Konseyinin aynı karariyle ex-libere sektördeki maddeler için 31. VIII: 1951 e 
kadar aylık olarak tesbit edilmiş bulunan 4,46 milyon dolarlık plafon yerine, Türk ihracatının 
mevsimlik vasfı nazara alınarak 11 milyon dolarlık bir plafon ikame olunmuştur. İşbu meblâğın 
muhtelif maddeler arasında tevzii yeni bir karara kadar aşağıdaki şekilde yapılacaktır : 

Pamuk için $ 5,— milyon 
Tütün » $ 1,35 » 
Kuru meyva » $ 2,35 » 
Muhtelife » $ 2,3 » 

4. Taraflar Almanya'nın döviz durumunu da nazara almak şartiyle, 31 .X . 1951 den sonraki 
devrede işbu plafonun 12 milyon dolara yükseltilmesi imkânlarının, iki Hükümet arasında tekrar 
görüşülmesi hususunda mutabıktırlar. Keza, kuru meyvaların Noel arifesinde temerküz .eyliyen 
ithalâtını ve tütün için 26 .1.1951 tarihinde teati olunan mektupları nazara alarak her iki Hü
kümet 3 ncü maddede zikrolunan tütün ve kuru meyva kontenjanlarının artırılması imkânlarını 
araştıracaklardır. • • » -

6. Aylık olarak Türkiye lehine ayrılmış olan umumi plafonun tamamen Türk menşeli malla
rın ithalinde kullanılması hususunda Taraflar aralarında mutabıktırlar. Alman Hükümeti bu mak
sadın husulü için gereken tedbirleri alacaktır. 

6. İlgili Alman, makamları kontenjante ve ex - liber6 sektöre ait kontenjanların zamanında 
ithalâta tahsis ve ilânı hususuna itina edeceklerdir. 

7. İki Hükümet her ayın 20 sine kadar bir evvelki ay zarfında vermiş oldukları ithal lisans
larının listelerini karşılıklı teati edeceklerdir. 

8. Türkiye ile Almanya arasındaki mübadeleleri daha geniş esaslara göre tanzim ve 1.1.1952 
den itibaren mer'î olacak A ve B listelerini tesbit etmek maksadiyle her iki Hükümet Ekim 1951 
sonunda Ankara'da yeniden müzakerelere başlıyacaklardır. 

İşbu- Protokol. 26 Ekim 1951 tarihinde Bonn'da, her iki dildeki metinler muadil sayılmak üze
re, ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim, edilmiştir. 

Türk Heyeti Başkanı Alman Heyeti Başkanı 
' , ' • . . . N. Ayaşh Dr. Strach 

^mifiiD >-©•<( €£23=*»=——-
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Ş. SAYISI : | 8 5 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı ( î ) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Tarım. ve Bütçe 

komisyonları-'raporları ' (1 /313) 

T. G. / 
Başbakanlık 18.1.1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2193, 6/190 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

365Ö sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurıılıınca 31 .XII .1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişjğiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

. . • / Başbakan 
r : • - '••',_ A . Menderes 

GEREKÇE 

30. V . 1937 tarihinden muteber olmak üzere 4 . V I . 1937 tarihinde kabul ve 14 . V I . 1937 tari
hinde neşredilen 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife ve Teşkilât Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten bugüne kadar geçen 14 yıllık müddet içinde bu bakanlığın göreceği kamu hizmetleri son 
derece artmış, gelişmiş ve tenevvü kesbetmiştir. Ziraat, hayvancılık, orman, zirai donatım, zirai eği
tim gibi hayatî ehemmiyeti haiz hizmet sahalarında büyük dâvaların gerçekleştirilmesiyle vazife
lendirilmiş- olan Tarım Bakanlığının kendisinden Devlet ve milletçe beklenen ve istenen hizmetleri 
lâyıkiyle yerine getirmek yolundaki mesaisinin aksamaması ve âzami derecede verimli olabilme
si için birtakım şart ve icapların mevcudiyeti zaruridir ki, verilmiş vazife ve hizmetlerle mütena
sip makul bir kadro bunların başında- yer alır; 1937 yılından beri hemen pek az değişkliğe uğ
ramış olan bu bakanlığın esas kadroları gitgide vazife ve hizmetleri karşılıyamıyaeak bir hâle 
gelmiş ve bugün kadro darlığı gerek memurların durumu gerekse hizmet bakımından en had şek
lini almıştır. Gerçi şimdiye kadar ortada mecburi hizmete tâbi taliplerin bulunmasından ve Memu
rin Kanununun 2919 sayılı Kanunla değiştirilen 64 ncü maddesindeki kadro bulunmadığı takdir
de bu gibilerin tâyin edilebilecekleri memuriyete mahsus maaş ve emsali hasılı kendilerine ücret 
şeklinde verilmek şartiyle stajyer olarak istihdamlarını âmir hükmünden faydalanılarak kadro 
darlığı neticelerinin bir dereceye kadar hafifletilmesi yoluna gidilmişse de bugün için bu istihdam 
tarzı da tatbik kabiliyetini hemen hemen kaybetmiş ve birçok mağduriyetlere yol açmış bulun
maktadır. Zira orta veya yüksek ziraat, veteriner ve makina ihtisas tahsili yapmış olarak bu tarz
da istihdam edilenlerin askerde bulunup 1952 yılında hizmete dönecekler hariç sayısı hâlen 
(1266) yi bulmakta ve bunlar ücretli stajyer olmaları yüzünden yıllarca memur hak ve temina
tından, kıdem ve terfiden mahrum kalmakla beraber darlık dolayısiyle muayyen bir müddetten 
sonra dahi maaşlı kadrolara geçirilmeleri mümkün olamamaktadır. Tarım Bakanlığı bu memur
ların hizmetinden, mecburi hizmet taahhütleri bulunmasa bile müstağni ka'lamıyacağı gibi, mağdu-



riyetlerinin böylece sürüp gitmesi ve bu yüzden heves ve şevklerinin kırılması hiçbir veçhile doğ
ru görülmemekte ve bu halin kamu hizmetine menfi tesirleri olacağından da bihakkın endişe edil
mektedir. Bu durum, muhtelif yıllar bütçe müzakereleri sırasında gerek Tarım ve Bütçe komis
yonlarında gerekse Yüksek Kamutayda sayın milletvekillerinin dikkatini çekmiş ve yeni bir ka
nun hazırlanması lâzımgeldiğine işaret buyrulm ustur. Diğer taraftan stajyerlerin sızlanmaları 
gazete stünlarında dahi yer alacak kadar ar tmakta bulunmuş ve durum acilen ıslahı lâzım had bir 
§ekil almıştır. İşte ilişikte sunulan kanun tasarısına ekli (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar bu âcil 
duruma çare bulmak maksadiyle, katı ve mübrem bir zaruret ve ihtiyacın sevkiyla hazırlanmıştır. 
Tetkikmdan da anlaşılacağı üzere kadroların ter tibinde sadece asgari ve en mübrem ihtiyaç dere
cesi göz önünde tutulmuş ve tasarının 29 . X I I . 1 952 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi derpiş 
olunmuştur. Mâruz kanun tasarısının Tarım Bak anlığının mesaisi üzerinde hayırlı ve verimli te
sirleri olacağı kuvvetle ümit edilmektedir. ' . 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarhı Komisyonu 7 . II . .1952 

Esas No. 1/313 , • 
. Karar No. 12 

"' ' Yüksek Başkanlığa 

3656 sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca.31 . XII''. 1951 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı, gerekçe ve , ilişikleriyle birlikte, 21 . I . 
1952 tarihinde komisyonumuza havale buyurul-
müş-ye komisyonumuzun 25 . t , 1952 tarihli otu
rumunda, Maliye ve Tarım Bakanlıkları mümes
sillerinin- iştirakiyle, incelendi: ' 

Komisyonumuz, kadrosuzluk dolayısiyle uzun 
yıllar ücrette kalmaları yüzünden memur hak 
ve teminatından, kıdem ve terfiinden mahrum 
kalmış olan ve birçoğu yedi.sekiz yıldan beri bu 
mağduriyetin ıstırabını çekmekte, olan 1.266 zi-
raateinin kadroya alınmalarını sağlamıya matuf 
Hükümet tasarısını takdirle karşılamış ve itti
fakla tasvip etmiştir. 

Bununla beraber komisyonumuz, Hükümet 
tasarısının, yıllardan beri maddeten ve manen 
ıstırap içinde bulunan ve sayısı bini aşan bu 
meslekî zümrenin, hiçbir sunu taksirleri olma
dan, sırf kadrosuzluk yüzünden, kanuni staj
yerlik müddeti dışında ücretle geçen hizmet 

/ müddetlerinin göz önünde tutulmasını mümkün 
kılacak bir hükmü ihtiva etmemiş olmasını bir 

noksan olarak görmüş, zirai kalkınma yolunda 
kendilerinden büyük hizmetler beklediğimiz bu 
genç neslin, şimdiye kadar mâruz kalmış olduk
ları mahrumiyetlerden sonra, bir de kıdem ve 
terfi haklarının zıyaa uğramasını hak ve adaletle 
kabili telif görmemiş ve bu mülâhazalarla Hü
kümet tasarısına, ücretli stajyerlikte geçen 
müddetlerin terfilerde nazarı dikkate alınma
sını sağlıyacak bil* ek maddenin ilâvesini bire 
karşı 14 oyla kabul etmiştir. Bu e;k maddenin 
tatbikini temin için de Hükümet tasarısına ek 
(1) numaralı cetveJlde, 20 lik ve 30 luk bir kı
sım kadroların 25, 35 ve 40 lık kaldrolarla de
ğiştirilmesi suretiyle, tadilât yapılmasına, bu 
yüzden" tahaddüs edecek 163 bin liralık bir tah
sisat artımının Tarım Bakanlığı Bütçesindeki 
tasarruflarla bile karşılanmasının mümkün 
olacağı ve bütçeye önemli bir yük teşkili etmi-
yeeeği, : buna mukabil bir hakkın yerine geti
rilmiş olmasından başka Tarım Bakanlığı teş
kilâtında yarıya yakın bir yer tutmakta olan 
bu genç meslek 'mensuplarının çalışma* şevk ve 
gayretlerinin artmasına ve dolayısiyle Tarım 
Bakanlığı teşkil âtinin veriminin yükselmesine 
vesile teşkil- edeceği müllâlıazâsiyle bire karşı 
14 oyla karar verilmiştir. 

( S. Sayısı : 185 ) 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Tarım Ko. 
Baştanı 
Manisa 

8. Mıhçtoğlu 
Afyon K. 
A. Güler 
Balıkesir 

Muzaffer Emiroğlu 
tmzada bulunamadı' 

Bursa 
S. HerJcmen 

Gazian/teb 
Muhalefet şerhim 

aşağıdadır 
E. Ccnani 

Sözcü 
Aydın 

L. Ülkümen 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Kantarel 

Antalya 
A. Tekelioğlu 
.- Bolu 
M. Dayıoğlu 

Çanları 
Kemal Atakurt 

imzada bulunamadı 
Giresun 

A. N. Buyduk 

Kastamonu Kırklareli 
M. A. MüJıto F. Filiz 

Konya Niğde 
Abdi Çilingir' F. Köşkcroğlu 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

T. Coşkun 

Muhalefet şerhi 
Geçici maddeye göre kadroya alınacak 

stajyerlerin kıdemlerinin nazarı itibara alın
ın asiyle evvelce kadroya alınmış bulunan me
murlara tekaddüm etmeleri ihtimali vardır. 
Bu itibat'la geçici maddeye «halen kadroya 
alınacak stajyerlerin kıdemi son zamanlarda 
kadroya alınmış bulunan memurların kıde
mini tecavüz edemez» kaydının ilâvesi zaru
ridir. 

Gazianteb Milletvekili 
E. Cenani 

Bütço Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/313 

Karar No. 80 

13 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başbakanlığın 18 . I .1952 tarihli ve 
6/190 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı 
Tarım Komisyonu raporu ile birlikte komisyonu
muza havale olunmakla Tarım Bakanı ve Mali
ye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; 3203 sayılı Tarım 
Bakanlığı Vazife ve Teşkilât Kanununun yürür
lüğe girdiği tarihten bugüne kadar geqeıı 14 
yıllık müddet içinde Bakanlığın göreceği âmme 
hizmetleri artmış, gelişmiş ve tenevvü etmiş ol
duğu ve bu hizmetlerin lâyıkiyle ifası için mev
cut kadroların kifayet etmediği anlaşıldığı ci
hetle Tarım Bakanlığı hesabına tahsil ettirilmiş 
olan elemanların mecburi hizmete tâbi bulunma

ları hasebiyle 2919 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan kadrosuzluk yüzünden bunların staj
yer olarak istihdamları cihetine gidilmiş ve bu 
sayede kadro darlığı bir dereceye kadar hafif
letilmiş ise de bugün için bu istihdam tarzının 
birçok mağduriyetlere yol açtığı v.o askerde 
olup 1952 yılında hizmete dönecekler hariç 1266 
kişinin stajyer vaziyette bulundukları ve bun
ların "uzun zamandan beri stajyer olarak kulla
nılmaları dolayısiyle memur hak ve teminatın
dan, kıdem ve terfiden mahrum kalmakla bera
ber kadro darlığı dolayısiyle muayyen bir müd
detten sonra dahi maaşlı kadrolara geçirilebil-
melcri mümkün olmadığı cihetle genişliyen hiz
met karşısında bunların kadroya geçirilmeleri
ni temin maksadiylo tasarının nevkolunduğu 
bildirilmektedir. , ı 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşmeler
den ve Hükümetten tamamlayıcı izahat almdık-

( S. Sayısı : 185 ) 



tan sonra bir taraftan stajyer olarak kadrosuz 
çalıştırılmakta olan memurların kadroya alın
malarını sağiamıya ve diğer taraftan bugünkü 
kadro ihtiyacını gidermeye matuf bulunan tasa
rıya esas itibariyle yerinde gören Komisyonu
muz maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarı 1500 kadronun ihdasını istihdaf et
mektedir. Tarım Komisyonu bu adedi aynen 
muhafaza etmekle beraber kadroların iki üst 
dereceye kadar ' kademelendirilmesini muvafık 
görerek.cetveli ona göre yeniden tanzim ve tek
lif etmiş bulunuyor. 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde : 
1. . Halen stajyer olarak çalıştırılanların 

1115 bulunması ve bu yıl askerden dönecek 367 
ve mezun olacak 196 ile mevcudun 1678 e yükse
leceği ; 

2. Önümüzdeki yıl tahsil devresi sonunda 
mecburi hizmetli öğrencilerin tahsili ikmal ede
rek. Bakanlıktan vazife talep edecekleri; 

3. Yine halen (L) cetvelinde bulunan 15 
lira aylıklı 195 aded hayvan sağlık memuru 
kadrosunun bu derece ile kullanılmasına imkân 

. mevcut olmadığı anlaşılması gibi; 
Hususlar nazarı dikkate alınarak teklifin bü

tün bu ihtiyaçları karşılayabilecek duruma if
rağı maksadiyle ve halen (L) cetvelinde bulu
nup işe yaramıyan. 15 liralık (195) kadronun da 
kaldırılması suretiyle 1500 kadronun 2000 ne 
yükseltilmesi muvafık görülmüş ve bu suretle 
binnetice teklife (305) kadronun ilâvesiyle bi
rinci madde ve kadro cetveli ona göra değiştiril
miştir. ' • ' 

Stajyerlikte geçen müddetin terfide nazarı 
itibara alınması mer'i mevzuata göre mümkün 
bulunduğundan Tarım Komisyonunca hazırlan
mış bulunan geçici maddeye lüzum olmadığı ci
hetle tasarıdan çıkarılmıştır, 

önümüzdeki yıl aynı maksatla tekrar kanun 
istihsaline lüzum kalmamasını temin için ko
misyonumuzca 195 kadronun tayyı ile ilâve olu
nan (500) kadronun hâsıl olacak ihtiyaca göre 
kullanılmak üzere şimdilik 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) cetveline alınarak mevkuf tu
tulması maksadiyle bir geçici madde komisyo
numuzca yeniden tanzim edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi değiştirilmek su
retiyle ve üçüncü maddesi Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarı
sı ve eki cetveller Kamutayın tasvibine arze-

• dilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Bu rapor sözcüsü 

Trabzon 
8. Fehmi Kalay cıoğlu 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Bolu 
M, Güçbilmsz 

Eskişehir 
Müstenkifim 
A. Potuoğlv, 

tçel 
G. Ramazanoğlu 
İstanbul 

//. Umman 
Kastamonu 
Tl, Türe 
Malatya 

' M;H. Eti' 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Bursa 
//. ftanvan 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Kâtip 
Sivas 

Tezyide muhalifim 
/ / . îmre 

Bilecik 
Gl. Y. Üresin 

, Çanakkale 
E. Kalafat 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

İstanbul 
S. Oran 

Kırklareli 
8. Bakay 
Mardin 

R. Erten 
' Urfa 

Dr. F. Ergin 

İstanbul 
A. 11. Başar 

İzmir 
B. Bilgim 
Konya 

M. A. Vlgen 
Ordu 

•'Ti, Aksoy 
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6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayıh Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına ilişik (1) sa
yılı' cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun hükümleri 29.11. 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
E. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

// . Köymen 
Dışişleri Bakanı 

E. Köprülü 
Millî Eğitim Bakam 

T. îleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

M.uhlis Ete 
G. ve Tekel Bakanı 

8. Yırlah 
Ulaştırma Bakanı 

S: Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

E. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
:N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve İşletmeler Bakan V. 

JV. öesan 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Tanm Bakanlığı kısmında, değişiklik yapılma-. 

sına dair Icânun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE.— Bu kanıenun yayımı ta
rihine kadar Tarım Bakanlığı teşkilâtında 
31. III . 1926 tarih ve 788 sayıh Memurin Ka
nununun 2919 sayılı ve 26.V. 1936 tarihli Ka
nun ile değiştirilmiş 64 ncü maddesi hükümleri 
gereğince ücretli stajyer olarak çaptırılanların 
bu hizmetlerde geçjmiş müddetleri alâkalıların 
bu kanun yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk 
terfilerinde nazarı dikkate alınır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 185 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎBlŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Balkanlıyı hışmında deği

şildik yapılması hakkında -.kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30. VI. 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eldenmiş ve (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna bağlı (3) 
sayıh cetvelde yazılı kadrolar 1952 yıh Bütçe 
Kanununa ilişik (L) cetveline alınmıştır, 

MADD 2. -
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 185) 
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D. 

11 
11 
13 
İŞ 

D. 

Hükümetin teklifine bağh 
[1] SAYILI CETVEL 

Kadro adı - Sayı 

İLLER 
Tarım teknisiyeni 
Veteriner 
Tarım öğrötmeni 
Hayvan sağlık memuru 

294 
75 

952 
179 

1500 

Aylık 

30 
30 
20 
20 

Tcmm Komisyonunun değiştiricine bağh 
[1] SAYILI CETVEL 

R Kadro adı - Şayi Aylık 

11 farım teknisiyeni 
10 » • » • . . . 
9 ». •: » 

13 » öğretmeni 
12 » ». 
13 Hayvan sağlık memuru 
12 » » » 
11 Veteriner 

94 
100 
100 
552 
400 
100 
79 
75 

1500 

30 
35 
40 
20 
25 
20 
25 
30 

Bütçe, Komisyonunun değiştiricine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ziraat İşlen Genel Müdürlüğü 

9 
10 
İJ 
12 
13 

îller kuruluşu 
Tarım teknisiyeni 
» > 
» » 
» öğretmeni 
> • • » . 

30 
280 
136 
628 
476 

40 
35 
30 
25 
20 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
îller kuruluşu 

10 Veteriner 
11 , > 
10 Hayvan sağlık .memuru 
11 > > » 
12 » » » 
13 » > » 

48 
27 
30 
30 
148 
167 

35 
30 
35 
30 
25 
20 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Veteriner İşleri Genel Müdürlülü 

tiler kuruluşu 
14 Hayvan sağlık memuru 

[3] SAYILI CETVEL 

9 Tarım teknisiyeni 
10 . » » 
11 » » 
12 » öğretmeni 
13 > ' » 
10 Hayvan sağlık memuru 
11 » » » 
12 » > » 
13 > •» » 

195 15 

30 
50 
50 
75 
100 
30 
30 
60 
75 

40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 

>38*8B 
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S.- SAYISI : I 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko

misyonu raporu (2 /368) 

T. II. M. M. 
idareci t!yeler Kurulu ;8 . TV .1952 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 41223/693 
••:i i - Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisinin idare ve murakabesinde bulunan Millî Saraylarda kıymetli bâzı eş
yanın zayi ve suiistimal edilmiş olduğuna dair Meclis Hesapları İnceleme Komisyonunun rapo
ru üzerine Meclis soruşturması açılmasına yüksek Meclisin 21 . X I I .1951 tarihli birleşimin
de karar verilmiş ve bu hususta \ vazifelendirilen Hesapları İnceleme Komisyonunca yapı
lacak tetkikat ve soruşturmalarda tamamen ka'zai mahiyeti haiz yetkilerin kullanması uygun 
olacağına dair Anayasa Komisyonunca tanzim kılman 31 . III . 1952 tarihli rapor yüksek Mec
lisin 1786 sayılı Karariyle tasvip olunmuştur. 

Bu itibarla : İfasına başlanacak vazife iğin bir heyet halinde İstanbul'a gitmeleri mecburi 
olan dokuz komisyon üyesi bir tutanak şefi ile 3 stenograf ve bir komisyon kâtibinin ikamet ve 
seyyahat yevmiyeleri karşılığı olarak soruşturmanın altı ay zarfında arkası alınacağı mülâha-
zasiyle 27 823 lira 50 kuruşluk ve bunun dışında ihtiyari zaruri olacak büro masraflariyle lüzum 
görüldüğü takdirde hariçten celp olunacak sanıkların yollukları ile bu hususta şimdiden tesbiti 
kabil .olmıyan tahakkuk edecek sair umumi masraflara öndenmek üzere de 22 176 lira 50 kuruş
luk ki : Ceman 50 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç'olacağı tahmin edilmiştir. 

Bununla beraber : Yine Meclis Hesapları İnceleme Komisyonunca .Millî Saraylarla. Büyük Millet 
Meclisi binasındaki eşyalar üzerinde yapılan incelemeler sonunda hazırlanıp Büyük Millet Meclisine su
nulan 1. VIII . 1951 tarihli rapor münderecatmda ayniyat defterlerinin talimatnamesine uygun şekil
de tutulmamasınm zayiata âmil olan sebepler meyanında gösterilerek bunların usulüne göre he
men yeniden tanziminin ehemmiyetle belirtilen lüzumu Yüksek Meclisin 1748 sayılı Kararma bağ
lanmış olduğundan buna mjitaallik lıususatm ifası için gereken defterlerin ihzarı ve adedleri irili 
ufaklı üç yüz bin raddesinde olan ve aralarında bilhassa tarihî ve bedii mahiyet ve vasıflar iti
bariyle : Çok yüksek değer taşıyan birçok eşyanın tesbit ve fotoğraflarının alınmak suretiyle 
defterler üzerinde kayıtlarının tesisi ancak Millî Eğitim Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğün
den ve indelicap hariçten iştirak ettirilecek salahiyetli mütehassıslar ve Maliye Bakanlığı Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğünden alınacak bir memurla Büyük Millet Meclisi İdareci Üyeler Kuru
lundan katılacak bir üyenin başkanlığında kurulacak bir heyetin tahminen üç ay çalışmasiyle ka
bil olabileceği kanaatine varılmıştır. 

Binaenaleyh : Bu heyet meyanında bulunanlardan bâzılarına yol ve zaruri masrafları ile ikamet 
yevmiyesi ve lüzumu halinde hariçten alınacak mütehassıslara ihtisas ücreti olarak kanunen tedi
yesi mecburi görülecek masrafların karşılığı içinde tahminen yirmi beş bin liraya ihtiyaç hasıl ola
cağı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla : 1952 Malî yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinde yeniden açılacak 465 nci (Meclis 
soruşturması için teşekkül edecek komisyonun ve Millî Saraylarla, Büyük Millet Meclisindeki bilû
mum ayniyatın tadat ve tesbit yeniden defterlerinin tanziminin gerektirdiği her çeşit giderleri) 
bölümüne yetmiş beş bin liralık ödenek eklenmesi ve bu ihususa ait masrafların sureti tediyesinde 



her hangi bir tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde keyfiyetin (R) cetveline konacak hükümle 
belirtilmesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
M. Aldemir A. Kocabıyılc 

Bütço Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu • 20 . V.. 1952 
Esas No. 2/368 

Karar No. 82 
Yüksek Başkanlığa ; ; - • . • 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi 1952 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifi komisyonumu
za havale edilmiş olmakla idareci Üyelerden 
Balıkesir Milletvekili Alımed Kocabiyıkoğlu, 
Soruşturma Komisyonu Başkanı İstanbul Mil
letvekili Salih Fuad Keçeci, Kars Milletvekili 

• Abbas Çetin ve Mâliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Kanun teklifi; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve bağlantıları ile Millî Saraylar, kasırlar 
ve köşklerindeki eşya hakkında içtüzüğün 177 
nci maddesi gereğince Meclis Hesaplarını in
celeme Komisyonunca soruşturma yapılmasına 
dair ahiren Yüksek Meclis tarafından verilen 

karara göre bu vazifenin ifası için gereken mas
rafları karşılamak ve mevcut eşyaların tadat 
ve tesbiti ile ayniyat defterlerinin talimatna
mesine uygun şekilde tutulmasını temin için 
çalışacak kimselerin masrafları karşılığı olmak 
üzere Büyük Millet Meclisi 1952 malî yılı büt
çesinde (Meclis soruşturması için teşekkül ede
cek komisyonun ve Büyük Millet Meclisi ile 
Millî Saraylardaki bilûmum ayniyatın tadat, 
tesbit ve yeniden defterlerinin tanziminin ge
rektirdiği her çeşit giderleri) adı altında yeni
den açılacak 465 nci bölüme (75 000) lira ola
ğanüstü ödenek verilmesini istihdaf etmektedir. 

istenilen (75 000) lira tahsisatın (50 000) 
lirası, soruşturma Komisyonuna dâhil (9) üye, 

(1) Tutanak Şefi, (3) Steno ve (1) Komisyon 
kâtibinin altı aylık ikamet ve seyahat yevmi
yeleri ile büro masrafları ve celbolunacak sa
nık ve tanıkların yollukları ile tahmin ve tes
biti mümkün olmıyan sair masrafların ve müte

baki (25 000) lirası ise mevcut eşyaların yeni
den tadat ve mütehassıs kimselerden müteşekkil 
heyet tarafından vasıf ve kıymetlerinin takdir 
ve tesbiti ile tesis edilecek ayniyat defterlerine 
intikali masrafları karşılığını teşkil etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler esma
sında alınan izahata göre bugün mevcut olan 
eşyanın tadat ve tesbiti işinde Soruşturma Ko
misyonu ile idareci üyelerin sıkı iş birliği yapa
cağı ve ekle bulunacak ilk kayıtlara göre eşya
nın tadat ve tesbiti cihetine gidileceği ve bilâ-
hara mevcut eşyanın mütehassıslar marifetiyle 
kıymetleri tesbit ettirilerek ayniyat defterlerine 
intikal ettirileceği ifade olunmuş ise de, komis
yonumuzda hâsıl olan kanaate göre bidayeten 
mevcut eşyanın tesbiti ile işe başlamanın ve 
bundan sonra mevcudun elde. bulunacak ilk 
kayıtlarla karşılaştırılmanındı daha uygun 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi ile Millî Saraylardaki 
eşyalar hakkında işin ehemmiyet ve hususiye
tine binaen Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca bir Ayniyat Talimatnamesi hazırlan
ması ve bu Ayniyat Talimatnamesi çerçevesi 
ve içtüzüğün idareci Üyelerin bu husustaki va
zifelerini belirten hükümleri dâhilinde hareket 
edilmesi hususunun raporumuza dercini komis
yonumuz uygun görmüştür. 
Yüksek Meclis tarafından vazifelendirilen ko
misyonun, hizmetin icabettirdiği masraflarını 
karşılamaya matuf bulunan kanun teklifi 'ko
misyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun teklifi ile tahsisi istenen (25 000) li
ranın karşılığı, 1952 malî yılı Bütçe Kanununa 

( S." Sayısı : 189 ) 



bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmındaki 745 nci (Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar) bölümüne mev
zu tahsisattan aktarılmak suretiyle temin edil
miş ve-Devlet Havayollarının 1951 yılında elde 
ettiği varidat fazlası ile bir kısım hizmetlerin 
karşılanacağı ve bu bölümden yapılacak aktar
ma ile hizmetin aksamıyacağı anlaşılmış oldu
ğundan tasarı başlığı ve birinci madde bu esasa 
göre yeniden tanzim edilmiş ve 1952 yılı Büt
çesinin Büyük Millet Meclisi kısmında yeni
den açılacak 465 nci bölümün maddelerine mev
zu ödenekler de birinci maddeye ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci madde ile tahsis olunan ödeneğin su
reti sarfı hakkında (R) işaretli cetvele eklen
mesi kabul olunan formüller için ikinci madde
nin tedvini lüzumu komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve formüllere ait (2) sayılı cetvel ile 
madde yeniden hazırlanmıştır. 

Kanun teklifinin ikinci maddesi 3 ncü mad

de olarak ayniyle ve üçüncü maddesi ise değiş
tirilmek suretiyle dördüncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ve eki 
bulunan cetveller Kamutayın tasvibine arzedil--
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
İstanbul Burdur 

E. Adalımı• . F. Çelikbaş 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

İstanbul^ Siva.s 
II. Hüsnüm II. İmre 

Afyon K. Antalya Bilecik 
A. Veziroğlu A. Sarıoğhı . Y. Üresin 

Bursa Çanakkale îçcl 
K. Yılmaz E. Kalafat C. Rmnamnoğlu 
İstanbul İzmir Konya 

A, II. Başar B. 'Bilgin R. Birmıd 
Konya Mardin Trabzon 

M. A. Ülgen R. Erten 8. F. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunmadı 

İDARECİ ÜYELER KUMULUNUN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisinin 1952 Malı yılı Bütçesine 
(75 000) liralık ödenek eklenmesine dair kanun 

tasarısı . 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisinin 1952 
Malî yılı Bütçesinde yeniden açılacak 465 nci 
(Meclis soruşturması için teşekkül edecek ko
misyonun ve Millî Saraylarla Büyük Millet Mec
lisindeki bilûmum ayniyatın tadat, tesbit ve ye
niden defterlerinin tanziminin gerektirdiği her 
çeşit giderleri) bölümüne (75 000) lira Ödenek 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE. S. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRlŞl 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE I. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/2 işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mındaki 745 nci (Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümünden 
(75 000) lira aynı kanuna bağlı A/l işaretli 
cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında yeni
den açılan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 465 
nci (Meclis Soruşturma Komisyonu genel gider
leriyle Meclis ve Millî Saraylarda yapılacak 
tesbit giderleri) bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmına, ilişik (2) sayılı retvelde gösterilen for
müller eklenmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin ikinci mad
desi üçüncü madde olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-
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Biltçe Komisyonunun değişUHşine bağh cetveller: 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi , Lira 

465 Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleri ile Meclis ve Millî Saraylarda 
yapılacak tesbit giderleri. 

,; 10 Meclis soruşturma genel giderleri 50 000 
20 Meclis ve Millî Saraylarda yapılacak tesbit giderleri 25 000 

Bölüm toplamı 76 000 

. [ 2 ] SAYILI CETVEL 

Bölüm —465 
Meclis Soruşturma Komisyonu genel giderleri ile Meclis ve millî saraylarda yapılacak tesbit 

giderleri. 

Madde 10. — Meclis soruşturma genel giderleri 
Meclis Soruşturma Komisyonu üyelerinin ve komisyon emrinde çakıştırılacak memur ve hiz-. 

metlilerin 1952 malî yılı içinde tahakkuk etmiş ve edecek yolluklariyle soruşturmanın gerektir
diği her çeşit ücret, yolluk ve zaruri masraflar. 

Madde 20. — Meclis ve milli saraylarda' yapılacak tesbit giderleri 
Millî saraylarla Büyük Millet Mecisi binaların daki eşyanın tadat ve tesbitinde ye defterlerinin 

tanzimi işlerinde vazifeli memurlardan gayrı hariçten alınacaklara kanunen tediyesi lâzımgelen 
ücret, gündelik ve zaruri masraflar, eşyaların fotoğraf bedelleri, bu hususta tahakkuk edecek bü
ro masraf lariyle.tesbitin gerektirdiği her çeşit,giderler. ' . 

»&~u 
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