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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Kars Milletvekili Veyis KoçuIu*nun öde
neği hakkındaki Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkereleri ile, 

Tasarı ve tekliflerin sorulardan önce görü
şülmesine dair önergeler onandı. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun tasarısının ikiaei 
maddesi üzerindeki görüşmelere devam edile
rek bu madde, nazarı dikkate alman önergelerle 
birlikte komisyona havale, 4, 5 ve 6 nci mad
deler aynen ve geçici ikinci madde de (mad
de 2) olarak kabul olundu. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da 
Yakın ve Orta Doğu iş Gücü Faaliyet Merkezi 
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşma
nın onanması ve, 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiindfc yaptırılacak meskenler hakkın
daki kanunun birinci maddesine bâzı fıkralar 
ilâvesine dair kanunlar kabul edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan îşletme 

Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırma
ları için borç para verilmesine dair kanun ta
sarısı, 

Köy okulları ve Enstitüleri Teşkilâtına ait 
4274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve 15 nci maddesinin ikinci fıkra
sının yürürlükten kaldırılmasına ve, 

Tedrisatı iptidaiye Kanunu muvakkatinin 
77 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ile, 

Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının uzatılması hakkında teati edi
len mektupların onanmasına ve, 

Denizaltıcı ve Dalgıçlara verilecek tazmi
nata dair kanun tasarılarının birinci görüşül
meleri tamamlandı. 

9 Haziran 1952 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Said Bügiç 

S o r u l a r 

Sözlü sorular 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türe t in , 22 Ma

yıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî ilânlar 
hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş 
için ödenen para miktarına, kararnamelerin 
kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva et
mesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân 
kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
ne gibi fayda ve zararları olacağıma dair 
olan sözlü sorusu Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/715) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Cumhur
başkanı ile Genelkurmay Başkanının geçen ay
lar içinde ingiltere'yi ve Başbakanın Yuna
nistan'ı ziyaretlerinden önce Meclisin niçin ha
berdar edilmediğine ve Kore'de kahraman as
kerlerimizin bir Meclis Heyeti tarafından ziya
retleri hususunda ne düşünüldüğüne dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından sözlü 
sorusu. (6/716) 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi sığmağında sak
lanan kıymetli ve tarihî saray eşyasının sureti 
muhafazasına dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığından sözlü sorusu (6/717) 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Devlet Tiyatrosuna getirilen iki ecnebi rejisör 
hakkındaki sözlü sorusu Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/718) 

Gazianteb Milletvekili Galip Kmoğlu'nun, 
Kilis halkının Millî hudut dışında kalan gayri-
menkullerinin tasfiyesi hususundaki çalışmanın 
gecikmesi ve bu gayrimenkuller üzerindeki 
tasarrufların menedilmesi sebeplerine, hudut dı
şında kalan arazi mahsullerinden Suriye Hü
kümetince alman Intaş Vergisinin alınmaması 
hususunda bir teşebbüs olup olmadığına, Suriye 
Hükümetinin çıkarmak istediği Toprak Tevzi 
Kanunun mezkûr gayrimenkullerle alâkası bu
lunup bulunmadığına ve vatandaşlarımıza vi
zede gösterilen müşkülâtın izalesi için teşebbüse 
geçilip geçilmediğine dair sözlü soru önergesi 
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Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/719) 

Maras Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Marag civarında Ceyhan nehri üzerinde 
tesisine karar verilmiş bulunan Mdro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliye
te geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri 
hakkında ne muamele yapıldığına, inşaata ne 
zaman başlatılacağına ve son şekli ile kaç. lira
ya malolacağma dair sözlü soru önergesi içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/720) 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayıoğlu'-
nun, çekirge salgınına karşı ne gibi tedbirler 
alındığına, bu haşeratın hudutlarımıza sirayeti 
halinde yapacağı tahribatın önlenmesi için ne 
gibi hazırlıklar yapıldığına ve bu hususta si
vil halka ne gibi vazifeler verileceğine dair 
sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/721) 
••« Samsun Milletvekili Muhittin özkefeli'nin, 

Samsun'da Defterdarlığa tahsis edilen bina 

1952 6 : İ 
hakkındaki sözlü soru önergesi Maliye Bakanİı-
ğina gönderilmiştir. (6/722) 

Yazılı sorular 
Denizli Milletvekili Ali Çabanoğlu'nun, her 

an heyelan tehlikesine mâruz feolanan Tavas'
ın Kale Bucağının başka bir yere neküne ve 
içme suyunun teminine, Tavas'ın Kale ve Kı-
zılcabölük bucaklarının tam teşkilâtlı hale ge
tirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/723) 

Denizli Milletvekili Ali Çobanoğlu'nun, Ta
vas - Muğla Devlet yolunun inşasının ne saf
hada olduğuna ve ne zaman bitirileceğine, Acı
payam - Fethiye, Denizli - Kaklık - Dinar yol
larının yapılıp yapılmıyacağma, îzmir - De
nizli Devlet yolunun ne zaman bitirileceğine ve 
Tavas İlçesindeki küçük su işlerinin ne. zaman 
ele alınacağına dair yazılı soru önergesi Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/72&) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAE 

Raporlar 
1. r— Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı

ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kında kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu ra
poru (1/343) (Gündeme). 

2. — Danıştayda açık bulunan İkinci Daire 
Başkanlığı ile iki üyelik için seçim yapılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/326) (Gündem*)-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati r 15,10 

BAŞKAN — Başkanvtflrfli Muhüs Tümay 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çokluk vardır. Birleşimi açı

yorum. 
Gündeme dair gelen takrirler vardır. Evvelâ 

onları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki iki defa görüşülecek işlerin 

diğer • maddelerden evvel görüşülmesinin ka* 
rar altına alınmasını aa*z ve teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Mazhar özsoy 
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başkanlığa 

ÎCanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular
dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokad Çankırı = 
Sıtkı Atanç Kâzım Arar 

Çorum Manisa 
Hüseyin Ortakcıoğlu Semi Ergin 

.Sayın Başkanlığa 
Kanunların sorulardan önce konuşulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. özbey 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 

1952 0 : 1 
diğer maddelere takdimen müzakere ediimesinî 
arzeylerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Vaeid Asena 

BAŞKAN — Efendim, bu tekliflerin en ay
kırısı Mazhar özsoy tarafından teklif edilen, 
ikinci defa; görüşülecek işlerin diğer madde
lere takdimen görüşülmesi teklifidir, bir defa 
daha okutuyorum. 

(Maraş Millet vekili Mazhar özsoy'un öner
gesi tekrar okundu.) ^ ' 

BAŞKAN — Önergeyi ka<bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin o bölümünden başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde komis
yondan gelen rapor okunacaktır. 

101 
9 . VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 
(Uçuş tazminatı hakkında kanun tasarısı) 

nm Kamutayda ikinci müzakeresi sırasında ka
nunun birinci maddesi (A) bendinin II. fıkrası
nın değiştirilmesi için Kütahya Milletvekili Besim 
Besin'in vermiş olduğu değiştirge Yüksek Mec
lise; nazarı dikkate alınmak üzere, Bütçe Ko
misyonuna tevdi edilmiş olduğnndan değiştir
ge, Millî Savunma Bakanı ile Kara ve Hava 
kuvvetleri komutanlarının huzurlariyle tekrar 
tetkik edildi. Teknik bir mevzu olduğu için 
her iki komutanın esaslı ve teferruatlı izahat 
vermesi istendi, ve verilen bu izahat dikkatle 
dinlendi. Vâsıl olunan kanaat aşağıda arzolunur. 

1. Bu kanun tasarısının gayesi; uçucuların 
mâruz kaldıkları bedenî ve ruhi yıpranma kar
şılığında bunlara bir miktar tazminat vererek 
çok ve çabuk yorulan ve yıpranan uçucuların 
sıhhatlerinin muhafazasına ve hayat şartları
nın biraz daha müsait şekilde idamesine yardım 
etmek ve kaybettikleri sıhhatlerine mukabil 
verilecek tazminatla hava kuvvetleri pilotluğu
na karşı gittikçe azalan rağbeti tahrik ve teş
vik etmek ve bu suretle bu mesleki cazip bir 

hale koyabilmektir. Bundan dolayıdır ki kanu
nun birinci maddesinde bu yıpranma derecele
rine göre kademeli tazminat vermek esası dü
şünülmüştür. 

2. Gerek hava kuvvetleri pilotlarının yetiş-
trilme ve yetişme müddetlerinin ve şartlarının 
çokluğu; ağırlığı, pilot olduktan sonra kıtalar
daki çalışmalar esnasında en seri ve komplike 
kuvvetli tayyarelerle gece ve gündüz, her türlü 
hava şartları içinde çalışmak ve bilhassa muha
rebe eğitimi sırasında süratli ve geniş irtifa 
değişikliklerine mâruz kalma* ve devamlı dik
kat neticesi refleks yorgunluklarının insan vü
cudu üzerinde en ağır tahribatı yapmakta ol
duğunu tıp ilmince ve bu hususta Hava Kuv
vetlerimizde mevcut .resmî istatistiklerce vazı-
han gösterilmekte bulunması-ve bu cümleden o-
laıak son dört sene zarfındaki topçu pilotları
nın % 2 zayiatına mukabil, Hava Kuvvetleri 
pilotlarından bu zayiatın % 16 olması dolayı-
siyledir ki, Hava Kuvvetleri pilotlarına verile
cek alan bu tazminatın en yüksek nispette ol
masının kanunun hazırlanma maksadına, ihti
yaca, hak ve adalete daha uygun olacağı kana
atine varılmıştır. 

3. Ümit ve istikbalini Hava Kuvvetlerine 
bağlamış ve bu sınıfı meslek olarak seçmiş ve 
bu maksatla her türlü hava ve muharebe vazi
feleri için birçok malî fedakârlıkla yetiştiril
miş olan bir hava kuvveti pilotuna verilen taz
minat ile asıl sınıfı topçu olup uçuculuğu tali
matnamelerin sarih hükümlerine nazaran ancak 
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Mensup olduğiı topçu alayının hava gözetle
nmesini yapmaktan ve alayının atışını tanzim 

ve4düfe etmekten ibaret olan bir topçu subayı
na verilecek tazminatın aynı olmasında isabet 
ve adalet bulunmıyaca&na kanaat hasıl olmuş
tur. 

*- 4. Her hmtpinr meslek veya sınıfın veya 
vazife&L harbde veya sulhtaki kıymet ve ehem
miyeti* veya *j£hlikesi bu kanunun ruhunda yer 
ulı<Bııııj İmipfciİMi ı Tiıılılı bir mütalâaya esas 

- olöfcmışjsc SilWakJöW¥etlerda her vazifenin en 
ı>ıı ÜJLiJilpııılııı emimve kıymetli ve hattâ tehli-
kı.Uıİlılııjnııa şüphe yoktur. 

Ancak^u kanunun ruhu, yukarıda da arz-
edildiği f ibi^ talim, terbiye esnasında vâki 
bedeni yıpranırlara karşı verilecek tazminat 
olmakla beraber bilhassa mesleke olan rağbeti 
çoğaltmak hedefini de güttüğü içindir ki, Ha
va Kuvvetlerinin kendi dâhilinde olduğu gi
bi topçu pilotlarına da yıpranma esasına ve ma
hiyetine göre ve havada vazife gören çeşitli per
sonel «asında yetişme ve yıpranma farklarına 
uygun nispette tazminat verilmesi esası kabul 
edilmiştir. 

Bugünkü mevzuatımız ve bu kanun tasarısı 
zayiat ve tehlikeyi harbde ve sulhte müsavi ka
bul ettiği ve şehit olanların ailelerine de ay
nı hakkı tanıdığı için vazife ve meslekin kıyme
ti ve ehemmiyeti mevzuunda olduğu gibi teh
likesi mevzuunda da mütalâa serdine lüzum gö
rülmemiştir. Çünkü her meslekin ve her vazi
fenin kendine göre hususiyeti ve tehlikesi mev
cut olduğu kabul edilmiştir. 

5. Değiştirge; Kara Kuvvetlerinde uçucu
luk ve makinistlik kurs ve okullarının açılması 
ve bu suretle Kara Kuvvetlerinde ayrıca bir ha
va sınıfmın mevcudiyetinin kabul edilmesi fik
rini ve ruhunu ortaya koymaktadır. Böyle bir 
fikir bugünkü duruma, realiteye ve mevzuata 
uygun değildir. Çünkü; her sınıf kendi dâhi
linde iş birliğini temin için çeşitli kurslar aça
bilir. Fakat ne Kara Kuvvetlerinde bir hava 
okulu ne de Hava Kuvvetlerinde bir topçu ve
ya diğer sınıf okulu açılamaz. Buna fennen im
kân olmadığı gibi, eleman, malzeme ve vasıta 
bakımından ve silâhlı kuvvetlerin müşterek çalış
ması ve düzeni bakımından da imkân yoktur. Bu 
itibarla değiştirgenin esası kanunun tedvin mak
sadına da uymamaktadır. 

6. Bu mülâhazalarla değiştirgenin kanu-
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nun maksadına ve bu kanunla istihdaf olunan 
gayeye uymadığına ve kanunun birinci madde
sinin (A) fıkrasının II. bendinin değiştiril-
miyerek eskisi gibi muhafazasına yani Hava 
Kuvvetleri pilotlarına verilecek % 50 tazmina
tın topçu pilotlarına da teşmil edilmiyerek top
çu pilotlarına maaşlarının % 30 u nispetinde 
tazminat verilmesine Bütçe Komisyonunca karar 
verilmiştir. 

Yüksek tasviplerine arzolunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul ' Çanakkale Sivas 

E. Adakan E. Kalafat H. İmre 
Bilecik Antalya Bolu 

Gl. Y. Üresin Muhalifim M. Güçbilmez 
A. Sarıoğlu 

Bolu Bursa Diyarbakır 
1. Gülez K. Yılmaz Y. Azizoğlu 

Diyarbakır Elâzığ Erzincan 
M. Ekinci Ö. F. Sanaç, N. Pekcan 
Eskişehir Gümüşane İstanbul 

A. Potuğoğlu Müstenkifim A. H. Başar 
K. Yörükoğlu 

tetanbul İstanbul İzmir 
Muhalifim S. Oran T. Gürerk 
H. Hüsman 
Kırklareli Konya Malatya 
Ş. Bakay M. Â. Ülgen M. S. Eti 

Ordu Sinob Trabzon 
R, Aksoy S. Somuncuoğlu Muhalifim 

S.F. Kalaycıoğlu 

BAŞKAN — Okunan rapor, Besim Besin 
arkadaşımız tarafından uçucular için tazminat 
kanun tasarısının birinci maddesinin A bendi
nin ikinci fıkrası hakkında verilmiş ve Kamuta-
tayca nazarı itibara alınmış olan değiştirgenin 
reddi mahiyetindedir. Rapor üzerindeki konuş
mayı açıyorum. 

Söz Millî Savunma Bakanınmdır. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 

KÖYMEN (Bursa) — Besim Besin'den sonra 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Besim Besin. 
BESİM BESİN (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlar; evvelâ geçen oturumda Mîllî Savunma 
Bakanının hakkımda sarfettikleri bir kelime üze
rinde teessürümü arzetmek isterim. 

Sayın bakan, zabıtlarda mevcut olan ifadele
rinden okuyorum: «Dediler ki; topçu pilotları 
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8700 metreye kadar yükselirler Sayın arkadaşla
rım; bugün elimizde mevcut olan pervaneli av 
uçakları dahi 8700 metreye çıkmak kabiliyetin
de olmadığı halde yalnız bir spor tayyaresi mahi
yetinde olan bu topçu uçakları bu irtifaa yük
selmiştir diye burada iddiada bulunan arkadaşı
mız her halde uçaklar hakkındaki malûmatının 
kifayetsiz olduğunu belirtmiş oluyorlar.» 

Sayın arkadaşlarım, bendeniz de sayın bakana 
cevap olarak' diyeceğim ki, 41 seneden fazla as
kerlik hizmetinde çalışmış bir arkadaşınızım. 41 
senelik, 41 seneden fazla askerlik hayatım vardır. 
Benim meslekim topçudur, ben bu hayatımı avu
katlıkla geçirmedim... (Olabilir, o o sesleri) (Gü
lüşmeler) . 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Pa
şa sözünü geri al, avukatları tahkir etme! (Tav
zih et sesleri). 

BESÎM BESİN (Devamla) — Hayır. Af bu
yurun, benim «vazife hayatımı avukat olarak ge
çirmedim, asker olarak geçirdim» den maksadım 
şudur : «Millî Savunma Bakanı bu hususta ben
den daha fazla salahiyetli olabilir; gerek mevkii
nin icabı, gerek mütehassıs ve müşavirlerinin yar
dımı ile benden daha kuvvetle delâil elde edebi
lir; ben uzun uzadıya, avukatça kendimi mü
dafaa edemiyeceğim, takdiri size bırakıyorum, 
bundan evvel görüşülen hususları nazarı itibara 
almışsınız, şimdi tekrar mademki, müzakere 
açılmış bulünoıyor, ben bu hususta da lâzımgelen 
izahatı vereceğim.» demek istedim. 

Avukatlar hakkında hiçbir tariz hatırımdan 
geçmez. Her meslek mukaddestir. Böyle anlaşıl
mış ise tarziye veririm. 

Şimdi arkadaşlarım; bir broşür dağıtmışlar
dır. Bu broşür burada haftalardan beri devam 
eden müzakerelerde geçen şeylerin aynını ihtiva 
etmektedir. Bu broşürün bâzı parçaları hakkında 
size izahat verirsem siz de bir kanaat edinmiş 
olursunuz. 

Bu broşürün baş taraflarında (tahsil bakı
mından topçu pilotlarının tahsilleri çok zayıftır, 
Hava Harbokulunun havacılık bakımından tah
silleri fazladır) diyorlar. 

Arkadaşlar; topçu pilotu dedikleri gibi Hava 
Kurumunda yalnız iki aylık tâlim neticesinde bu 
tayyareleri idare edecek duruma gelen pilotlar 
değildir. Topçu pilotları şöyle yetişir. arkadaşlar; 
3 sene Harb Okulunda okur. Sonra Topçu Atış 
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I Okuluna gider, bir sene de orada topçuluk ihti

sası yapar. Ondan sonra kıtaya çıkar, iki se
ne kıtada bilfiil bataryaların başında talim, ter-
ye görür, amelî olarak yetişir; etti 6 sene. Bu 
6 seneden sonra, 5626 numaralı Kanun mucibin
ce Genel kurmayın yapacağı tamimlere göre, ta
lip olarak topçu pilotluğuna geçer. Topçu pilo
tu olabilmek için evvelâ Hava Kurumunda, de
dikleri gibi iki ay değil, dört ay uçuş pilotaj ta
limleri görür. Buradaki talim tayyareleri hava 
okulundaki mektep tayyarelerinin aynıdır. Dört 
aylık bu başlangıç devresini Hava Kurumunda 
ikmal ettikten sonra tekrar Topçu Atış Okuluna 
gider. Bu okulda da kendi meslekinin ihtisası
nı yapar. Uçaklarla topçu atışlarının tanzimi, 
diğer hedeflerin tesbiti ve saire gibi vazifeleri 

I ifa eder; ceman 7 sene .. Bu yedi senelik tahsil 
ve terbiyenin sonunda kendisine, topçu pilotluğu 

I vazife ve brövesi verilir ve kendisine topçu tay
yaresi teslim edilir. 

Arkadaşlar; hava subaylarına gelince; hava su
bayları liseden doğrudan doğruya Hava»harb 
Okuluna ayrılır ve bu Hava Harb Okulunda üç 
senelik tahsili mütaakıp uçuş brövesi alırlar. Bu 

J suretle kendilerine tayyare teslim edilerek uçuş 
vazifesi başlar. 

Arkadaşlar; zaman zaman topçu pilotluğunu 
küçültmek için sarfettiklerii sözlere dikkat ederse
niz, bu, hakikatin hilâfmdadır. Tayyare subayı 
iki üç senede yetişir, diyorlar. Bu üç sene Ha
va Okulunun Tekmil tahsil müddetidir, Bunun 
içinde umumi ve askerî kültür, tayyarecilik, 
uçuculuk hepsi mevcuttur. Bu üç seneyi mü
taakıp bir teğmen bröve alır ve topçu olur. Ken
disine tayyare teslim edilir Topçu pilotları ise, 
demin saydığım gibi, 3 sene Harb Okulunda, bir 
seneye yakın bir zaman Atış Okulunda, 2 sene 
kıta talim ve terbiyesini mütaakıp 4 ayı Hava 
Kurumunda, 4,5 ay da Atış Okulunda olmak üze
re ceman 8,5 ay yapılan uçuculuk talimini mü
taakıp bu vaziyeti elde ederler. Binaenaleyh bü-
roşürlerle ve karışık ifadelerle zikredilen ra
kamlar yalnıştır. 

Diyorlar ki, «topçu pilotu iki ay zarfıda tu
rist brövesi alır, herkes bu vazifeyi görebilir» 
Arkadaşlar topçuluk ilim ve sanatının icapları
nı katiyen hatıra getirmeden bu sözleri soyu
yorlar. 

Bu broşürün garip bir tarait da; topçu pi-
I lotlarımn başlangıç, talim ve terbiyeerinde ken-
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lerihe genç kızların muallimlik ettiğini ifade eden 
kısımdır. Ben, bu söz nasıl sarfedilmiştir hayret 
ediyorum. Zannıma göre topçu pilotlarının şe
ref ve haysiyetini bu tâbirler rencide edeceği gi
bi, diğer taraftan erkeklerden farklı olduklarını 
ima etmek kızlarımıza bir nevi - tâbir bulamı
yorum - serzeniş olur. Buna cevap olarak ben 
derim ki; nereye gidiyoruz, 15 nci, 14 ncü arsra 
mı gidiyoruz1? Kadın erkek farkı Türkiye'de ta
rihe karışmıştır. Her tarafta kadın muallimler, 
kadın doçentler, kadın profesörler vardır. 
ilk mekteplerin, ortaokullarımızın talebelerini 
okutan muallimlerin ekserisi kadındır. Buna 
hayret etmiyelim, kaş yapalım derken göz çı-
karmıyalım. Hiçbir zaman bir kadının bir erkeğe 
ders vermesi muayyebattan değildir. Kadınlar 
erkekleri dünyaya getiren insanlardır. Bunu ha
tırlamak lâzımdır. Sabiha Gökçen; o da bir tay
yarecidir. Eğer onu kastediyorlarsa! O, kendi 
içlerinden birçok tayyarecilerimizi de yetiştir
miş bir tayyarecimizdir ve Türk Milleti, hepi
miz, onunla iftihar ederiz. Topçu tayyareciliği 
askerî hizmetlerde kullanılması sağlanan bir 
spor tayyaresidir, diyorlar. 

Arkadaşlar; gazeteden şu fıkrayı okumakla 
onlara cevap vereceğim: Londra 5 — Avrupa 
Ana Kraliçe Jet uçağı kullandı üzerinde Kraliçe 
ile birlikte yaptığı bir sayahatte Valide Kraliçe 
bir jet uçağını bizzat kullanmıştır. Bildirildiği
ne göre Valide Kraliçe pilotluk yaparken uçak 
40 bin ayak. irtifada (yani 12 bin metre yüksek
likte) ye 480 mil süratle gitmkte idi. 

Arkadaşlar; bu, Hürriyet Gazetesinde çıkan 
bir havadistir. Aslı olup olmadığım bilmeni. Fa
kat aslı olabilir. Kadınla erkeğin hiçbir farkını 
ben bilmiyorum, tasavvur etmiyorum; elverir 
ki, yetiştirilmiş olsun. 

Arkadaşlar, topçu pilotlarının vazifesi, on
ların dediği gibi, yalnız kısa mesafeli tayyare
leri uçurmaktan ibaret değildir. Topçuluk bir 
ilimdir. Topçu göziyle hedefi keşfetmek ve on
ları ateş altına almak lâzımdır. Bunu başka bir 
göz lâyıkiyle yapamaz, müsaadenizle size bunu 
izah edeyim: 

Birinci Cihan Harbinde binlerce topla teçhiz 
edilmiş bir ordu Almanlara taarruz yaptığı za
man muvaffak olamamıştır. 8 - 10 gün Alman 
siperleri bombardıman edildikten Ve bir metre 
kare araziye vasati 6 ton bomba isabet edecek 
ölçüde bomba yağdırıldıktan sonra düşman siper-
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i lerini elini, kolunu sallıyarak zapt'edeceğini 

ümit eden bu kesif kuvvet; on. gün devam eden 
bu bombardıman sonunda dahi, 17 Eylül 1916 
tarihinde, düşman siperlerine yaklaştığı zaman, 
sanki hiç bombardıman yapılmamış gibi, maki
neli tüfek ve diğer silâhların kırıcı, yakıcı 
ateşleri arasında geri dönmeye mecbur olmuş
tur. O zaman da tayyareler vardı, fakat topçu 
tayyaresi yoktu arkadaşlar. Bunu takip eden ve 
en nihayet 1918 senesinin 8 Ağustosunda yapı
lan muharebelerde ve topçu tayyarelerinin yar
dımı ile yapılan taarruzda düşman imha edil
miştir. Bu nasıl olmuştur1? Arkadaşlar, önce ya
pılan bombardımanda topçu kütlesi ateşinden 
hiçbir bir fayda elde edilememişti. Çünkü düş
man bu ürlü bombardıman altında siperlere gi-

' rer, kendilerini mahfuz tutar. 
Çünkü düşman piyadesi kendi piyade ateşi 

altına girdiği zaman topçu, ateşini kesmeye mec
burdur. Zira bilirsiniz ki kitle ateşi dağılmca 
kısa düşen atımlar kendi piyadesini de mütees
sir eder. îşte o zaman siperlerdeki makineli 
tüfenk ve diğer silâhlar hiçbir zayiat vermek
sizin vazifelerini görebilirler. Topçu tayyarele
ri işte bu taarruz esnasında vazife görecekler
dir. Yani 1918 senesinin 8 Ağustosunda, hiçbir 
topçu ateşi yapılmadan, değil sekiz, on gün, 

I değil beş, on dakikalık bombardımandan sonra 
taarruza geçilmiş ve muvaffak olunmuştur. Se
bebi şudur: tçine topçu, tarassut subayları bin
dirilen tayyareler münferit toplara düşman ma
kineli tüfenkleri üzerine ateş ettirerek ve ateşi 

I tanzim etmek suretiyle yapılan kısa bombardı
mandan sonra piyade taarruzu başarılmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, o zamanlar bu vazifeyi ha
va kuvvetlerine bağlı ve tayyarelere bindiril
miş olan topçu subayları görüyordu. Fakat bu 
vazifede noksanlık vardı. Çünkü; pilot hava 
kuvvetlerine mensup olunca topçunun isteğini 
tam mânasiyle yapmak, topçu ile anlaşmak 
mümkün olmuyordu. Bu sebepledir ki topçu 
tayyaresi bu vazifeyi, pilotunu ve rasıdını top
çu sınıfına ait olan elemanlardan teşkil etmek 
suretiyle yapmaktadır. 

îşte bu işleri yapacak elemanı yetiştirmek 
müddeti arkadaşlar, 7 senedir. Söyledikleri gi
bi Hava Kurumundan yetişenlerle bu iş olsaydı, 
ne lüzum vardı gençlere bröve verilsin ve on
lar gitsin topçu pilotu olsunlar. 

I Arkadaşlar, gerek* bu broşürde ve gerekse 
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Bütçe Komisyonunun son raporunda belirtilen 
bütün hususlar iki noktaya bağlanıyor: 

Birisi; yıpranma, ikincisi rağbeti çoğaltma
dır. Bunlar hakkında çok söyledim. Bunların 
ikisi de sakattır. Yıpranma, evvelce arzettiğim 
gibi, topçu pilotlarında daha fazladır. Çünkü 
alçak irtifalarda meteorolojik tesirler vardır. 
Pilot bu tesirlerden çok müteessir olur. Hepi
niz bilirsiniz, Sivrihisar'ın üstünden havadan 
geçerken, bir vadinin üstünden geçerken tayya
reler sarsılır. Bu müteessir olma keyfiyeti tay
yareler hafifledikçe çoğalır. Yüksek irtifalar
da meteorolojik tesirler azdır. 

Sonra arkadaşlar; şuraya buraya, gayrimü-
sait pistlere inmek ve mütemadiyen topçu mev
zileri almak dolayısiyle yarım saatte, bir saatte 
bir havaya çıkmak.... Kolay işler değildir. 

Rağbet meselesine gelince; diyorlar ki «hava 
pilotluğuna rağbet azdır, biz topçu pilotluğuna 
rağbeti azaltıp hava pilotluğuna eleman celbet-
mıek istiyoruz.» 

Sayın arkadaşlar, hava okulunun nıembaı 
liselerdir. Liselerden çıkan gençler kâhin mi
dirler ki, yedi sene sonra muvaffak olmak 
ümit ve ihtimali ile, önce kara harb okuluna 
girsin, üç sene okusun, ondan sonra atış okulu
na gitsin, iki sene de topçu kıtalarında bulun
sun, sıhhi muayeneleri muvaffakiyetle kazana
rak topçu pilotu olsun?... Hakikaten bir genç 
tayyareci olmak istiyorsa, liseyi bitirir bitir
mez, hava harb okuluna girer ve üç sene son
ra oradan hava subayı çıkar. Yedi sene intizar 
etmeye, ne imkân vardır, ne de lüzum. 

Arkadaşlar, bu bahiste broşürde kullanılan 
bir ifadeye göre analar çocuklarının tayyareci 
olmalarına mâni oluyormuş, yani «sakın ev
lâdım tayyareci olma» diyorlarmış. 

Ben bu gibi sözlerin resmî ağızlardan çık
masına taraftar değilim. Bu millet anası ile, 
kızı ile, erkeği ile askerdir, vatanı için ölme
sini bilen insanlardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Hiçbir ana, sakm sen tayyareci olma, diye ev
lâdının arzusuna mâni olmaz, bilâkis onu teşvik 
eder. 

Broşürde diyorlar ki, «topçu tayyaresinin 
hüviyeti tehlikeden kaçmaktır.» 

Arkadaşlar, bu nasıl sözdür? Topçu tayya
resi tehlikeden kaçmayı birinci derecede vazife 
addedecek yani muhabeıre etmjyeoftk... 
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BAŞKAN — Müzakere rapor Üzerindedir, 

rapor üzerinde kalmanızı rica edeceğim. 
BESÎM BESÎN (Devamla) — Rapor değil, 

yeniden müzakere açılmıştır. 
Arkadaşlar, bugün hava hâkimiyeti mut

lak değildir. Karşımızdaki düşman havada ne 
kadar kuvvetli olursa olsun bizim münferit 
tayyarelerimiz fırsat buldukça gidecek, keşif 
yapacak, düşmana zarar vermeye çalışacaktır. 
Türk Milletinin silâhtan ziyade imanı vardır, 
imanı kuvvetlidir ve bunu yapacaktır. Hiçbir 
zaman topçu pilot düşman tayyareleri1 uçuyor, 
benim vazifem kaçmaktır, diye geriye ıgidemez. 

Demin size tavsif ettim, bir taarruz yapılır
ken, piyadelerimiz binlerce şehit verirken, o 
piyadelerimize bu zararı veren makineli tüfek
ler takır takır işlerken topçu pilotu geride otu
ramaz. O da canını feda etmekle mükelleftir. 
O da gidecek ve vazifesini görecektir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Kâfidir 
Paşam, kâfidir. 

BESÎM BESÎN (Devamla) — Arkadaşlar, 
yeter 'diye tazyik görüyorum. Eğer yeterse bu 
müdafaa yapılamaz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Dâvayı 
kazandın Paşam. 

BESÎM BESÎN (Devamla) — Ben görüşle
rini, bütün bu broşürlerinde ileri sürdüklerini 
birer birer cerhetmıek isterim. 

Arkadaşlar, ben vicdani kanaatimi söylemiş 
bulunuyorum, rey sizindir. Topçu pilotlarından 
no bir akrabam, ne bir kardeşim vardır. Sırf bu 
arkadaşların mağdur edildiklerini gördüğüm 
için bu kadar üzülüyorum arkadaşlar. 

Şu kısa cümle ile sözüme son vereyim : Top
çu pilotuna yüzde 30, kendilerine yüzde elli. 
« Topçu pilotu 2 aylık talimle yetişir, oyuncak 
gibidir, bisiklet gibidir» sözleri.. Arkadaşlar, 
bunlar bu meslekten olan subayları vazifelerin
den tiskindirir. Böyle sözleri Millî Savunma Ba
kanının ve Hava Kuvvetleri Komutanının ağzın
dan işitmek_ istemezdim. Bilhassa sayın Millî 
Savunma Bakanı, bütün ordunun, kendi bakan
lığı camiasında bulunan memurların terfihi için, 
ikdarı için çalışması lâzım gelirken, âdeta 
Hava Kuvvetleri Komutanına bir yardımcı ola
rak ahzı mevki etmişlerdir. 

BAŞKAN — Rica ederim, rapor üzerinde 
konuşun, şahsiyata girmeyi». 

1 3 6 -
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BESİM BESİN (Devamla) — Çok rica ede

rim, reylerinizi kullanırken vicdanlarınıza mü
racaat ederek kararınızı verin arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlar, topçu tayyareleri şunu ya
pamaz bunu yapamaz diyorlar. Genel Kurmay'-
m talimatını ele alarak bu tayyarelerin vazife
lerini geçenlerde 17 madde halinde saydım. Bun
lar düşmanın üzerine gitmeden yapılamaz. Düş
manın üzerine gitmek vazifesi değilmiş, asıl I 
hüviyeti kaçmakmış.. Bu tâbirlerin yeri yok
tur. Eğer bunu böyle kabul edersek o halde Ge
nel Kurmay ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
arasında bir tesanüt ve beraberlik yok demek
tir. Bu, doğru değildir. 

BAŞKAN — Saim önhon, buyurun. I 
MÎLLÎ SAVUNMA K. BAŞKANI SAÎM I 

ÖNHÖN (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, 
uçuculara verilecek tazminat hakkındaki ka
nun tasarısı Millî Sa.vu.nma Komisyonuna gelir 
gelmez lâyık olduğu ehemmiyet ve ciddiyetle 
ele alındı ve müzakeresine başlandı. Bu müza
kereler esnasında hava kuvvetleri ve topçu pi
lotlarına verilecek tazminatın nispeti görüşü
lürken ana meslekleri topçu olan Sayın General 
Besim Besin ve General Salim Altuğ mütalâa
larını söylediler. Bu mütalâalar üzerinde de 
uzun uzadıya münakaşalar cereyan etti. 

Muhterem arkadaşlar, Besim Besin arkada
şım bundan evvelki görüşmelerde ve oturumlar
da yüksek huzurunuzda topçu tayyare ve pi
lotlarının çalışma tarzlarını ve hususiyetlerini, 
keza hava kuvvetlerinin çalışmalarını Ve husu
siyetlerini uzun uzadıya izah buyurdular. Bu 
arada topçu pilotlarının 17 tane vazifesi oldu
ğunu dai tasrih ettiler. 

Bu vazifelerin adedi daha fazla da olabilir. 
Fakat hakikat şudur ki; bu vazifeler ne kadar 
çok olursa olsun hava pilotlarının vazifesi bu 
saydıkları vazifelerin 1 0 - 2 0 mislidir. Bu, bir 
hakikattir. Kaldı ki verilecek olan tazminat va
zifelerin iadedlerine göre ölçülmez. Her iki sınıf 
elindeki tayyarelerin cinsi, vazife görüş tarz ve 
icapları ve bunların bir insan vücudu üzerinde 
yapmış olduğu tesir de ölçü olarak nazarı dik
kate alınmak suretiyle bir karara varılması ica-
bedeî. 

Muhterem arkadaşlar, topçu pilotları yüz bey
gir takatinde motorla hareket eden ve âzami sür
ati 130 kilometre olan, silâh bulunmıyan, müsait 
hava şartı altında, alçak irtifalardan uçarak va- I 
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I zife gören tayyarelerdir. Bunların vazifesi mün

hasıran topçunun atışlarını tanzim ve idareden 
ibarettir. Bundan fazla irtifalarda bu görüş ve 
bu tanzim işini lâyikiyle tertip ve tanzim etme
lerine imkân yoktur. 

Hava kuvvetlerinin elindeki tayyareler ise 
teknik vasıfları çok yüksek, kullanılması o nis
pette zor tayyareler olup pilotları için de uzun 
müddet talim ve terbiyeye ve mümareseye ihti-
yaz gösterir. Topçu tayyareleri gibi çalışma sa
haları yalnız kendi hatlarımız üzerinde uçmayı 
icabettirmez ve bunlar yalnız irtifalardan istifa
de ederek vazife görmezler. Bunların hedefleri 
düşman hatları üzerinde ve daha ziyade uzakla-
nnda, gerilerindedir. Gece, gündüz, her türlü 
hava şartlan altında düşmanın gerek yerden ve 
gerekse havadan yapacağı müdafaa tertipleri ve 
atışları karşısında vazife görürler ve bilhassa, 
yerden yapılan plânlı atışlara rağmen, vazifele
rini görmek mecburiyetindedirler. Bunların 
uçuş ve vazife şekilleri budur. 

Hava sınıfı tayyareleri 500 - 1000 kilometre 
yakarlarda vazife görmeye mecburdurlar. Yük
sek irtifalardan aşağılara doğru âni dalışlar yap
mak ve bu harekât sırasında bunun bütün müşkü
lâtını iktiham etmek zorundadırlar. Buna mu
kabil bir topçu pilotunun vaife uçuşu 800 - 1000 
metre irtifalarda cereyan eder. Sürat ve irtifa 
ve âni hareket noktasından her iki pilotun yıp-
ranmasnm müsavi olduğunu kabul etmeye imkân 
yoktur. Bunun müsavi olduğunu düşünenlere, 
bir defa her hangi bir hava kuvveti tayyaresiyle 
ve bir defa da topçu tayyaresiyle birer saat de
vam edecek bir uçuş kabul etmelerini rica ederim 
bu fikirlerini bu tecrübeden sonra değiştirecek
lerine kaniim. 

Muhterem arkadaşlar; burada mühim bir nok
tayı daha arzetmek isterim: Hepsine daima sıhhat 
ve başarı ile hizmet nasip etmeyi dilediğim bu 
her iki sınıf mensubu pilot arkadaşlarımızdan 
her hangi biri vazife icabı olarak bir arıza alır 
veya bir kazaya uğrar veyahut şehadet rütbesini 
ihraz ederse alacağı tazminat aynıdır, araların
da bir fark yoktur. Binaenaleyh, Millî Savunma 
Komisyonu ve karara iltihak eden Bütçe ve Ma
liye komisyonları, Hükümetin koymuş olduğu 
hava pilotlarına % 50 ve topçu pilotlarına % 30. 
nispeti doğru bulmuş ve bu karara iltihak et
miştir Farklar müsavi olunca mukabilini de 
müsavi olarak vermiş, fakat farklar değişik olun-
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ea bu değişikliği gözetmek mecburiyetinde kal
mıştı!. 

Aziz arkadaşlarım; tayyarecilik hakikaten 
ağır şartlı bir sınıftır. Gerek pilotlarımıza ve 
gerekse diğer uçucularımıza bir tazminat ver
mek lüzumu vardır; vücutları mutlak surette 
yıpranmaktadır. Bu yıpranmayı, iyi bakılmakla, 
iyi yaşatmakla telâfi etmek mümkün olur. Onlar 
için mesleklerinin icabı son hadde kadar vazife
leri başında bulunma mecburiyeti vardır. Bun
dan dolayı kendilerine verilecek tazminat hakla
rıdır. Ancak bu hakların verilmesinde mutlak su
rette hak ettiği nispeti esas almak ve tam olarak 
tâyin etmek icabeder. 

Arzettiğim gibi, Millî Savunma Bakanlığı, bu 
şart ve sebepleri dikkate alarak, hava pilotla
rına % 50, topçu pilotlarına % 30 nispetini doğ
ru bulmuş ve bu karara iltihak etmiştir. Bu 
miktar ve nispetin bu şekilde muhafazasının 
doğru olacağı kanaatindeyim. Bunun her hangi 
bir suretle değiştirilmesi, müsavi kılınması, doğ
rudan doğruya hava sınıfı pilotlarının yıpran-
masiyle mütenasip bir tazminatın verilmemiş 
olması neticesini doğurur. 

Saym arkadaşlarım, bu kanun komisyonu
muzda müzakere edilirken 21 arkadaşımız bu 
müzakereye iştirak etmiştir. Bunlardan 19 u, 
arzettiğim gibi, % 50 ve % 30 nispetlerini ka
bul etmiştir. Yalnız bu sebepten dolayı bir ar
kadaşımız sayın General Besim Besin, bir de 
şerh olarak bâzı maddelerdeki hükümler kay-
diyle diğer bir arkadaşımız, yani iki arkadaşı
mız muhalif kalmışlar. 19 arkadaşımız bu ta
sarıyı aynen kabul etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, bu uzayıp giden müza
kerelerin sizleri çok yorduğuna kaaniim. An
cak bu iki arkadaşın görüşleriyle kendi görüş
lerimiz arasında^ bâzı farklar olduğunu ifade 
ederek ve Millî Savunma Komisyonu arkadaş
larımın düşüncelerinden ilham alarak mâru
zâtımı bitirmiş bulunuyorum. Ancak tensip ve 
müsaade buyurursanız, bu kanunun müzakere
si sırasında iki arkadaşımızın dermeyan ettik
leri birbirine uymıyan noktalar hakkındaki 
noktai nazarımı da arzedeyim, müsaade etmez
seniz arzetmiyeceğim. (Kâfi kâfi sesleri). 

Bu uzun sözlerimle sizleri daha fazla rahat
sız etmemek için, icabederse tekrar maruzatta 
bulunmak üzere, bu husustaki noktai nazarımı 
arzetmiyeceğim. Rey sizindir, en doğruyu mut-
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j lak surette bulacak Yüksek Meclistir. Hepinizi 

hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın General Besim Besin'in 
I söz alması üzerine ben de söz almaya mecbur 

kaldım. Sayın General birkaç celsedir verdikleri 
izahatla Meclisi Âliyi tenvir etmişlerdir. Ancak 
kendisinin haklı olmadığı hususları da bendeniz 
söylemek istiyorum. 

Saym arkadaşlar, uçucular için bir Tazmi
nat Kanunu yapıyoruz. Uçucuların vasfı mümey-

I yizi topçu pilotlariyle müsavi değildir. Topçu 
pilotları topçu zabitidir ve nihayet topçunun atı
şını tanzim işi eskiden nasıl tepeden veya balon
larla yapılıyor idiyse, şimdi de gayet küçük ke
şif uçaklariyle yapılır. Böyle bir pilotluğu uçu
culukla kıyas etmeye imkân göremiyorum. Bu 
hususta saym generalin ısrar etmemesi lâzımdır. 
Esasen topçu pilotlarına ve diğer subaylara % 
30 tazminat verme sistemi kabul edildiğine göre, 
artık bunları uçucularla müsavi hale getirmenin 
doğru olmıyacağı aşikârdır. 

Bu, denizde de böyledir. Gemilerin keşif tay
yarelerinde topçu pilotları vardır. Şu halde onla-
rada mı bunu teşmil etmemiz lâzımdır?. Mesele 
o değildir. 800 - 900 kilometrelik dehşetli sürat 
yapan jet uçaklarının pilotlarını topçularla bir 
tutmak doğru değildir. Bu, şuna benzer : Bir de
nizaltında vazife gören denizaltıcılarımız, bir de 
dalgıçlarımız vardır. Bunların ikisi de deniz al
tında çalışırlar ama ayrı ayrı sınıflardır. Dal
gıcın yıpranmasiyle denizaltı gemilerinde çalı
şanların yıpranması arasmda dağ kadar fark 
vardır. Topçu pilotlariyle uçucular arasmdaki 
fark da bundan daha büyüktür. Ben hattâ top* 
çu pilotlarına % 30 tazminat verildikten sonra 
uçuculara % 100 verilmesine taraftar idim. 

Bunda ısrar etmiyelim.. Bu kanun üç celsedir 
Yüksek Meclisi işgal ediyor. Tasarının kabulünü 
ben de istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Saym 

arkadaşlar, ben de Millî Savunma Komisyo
nunda şimdi gelıen ^rapora uygun şekilde yapıl
mış olan karara imza koyan arkadaşların]zda-
nım. 

Orta yerde anlaşılmıyan yalnız bir mesele 
var. Kürsüye çıkanlar hep muharebeden bah-

I sediyor. Fakat arkadaşlar, biz bunu muhare-
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'be için yapmadık; harbe hazırlık için yaptık. 
Hava sınıfı ayrı bir sınıftır. Ama topçu pilot-
laîT. ayrı bir sınıfa mensup değildirler. Hava 
sınıfına rağbeti artırmak, her gün artan tay
yare miktarına göre, subay bulabilmek için 
Millî Savunma Bakanı bu kanunu getirmiş ve 
Millî Savunma Komisyonunda da bu suretle 
görüşülmüştür. Günlerden beri görüşülen bu 
mesele bir harb hali meselesi değildir. Harb ol
duğu zaman biz hiç kimseye para verecek de
ğiliz, herkes vazifesini yapacak. Biz, yarınki 
harbe hazırlık olmak üzere hazarda yetiştirilen
ler için bu parayı veriyoruz. Zâbitanımızm 
kıymetlilerinden hava sınıfına eleman almak 
İçin bu kanunu ortaya atmış bulunuyoruz. 
Onun için arkadaşlar, harb meselesi mevzuu-
bahis değildir. Ben hem topçu sınıfını, hem 
hava sınıfını takdir ederim. Bunlar memleket
tin müdafaası için hazırlanmakta olan varlık
lardır. Hiçbirisini tasgir etmem. Fakat yal
nız bu iş, hava sınıfına ait bir kanundur. Top-
çu pilotları da, bunların yanında mahrum kal
masın diye onları da bu kanuna alarak müstefit 
kılmışlar, onlara da yüzde otuz vermişlerdir. 
Onlar bir müddeti muvakkate için bu vazifeyi 
yaparlar, sonra kendi sınıflarına dönerler. 
Halbuki ötekiler ölünceye kadar pilot kalır. 
Ama ölüm müddeti muayyen değildir. Daha 
harbe girmeden hepsi eceli kaza ile giderler. 
Bunu nazarı dikkate alarak rey vereceksiniz. 
Topçuları kayırmıyalım demiyoruz. En çok ka
yırmak. mecburiyetinde olduğumuz hava sını
fıdır. R/ey ve karar sizindir. Bunu uzatmaya 
mâna yoktur. Kanun bir hazar kanunudur, bir 
harb kanunu değildir. Hava sınıfına lâzımge-
len elemanları tedarik için, ihtiyaçlarını tatmin 
için vereceğimiz bir paradır, fedakârlık değil
dir. 

BAŞKAN — Besim Besin, buyurun. 
BESİM BESÎN (Kütahya) — Efendim, Sa-

im önhon arkadaşımız galiba bundan evvelki 
içtimalarda bulunmadılar, bâzı şeyleri tekrar et
tiler durdular; bir defa tayyareye binsin, de
diler. Arkadaşlar, ben tayyareye çok bindim, 
40-50 defa bindim. Kendisi binmedi ise orasını 
bilmem. Görüyorum ki, mukayese yaparlarken 
hep jetleri ele alıyorlar. Burada defaatle söy
ledim, jetin uçuş sürati fazladır, bin kilomet
redir : fakat öbür yanda da Hava Kuvvetlerinin 
yolcu tayyareleri 200-300 kilometre sürattedir. 
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Niçin jetle bunun arasında bir mukayese gözet
miyorlar da bir gömlek daha aşağı olduğunu ka
bul ettiğimiz topçu pilotlarının tayyarelerinin 
tazminatını yarı yarıya veya yarıya yakın bir 
hadde indirmek suretiyle mukayese yapıyor
lar? Arkadaşlar, daha geçen gün Denizaltıcı-
lar Kanununu kabul buyurdunuz; bunda deniz-
altıları ayırdık mı? Ayırmadık. Bunlar için
de de ufağı var, büyüğü var, konforlusu var, 
konforsuzu var; hepsine aynı muameleyi yaptık. 

Sonra mukayese ederlerken diyorlar ki, «Bir 
hava subayı şu kadar zahmetle yetişir.» kabul 
ettik, onlar her dereceyi birer sene evvel terfi 
ediyorlar. Sonra bunlar Orgeneral oluncaya 
kadar kaydı hayat şartiyle % 50 tazminat ala
caklar. Topçu subayı yedi sene subaylık haya
tından sonra, mesleke, girecek, binbaşı olunca ay
rılacak. Rağbet nasıl olur, aklım almıyor. O baş
ka, bu başka sınıf. Tayyareci olacak bir adam 
istikbalini düşünür, Orgeneral oluncaya kadar 
alacağı tazminatı düşünür; beş altı senelik taz
minatın hatırı için topçu pilotu olmaz. Keza 
Emrullah Bey arkadaşımız da bunu teyit etti
ler. Bu hususta Genelkurmayın bir talimatı 
vardır. Sayın Başkan müsaade buyursunlar 
da müdafaamı iyi yapayım. 

Genelkurmayın talimatında bunlar şu işle
ri yapar, topçu pilotları şu vazifeleri bu vazi
feleri yapar deniyor, kabul. Okuyorum : «Dost 
ve düşman kuvvetleri hakkında bilgi elde et
mek.» Arkadaşlar; dost ve düşman kuvvetleri 
hakkında bilgi elde etmek için kendi hatları
mız üzerinden şöyle bakmak kâfi gelmez. «Ken
di hatlarımız üzerinde hâkim tepeler, tarassut 
kuleleri, tarassut mevkileri vardır, oralardan 
da bakılabilir. Şu halde topçu pilotuna lüzum 
yoktur.» denilebilir mi? 

«Mühim hedeflerin yerlerini tesbit etmek.» 
Arkadaşlar, düşman hatlarının derinliği 10 km. 
sürebilir. Bu derinlik içinde mühim hedefle
ri bulabilmek için, dere ve tepelerden müte
şekkil arızalı bir araziye dağılmış hedefleri tes
bit ve ateş tanzimi için düşman üzerinde uç
mak zorundadırlar. 

«Atış tanzimi» keza. Eğer düşman mevzi
inin ön kısmında bir hedef varsa vazifeyi ken
di arazimizden belki yapabilir. Fakat, derinlik 
içindeki mühim hedefleri ateş altına aldırabilmek 
için bu tesbiti bizim hatlar üzerinden nasıl ya
pacaktır? 
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«Düşman ileri hatlarını tarassut.» Evet, bu ] 

ileri hatları kendi hatlarımız üzerinden taraş- | 
sut mümkün olabilir. 

«Havadan yürüyüş kollarının kontrolü, ha
vada telsiz ara merkezi vazifesini görmek, ha
vadan fotoğraf almak...» Havadan fotoğraf al
mayı pekâlâ biliyorsunuz, bu fotoğraflar saye
sinde tanzim edilen haritalarla topçu hedefle
ri tesbit edilir... Hulâsa bir sürü vazifeler. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız; hep muharebe
den bahsediliyor, dediler : Bu hazarda yıpran
ma işidir ama, hazarda yapılanJıazırlıklar bir harb 
ihtimaline göre hazırlanmadır, harb vukuun
da durumlarının ne olacağını düşünmek ve be
lirtmek zorundayız. Harbi büsbütün hatırdan 
çıkarmak doğru olur mu? Hava topçu subayı 
da her meslekten subay gibi hazarda çalışmak, 
yetşimek ve hazırlanmak mecburiyetindedir. Bü
tün bunları sefer içm yapar. (Gürültüler) Mâ
ruzâtım şimdilik budur. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Söz rica ediyorum. (Şid
detli gürültüler, kâfi, kâfi sesleri) O halde vaz
geçiyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ KÖY
MEN (Bursa) — Söz istiyorum. (Lüzum yok 
sesleri). Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Konuşmaktan Vazgeçmiştir. 
Efendim, görüşmesi yapılan Bütçe Komisyo

nu raporu, Sayın Besim Besin, arkadaşımızın, 
uçucular tazminatı hakkındaki tasarının birinci 
maddesinin A bendinin ikinci fıkrasındaki top
çu pilotları tazminatının, diğer pilotlar gibi, 
% 50 ye çıkarılması hakkındaki tekliflerinin red
dine dairdir. Şimdi bu raporu oyunuza arzedi-
yorum: Bütçe Komisyonunun raporunu kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Rapor Kabul edilmiştir 

Birinci maddeyi okutuyorum 

Uçuş Tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hava okulları ve kurslarını 
bitirip diploma alan uçucularla halen müstah
dem sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esasla
ra göre uçuculuk tazminatı verili t\ 

a) Pilotlara : 
I - Erden yarbaya kadar (yarbar dâhil) pi

lotlarla muadili maaştaki sivil ve askerî uçucu
lara aylıkları tutarının yüzde ellisi aylık taz
minat olarak verilir. Aylık tutarı astsubay, ça- j 

\ vuş aylık tutarlarından az olanlara astsubay ça-
; vuş, aylık tutarlarının yüzde ellisi aylık tazminat 
I olarak verilir. Yarsubaydan yukarı rütbede ve

ya muadili aylık alan pilotlara yarbay tazmina
tının aynı verilir. 

II - Erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dâhil) 
topçu pilotlarına aylıkları tutarının yüzde otu
zu nispetinde aylık tazminat verilir. 

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

pilotla beraber katılmaya mecbur olan erden 
yarbaya (yarhay dâhil) kadar olanlara aylıkları 
tutarlarının yüzde otuzu nispetinde aylık taz
minat 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. 

c) Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa batşlıyan rüt
beli veya rütbesiz öğrencilere uçuşa başladıkları 
tarihten diploma tarihine kadar teğmen aylık 
tutarınrn yüzde yirmi beşi râsıt olarak uçuşa 
başlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrencilere teğ
men maaşı aylık tutarının yüzde on beşi nispe
tinde aylık tazminatı verilir. 

Bu tazminatlar aylıklarla birlikte ve aylık 
hükümlerine göre ödenir. 

BAŞKAN — Bu maddenin son fıkrasına ait 
bir değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Uçuş tazminatı hakkında kanun) tasarısı

nın birinci maddesinin (C) fıkrasının sonuna 
eklenen kaydın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Bu tazminat aylıklarla birlikte ödenir. 
Bilecik 

Yümnü Üresin 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 

ÜRESÎN (Bilecik) — Muhterem arkadaşlar; 
geçen defa Hadi Hüsman arkadaşımız bir tak
rir vermişlerdi, bu takrirle (bu tazminat maaşı-
larla birlikte ve maaş hükümlerine göre veri
lir) fıkrasının ilâvesini teklif etmişlerdi ve bu 
fıkra da maddeye eklenmişti. Halbuki, (maaş 
hükümlerine göre verilir) denince, bunlardan 

J Gelir Vergisi kesmek icabedecektir. Biz bu hu-
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susta maliye temsilcisi arkadaşla yaptığı
mız temas neticesinde, bu tazminattan Gelir 
Vergisi kesihniyeceği neticesine vardık. Onun 
için bu kaydın takririndeki şekilde tadilini teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü teklif etti
ğine göre takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişen şekli ile oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının müzakeresi bitmiştir. Tümünü açık 
oya arzediyorum. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

2. — 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 — îkinci görüşmedir. Birinci mad
deyi okutuyorum. 

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 aşağıdaki (1) 
bendi eklenmiştir. 

1. Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunduktan sonra milletvekilliğine seçilenler; 
(seçimlerden itibaren (6) ay içinde yazı ile san
dığa müracaat ettikleri takdirde) 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci görüşülmesi 75 ve 77 nci Birle 
şim tutanaklarındadır. 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 3 ncü maddesi

nin Bütçe Komisyonunca tesbit edilen şekilde 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, teklif üze

rinde. ' 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanunun birinci görüşülmesinde 
üçüncü maddenin kabul etmiş olduğu iki üst de
receye kadar zaman işlemesi hakkındaki hüküm 
bir terfi sayılarak kaldırılmıştı. Halbuki bu mad
denin ikinci fıkrasında iki üst dereceye kadar 
zaman işlemesi hakkındaki hükmün terfiyle ka
tiyen alâkası yoktur. Bu hüküm şunu icabettir-
mektedir. Bir kimse faraza 50 lira maaşlı bir 
aylıktan milletvekili olarak gelir ve burada üç 
veya altı sene kaldığı takdirde bu üç veya altı 
sene kendisinin emeklilik bakımından maaşına 
fesir eder ve keseneği ona göne kesilir. Bu kese
neğe esas olan maaş üç senede bir artarak elli
den altmışa ve altmıştan da yetmişe kadar çı
kar. Yani üç sene sonra altmış, üç sene sonra 
da*yetmiş üzerinden ks'eneği kesilir ki, bu va
ziyet, sadece iki üst dereceye kadar geçen zama
nın memuriyette geçmiş olduğu noktasından 
emekliliğe mahsup edilerek, emeklilik kesenek
lerinin de ona göre kesilmesinden ibarettir. 

Şimdi geçen defa görüşülürken bâzı arka-
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daşlar bunun farazi itibari bir terfi mahiyetin- I 
de olduğunu ileri sürecek kabul etmenin doğru 
olmadığını iddia ettiler ve bu iddia neticesinde | 
de verilen bir teklif kabul edilmiş oldu. Yalnız I 
şunu belirtmek isterim ki burada terfi mahiye
tinde hiçbir hüküm yoktur. Çünkü elli lira asli ma
aşla Meclise gelen bir kimse, burada 15 sene de 
kalsa memuriyetine avdet 'ettiğinde yine elli 
lira asli maaş üzerinden tâyin edilir. Yoksa ken
disi burada 15 sene kalmıştır diye beş defa terfi 
etmiş sayılmaz. Buradaki hüküm emeklilik ba
kımından keseneklerin üç senede bir maaşlar 
yükselmiş gibi kesilmesini âmirdir. Çünkü o 
kimse tekrar memuriyete döndüğü zaman ken
disi elli lira asli maaş üzerinden tâyin edilecek
tir. Elli lira asli maaşla tâyin edilmiş olarak, 
her üç senede bir ehliyet meselesi ele alınacak 
terfie ehil sayıldığında terfi edecektir. İkinci 
üçüncü fıkranın koyduğu hüküm sadece emek
lilik bakımından onun maaşından şu esas üze
rinden veya bu esas üzerinden emeklilik kese
neğinin alınmasını âmir bulunmaktadır. Yoksa 
her hangi bir terfiyle ilgili değildir. Bunun mi
salleri diğer devlet dairelerinde ve diğer me
murluklarda mevcuttur : 

Meselâ ihtisas mevkileri vardır. Bir kimse 
kendisinin hakkı müktesebi 50 lira olduğu hal
de ihtisas mevkii olan bir yere 70 lira ile tâyin 
edilebilir. Böyle tâyin edildiği takdirde kendisi 
üç seneyi bitirdiğinde eski hakkı müktesebi olan 
50 lirada üç seneyi bitirmiş gibi terfi etmiş sa
yılır, altmışa çıkar, üç sene daha bitirince 70 
liraya çıkar. Devlet dairelerinin diğer kısımların
da böyle ihtisas mevkii gibi, istisnai mevkiler 
gibi, hattâ D cetveli gibi vaziyetlerde de bir 
kimse bu şekilde kendisinin hakkı müktesebin
den daha yukarı bir dereceye tâyin edildiği tak
dirde orada geçen zaman hem emeklilik bakı
mından nazarı itibara alınır, hem de orada ter
fi de ettirilir. Demek ki, emeklilik, keseneği de 
o müddetin geçirilmesi nazarı itibara alınarak 
ona göre kesilir. Halbuki burada katiyen terfi 
nazarı itibara alınmadığına göre, sırf emeklilik 
bakımından onun maaşının şu veya bu olması 
nazarı itibara alınması mevzuubahis olduğuna 
göre, bu 3 ncü maddenin kabul edilmesinde her 
hangi bir mahzur yoktur. Bütçe Komisyonu ta
rafından tesbit edildiği şekilde kabulü husu
sunda bir takrir vermiş bulunuyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizinâir. (Ret ret sesleri) | 
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BAŞKAN — Komisyon tarafından bir mü

talâa var mı efendim? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL Yö-

RÜKOĞLU (Gümuşane) — Muhterem arkadaş
lar, geçn otumumda da bu madde üzernde maru
zatta bulunmuştum. Bu madde hakikaten Büt-
Komisyonunuzda uzun uzun müzakere edildik
ten sonra bu metin tesbit edidi. Burada yalnız 
şu noktayı arzedeyim ki; itibari terfi diye bir 
şey yoktur, kıdem vardır. Yüzde 10 primini ken
disi verecektir. Yoksa demin Necip Bilge arka
daşımızın da çok iyi işaret buyurduğu gibi, bura
ya 50 lira asli maaştan gelen bir zat 3 devre 
milletvekilliği yaptıktan sonra tekrar seçilme-
yip te memuriyete avdet ederse, 100 lira ile tâ
yin edilecek değildir. Yine 50 lira ile tâyin edi
lecektir. Yalnız bu, itibari bir kıdem olacaktır. 
ve üst derecenin yüzde 10 primini kendisi vere
cektir. Bu ne Sandığa ve ne de Hazineye bir risk 
tahmil etmiyor. 

Üniversiteler ve Hâkimler Kanunlarında bir 
hüküm vardır. Buradaki üniversite hocası bu iti
bari kıdemden istifade ederken diğer bir arka
daşın istifade etmemesi adalete uygun değildir. 
Yüksek Meclis bilhassa bu mevzularda çok has-
sattır. Necip Bilge arkadaşımızın takririne ben
deniz de komisyon olarak iştirak ediyorum. Büt
çe Komisyonunun evvelki metni kabul edilirse 
daha isabetli olur. Yüksek Meclis takdirini şim
diye kadar olduğu gibi çok isabetli kullana
caktır. Takdirinize arzederim. 

BAŞKAN — Necip Bilge arkadaşımızın öner
gesi, Bütçe Komisyonunun üçüncü maddesinin 
aynen kabulü şeklindedir. Okutuyorum efendim. 
(Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe Komisyonunun üçüncü maddesini oku

yoruz: 

MADDE 3. — Aynı kanunun 15 nci maddesi
ne aşağıdaki (i) fıkrası eklenmiştir: 

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 yılın hitamında bir üst 
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derece aylık veya ücret tutarları üzerinden, 
daha önce birinci derece aylığını müktesep 
hak olarak almış bulunanlar için bu aylık tu
tarı üzerinden kesilir. Şu kadar ki, bu muame
le, hususi kanunlarında tanınan haklar mah
fuz kalmak şartiyle kendilerine bu kanun hü
kümleri dışında bir hak vermez. 

Ancak; bu suretle müktesep hak derecesin
den en az iki üst derece üzerinden kesenek ver
mekte iken milletvekiliğinden ayrılarak 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 derecelerinin iki üst derece 
aylık veya ücret tutarları üzerinden kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 için
de istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş bu
lunanlar hariç). 

BAŞKAN — Değiştirge yok, maddeyi kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Yukarıki maddeler 
hükümleri, birinci maddede yazılı şartları haiz 
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 bu arada 
emekliliğe esas aylık veya ücret dereceleri 15 
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 ödenir. 

Bunlardan emekli keseneklerini geri almış 
bulunanlar aldıkları bu paralan 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. 
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l BAŞKAN — Değiştirge yoktur maddeyi oya 
I sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
! Kabul edilmiştir. 

i GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici birinci madde-
i de yazılı olanların 5434 sayılı 'Kanunun geçici 
i 66 nci maddesi gereğince iptal olunan borçlan

maları, evvelce kendilerinden tahsil edilmiş 
olup da ayrılışlarında iade edilmiş bulunan borç
lanmadan mütevellit paraları, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
sandığa müracaatta bulunmaları ve toptan geri 
vermeleri şartiyle yenilenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun ikinci 
maddesi hükmü, emeklilik hakkı tanınan bir va
zifede bulunduktan sonra milletvekilliğine seçil
miş olmaları şartiyle 1.1.1950 tarihinde mil
letvekili bulunanlardan dokuzuncu döneme ara
lıksız olarak seçilenler (emekliye ayrıldıktan 
sonra bu yerlere geçenler hariç) hakkında da, bu 

i kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uy
gulanır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 
geçici 60, 61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırılmış
tır. 

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

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici dördüncü maddenin esas beşinci mad

de olarak kabulünü ve 5 ve 6 nci madde numara
larının 6 ve 7 olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Necip Büğe. 
tfECÎP BİLGE (Niğde) — Efendim; bir il

ga madde*si mevzuu bahistir. Geçenlerde Batak
lıkları Kurutma Kanunu münasebetiyle de ar-
zetmiş olduğum gibi, ilga maddesinin geçici 
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madde olarak değil, esas madde olarak kanun 
metnine girmesi lâzımgelir. Bu bakımdan bu 
geçici 4 neü maddenin esas maddeler arasında 5 
nci madde olarak yer almasını ve buna mütena
zır olarak da diğer madde numaralarında bir 
değişiklik yapılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA KEMAL YÖRÜKOĞ-

LU (Gümüşane) — Muvafıktır. 
BAŞKAN — Maddelerin sıra numaraların-

daki değişiklik nazara alınacaktır. Maddeyi 
tekrar okuyoruz. 

MADDE 5. — 5434 sayılı Kanunun geçici 60, 
61, 62 ve 64 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun birinci 
maddesindeki altı aylık müddet, dokuzuncu Dö
nem Milletvekilleri hakkında, kanunun yürür
lük tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde Kemal özçoban ve 
Sıtkı Atanç arkadaşlarımız söz almışlardır. İç
tüzüğe göre kendilerine söz vermek lâzımdır. 

Buyurun Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Bendeniz aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — O halde söz Sıtkı Atanç'mdır. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Ben de aley

hinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Buna göre söz Kemal özço

ban'mdır. Buyurun Kemal Bey... 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar; 5434 sayılı Kanunun müza-
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I keresi sırasında şu prensip kabul olunmuştu; 

milletvekilliği memuriyet değildir. Şu hale 
göre memurların memuriyetten istifa suretiyle 
milletvekili seçilip gelmeleri halinde artık ta-
kaütlüğe esas olacak müddet işlemez. 

Hal böyle iken karşımıza 83 imzalı bir ka
nun teklifi geliyor. Konuşması maalesef çok 
az bir mevcudun bulunduğu zamana tesadüf edi
yor. Biz ekseriyet bulunmadığını söylüyor isek 
de maddelere geçilmiş bulunuyor. Beş on ar-

, kadaşm ayağa kalkıp ekseriyet bulunmadığını 
söylememiz ve ısrar etmemiz üzerine oturuma 
son veriliyor. 

Arkadaşlar, gönül arzu ederdi ki, kendimiz 
için burda böyle bir teklif yapılmasın, iyi veya 
kötü. 4 yıl evvel kapanmış olan milletvekilleri
nin tekaütlüğü kapısını bugün tekrar açmak 
ve mevcudu çok az olan arkadaşlarımızın şere
fine bu prensibi bozmak doğrusu yerinde olmı-
yan bir harekettir. Ben lehte konuşan arkadaş
ları ve komisyon Sözcüsünü büyük bir dikkatle 
dinledim. Bu kanun teklifinin kanunlaşması 
için ileri sürülen tezleri gördüm : 

1. Eğer milletvekili olmuş memurlara te
kaütlük hakkı verilmezse Meclise yalnız serbest 
meslek erbabı ile mütekaitler talip olacaklar ve 
iyi bir mevkide, maaş ve derecesi yüksek bu
lunan memurlar ağır kayıtlara tahammül ede-
miyeceklerdir. Yani açıkçası Meclise yüksek 
kalitede olanlar gelemiyecektir. 

2. Esasen tekaütlük için kesilecek % 10 
lan bu arkadaşlar vereceklerine göre Hazinece 
bir zarar mevzuubahis değildir. 

3. Esasen 8 nci Devre Milletvekillerine bu 
hak tanınmış bulunmaktadır. Bu mütalâaların 
yersizliğini uzun uzadıya izaha lüzum yoktur. 
Çünkü mevzuatımıza ve hukuk kaidelerine gö
re, kanunu bilmemek mazeret sayılamaz. Nere
de kaldı ki memur münevver bir zümrenin 
mensubudur. Binaenaleyh 5434 sayılı Emekli
lik Kanununun milletvekillerine, emeklilik hak
kı verilmediğini bilirler ve bunu bildiğimiz 
halde sırf fedakârlık hissiyle buraya toplanmış 
bulunuyoruz. 

Kalite meselesi burada mevzuubahis olamaz. 
Serbest meslek erbabı, tüccar, ziraatçi ve ni
hayet mütekait memurdan mürekkep büyük bir 
kitle içinde en az memurlar kadar münevver 
kimseler çoktur. 
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MECDET ALKÎN (Kütahya) — Aksini id-

dia eden yok ki. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Cevap 

veriyorum. Siz bitaraf olamazsınız, çünkü me
mursunuz. (Sen de bitaraf olamazsın sesleri). 
Onun için müsaade edin, ekseriyeti teşkil edi
yorsunuz. Ben fikirlerimi serdedeyim, ondan 
sonra reyinizi izhar edin. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Nerede. 

»kaldı ki bir kanunla kurulmuş bir Devlet mü
essesesi olan Emekli Sandığı, vaktinden evvel 
emekli addedilecek olan bu zevata emekli maaşı 
vermek suretiyle zarar görecektir. 

3 - 8 nci devreden devreye girmiş millet
vekillerinin müktesep hak olarak Emekli 
Sandığından faydalanmaları da bize bir İnak 
ve iddia bahsedemez. Çünkü heır zaman ve her 
yerde bir kapı kapanırken o gün içki o kapıdan 
faydalan anların iktisap ettikleri hak, bir defa
ya mahsus olmak üzere o adamlara tanınır ve 
ondan sonrakileri mahrum eder. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Dâvanın 
esası burada. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Yalnız 
arkadaşlar, şurasını arzedeyim; arkadaşlarımız 
bu hususta, dâvanın esası buradadır, dediler. 
Bendeniz 8 nci devreden 9 ncu devreye .geç
miş bir milletvekiliyim. O kanun bana istifa
de hakkını verdiği halde bugün bundan fay
dalanmıyorum. Bu itibarla söz söylenmemesini 
tekrar rica ederim. Ben şahsen imkân olursa o 
devredeki arkadaşların da bu haklarının alınma
sı pahasına da olsa bu kanun teklifinin beheme
hal reddi taraftarıyım. 

Sayın arkadaşlarım; şuraya kadar tahlil ey
lediğim noktalar tamamiyle realiteye uygun fi
kir ve mütalâalardır. Nerede kaldı ki fedakâr
lığı yapan yalnız memur milletvekilleri değil
dir. Kiminiz çiftçisiniz, tarlanızı, çiftliğinizi yü
züstü bıraktınız geldiniz, kiminiz tüccarsınız ti
carethanenizi kapadınız, kiminiz avukat, kiminiz 
doktor, ve eczacısınız, kiminiz serbest meslek sa
hibi olarak başka bir işle meşgul olduğunıız hal
de işinizi yüzüstü bıraktınız geldiniz. (Yok hayır, 
bırakmadık sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözlerini 
kesmeyin devam etsinler. 

KEMAD ÖZÇOBAN (Devamla) — Ne hazin 
tecellidir ki aziz arkadaşlarım, sayın arkadaşla-
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rım sanıyorlar ki kendi aleyhlerine söz soyuyo
rum, öyle değil, ben bir prensibi müdafaa edi
yorum. 

Şu halde fedakârlık umumidir, belediye üye
likleri umumi meclis üyelikleri de seçimledir. 
Daimi encümen azalan hariç, onlara bu hak ta
nınmamaktadır. Memurin Kanununa göre me
muriyet neye derler melûmdur. Burası memu-
riyetse mütekaitlere niçin tekaüdiye veriyorsu
nuz, memuriyet değilse niçin tekaütlüğü esas tu
tuyorsunuz? Ve niçin bunu diğer seçimle kuru
lan müesseselere tatbik etmiyorsunuz? 

Daha birkaç gün evvel Maliye Bakanı arka
daşımız bu kürsüde: mutahassıs getirttik, Emek
li Sandığının durumunu tetkik ettiriyoruz, du
rumu bize meçhul olan bu sandığa boyuna kül
fet tahmil etmek doğru olmaz dememiş mi idi? 

Sizi temin ederim ki, bu kapıyı açarsanız bu 
kapıdan müstefit olacak pek çok müracaatlarla 
karşı karşıya geleceğiz ve yine bu kapıyı açar
sanız artık yaşı müsait ve fakat emekliye ayrıl
mış birçok kıymetlerden tekaüdiye vermiyelim 
diye kesilmesi teklifiyle karşılaşacağız. (Gürül
tüler). İsterseniz yarım bırakayım, arkadaşlar? 
(Bırak bırak sesler). 

Arkadaşlar, Halk Partisi iktidarı zamanın
da olsaydı onlara verilecek cevabı bilirdim, fa
kat sizlere... (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Kemal Bey lütfen devam buyu
runuz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Vallahi 
haıtır için söyliyemem. 

BAŞKAN — Kemal Bey devam buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Siz ko

nuşmamı temin edin de konuşayım. 
Efendim, bütün şu mâruzâtıma son verirken 

imzalariyle iki sayfayı dolduran 50 - 60 kadar 
arkadaşımla beraber sizden bu kanunun reddi
ni istemiş bulunuyoruz. Su başında olmanın 
verdiği bir cesaretle kendileri için, milletvekil
lerinin kanun (Çıkarması devri 14 Mayıstan 
sonra kapanmıştır arkadaşlaır. (Alkışlar). Akıl 
ve mantık isterdi ki; bu teklife imza koyanlar 
ve bana tarizde bulunanlar, yani kanun tek
lifini yapan arkadaşların komisyonlarda rey 
vermemeleri lâzımgelirdi. Akıl ve mantık bu
nu icabettirirdi: Fakat ne çare ki Tüzük bu 
hususta nehyedici hükümler koymamıştır. Şu 
kadarını arzedeyim ki, Bütçe Komisyonunda 
21 kişi toplanmış, 5 tanesi muhalif kalmış, mev-
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cut olan 16 arkadaşın ekseriyetini, yani 9 ki
şisini kamunu teklif ©den arkadaşlar teşkil edi
yor. Bu şekilde rey vermişlerdir. îşte kanun 
bu şekilde çıkmıştır. Evvelâ söyledim, Tüzükte 
mâni bir hüküm yoktur, fakat akü ve mantık 
öyle olmasını istemez. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Tek bir 
reyle dahi gelebilir. 

BAŞKAN — Konuşnıaymıa rica ederim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun, bir adam hem teklif sahibi, hem de 
komisyon reisi olur mu? (Olur sesleri). Ben 
ona işaret ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde konu
şunuz. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Teklif 
sahibi burada rey veriyor da komisyonda niye 
vermesin? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Osman 
Hey. keseyim sözümü, keseyim. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Mantıki 
konuşun. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran, devam et
sinler. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ben sizin 
tekaüdiye hakkınıza mâni olmak istemedim, fa
kat ne yapayını ki söz söylemeye mecburum, 
vicdanım bunu emrediyor. 

BAŞKAN — Mevzua devam ©diniz efendim. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efen

dim, devam edin diyorsunuz ama müdahale 
edenleri niye susturmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Siz söylenenleri dinleyip ce
vap vermeyiniz, devam ediniz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Velhâ
sıl her bakımdan sakat olan böyle 'bir kanun 
teklifinin kanuniye t kesbetmemesinin, fedakâr 
bir partinin büyük çoğunluğundan rica, ediyo
ruz, reddini istiyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumeu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, ben Kemal özçoban arkadaşı
mıza uzun boylu eevap verecek değilim. Yüksek 
Meclisin malûmu olan temayülü karşısında esa
sen buna da lüzum görmüyorum. Ancak, konuş
malarında mavakaaya aylhrı bâzı noktalar ar-
zettiler, buna eevap vermek için huzurunuza 
sıkmış bulunuyorum. Biz teklifimizle Hazineye 
bir külfet tahmil etmiş değiliz, ben teklifimle 
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I Hazineye 10 paralık bir malî külfet tahmil etti

ğimi düşünseydim, şerefim ve mukaddesatımla 
temin ediyorum ki bu Kanunu huzurunuza ge
tirmezdim. Bu Kanun sekizinci devre Milletve
killerinin Hazineye tahmil ettiği külfeti kaldır
maktadır. (Bravo sesleri) Evvelce sekizinci 
Devre Milletvekilleri keseneğinin .% 5 i kendisi, 
% 5 ini de Hazine ödemekte idi. Bu teklifimle 
Milletvekili % 10 keseneği kendisi ödeyecektir. 
Bu teklifimi Bütçe Komisyonu da bu şekilde 
kabul etmiştir. Bu kanun kabul edilirse, 8 nei 
devre milletvekilleri de bundan sonra % 5 Ha
zine hissesi olan keseneklerini bizim gibi % 10 
olarak kendileri ödiyeceklerdir ve bu suretle de 
Hazine bu külfetten kurtulmuş olacaktır. 

ikinci nokta, milletvekilleri için evvelce 125 
lira üzerinden tekaütlük hakkı tanınmıştı. Ben 
teklifimle bunu da kaldırıyorum. Bundan sonra 
milletvekilliğinde geçen hizmeti ne ise onun kar
şılığı olarak emeklilik hakkını iktisap edecektir. 
Burada Hazine on para zarar görmiyecektir. 
Milletvekiline emekliliğinde ödenecek para, ken
di. keseneklerinden ibarettir. 

Sonra arkadaşlar; bir noktaya, daha işaret 
ederek sözlerimi bitireceğim. 

Arkadaşlar; milletvekilleri için emeklilik hak
kı tanınması yalnız bizde kabul edilmiş değil
dir. İtalya ve Fransa'da da aynı esas mevcuttur. 
Bunun gerekresi şudur : Anayasa, seçmek ve 
seçilmek hakkını mutlak olarak, memurlar da 
dâhil olmak üzere, bütün vatandaşlara tanımış
tır. 8 nei devrede kabul edilen bu kanun memur 
vatandaşların seçilmelerini güçleştirmektedir ve 
Hu bakımdan an ti demokratiktir. Bu milletin ve 
bu kürsünün her tabakadan milletvekiline ih
tiyacı vardır. 

Bu itibarla münevver tabakanın ve memur sı
nıfının hizmetinden müstağni olamayız. Bende
niz bu noktalan tebarüz ettirdikten sonra kürsü
den iniyorum. Makul'olan söz müktesep hakla
rın tanınmasına mütaallik bulunan kanun tek
lifinin kabulüdür. Takdir Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
ge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı : 
I - Komisyon raporları ile birlikte kanun tek-

| lifinin tümünün reddini; 



B : 82 9 .6 
II - Keyfiyetin açık oya vaz'ını arz ve teklif 

ederiz. 
Afyon Afyon Afyon 

K. özçoban B. Oynaganlı G. Yiğitbaşı 
Ankara Erzurum Tokad 

A. Gedikoğlu E. Nutku A. Gürkan 
Kocaeli Zonguldak Tunceli 

H. Türkand M. Alakant H. R. Kulu 
Yozgad Erzurum Ağn 

F. Nizamoğlu M. Yazıcı H. öztüık 
Bitlis Bitlis Erzurum 

N. Barut S. înaıı S. Erduman 
Kastamonu Çanakkale Afyon K. 

P. Köşkeroğlu C. Otman A. Tan 
Erzurum İstanbul Erzurum 

F. Çobanoğlu A. Topçu R. Karan 
Burdur Gümüşane Bursa 

M. Erkazancı A. K. Varınca 8. Herkmen 
Tekirdağ Antalya Afyon 
Ş. Mocan A. Tekelioğlu A. Güler 

Afyon K. îzmir 
A. t. Sâbis H. Özyörük 
Zonguldak İsparta 

A. R. încealemdaroğlu t. Aksu 
Afyon K. Çorum . Kırşehir 

S. Kerman H. Ortakçıoğlu E. Kaman 
Sivas Denizli Kütahya 

t. Duygun F. Başaran t. Ş. özgen 
Gazianteb Okunamadı Bolu 

S. Ünlü K. Kozak 
Bolu Gümüşane 

Z. Danışman A. K. Varınca 

BAŞKAN — önerge, kanun teklifinin açık 
oya konulmasını teklif etmektedir. Yeter imzayı 
ihtiva ettiğinden tasarıyı açık oyunuza arzedi-
yorum. Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil, çekinser-
dir. 

Oyların toplanmasına hangi seçim bölgesin
den başlanacağını tesbit için ad çekiyorum. An
talya'dan başlayacağız. (Gürültüler, anlamadık 
sesleri). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Açık oya önergeyi koymanız lâfzım... 

BAŞKAN — Açık oya yalnız tasan ve teklif
ler konur... 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

Arkadaşlar; eğer elli, altmış imzalı ret tak
riri olmasaydı hakikaten doğrudan doğruya ka-
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nun tasarısı açık oya vazedilirdi. Halbuki bu ka
nun tasarısının reddini mutazammın bir takriri
miz vardır. Binaenaleyh, ret takririnin açık oya 
konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Tasarı açık oya konulmuştur. 
Beyaz kabul, kırmızı, ret, yeşil çekinserdir. 

(Antalya seçim çevresinden başlanılarak oy
lar toplandı). 

BAŞKAN — Uçucular hakkındaki tasarıya 
oy verme muamelesi bitmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyet
te Ticaret Anlaşmaları- ve Modüs Vivendiler ak
dine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve 
Anlaşmaya yanasmıyan devletler muvaredaUna 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Komis
yonu düşüncesiyle Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları (1/Ş86) [1] 

BAŞKAN — Komisyon raporunda bunun ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesi istenmektedir. 

Bu tasarının diğer maddelere takdimen görü
şülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? 
Buyurun Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) - Muhte

rem arkadaşlar, şimdi öncelik ve ivedilikle mü
zâkeresini kalbul buyurduğunuz bu tasarı Hükü
mete geçici, olarak ticaret anlaşmaları, modüs vi
vendiler yapmak ve gümrük resimlerinde ve an
laşmalara ilişkin- listelerde tadilât yapmak, an
laşması olmıyan devletlerin mallarına karşı ge
rekli tedbirleri almak yetkisi vermektedir. Daha 
doğrusu bu yetkiler uzun zamandan beri veril
mekte idi. Bu salâhiyet müddeti bitmiştir. Eli
mizdeki tasarı yetkiyi yeniden uzatmaktadır. 

Arkadaşlar, naçizane kanaatime göre bu ka
nun tasarısı Hükümete anlaşma yapma salâhiye
tini verdiği için Anayasamızın 26 ncı maddesine 
aykırıdır, tik defa olarak Türkiye'de Hüküme
te böyle bir salâhiyet veren kanun 12 Kânunuev
vel 1341 tarihinde çıkarılan 691 sayılı Kanun
dur, Bu kanun esas itibariyle Türkiye'de anlaş
ması olmıyan de\rlefclerin mallarına karşı değişik 

1] 209 sayılı başmayazı tutanağın sonundadtr, 
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gümrük resmi koyma salâhiyetini Hükümete ver
mektedir. Kanun bir maddesinde de Hükümete 
geçici mahiyette olmak üzere anlaşma yapma sa
lâhiyeti de vermektedir. Bu kanunlar daima 
muvakkat olmuş ve iki senelik müddetlerle salâ
hiyet temdit edilmiştir ve bugüne kadar bu şe
kilde ikişer senede bir ekseriyetle kısa müddetli 
olarak salâhiyetlerin temdidi suretiyle gelinmiş
tir. 13 Haziran 1952 tarihinde bu salâhiyet niha
yete erecektir, tşte önümüzdeki tasarı 13 Hazi
randa bitecek olan Hükümetin salâhiyetini yine 
iki buçuk sene kadar bir müddet için uzatmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 26 ncı 
maddesi malûmunuzdur, müsaadenizle kısaca ha
tırlatayım. 

«Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yap
mak, kanunları yorumlamak, kanunları kaldır
mak», işte asıl mevzua geliyor, «yabancı devlet
lerle sözleşmeler, andlaşmalar yapmak ilâh...Gi
bi görevleri B. M. Meclisi ancak kendisi yapar.» 

(Binaenaleyh, Anayasamızın 26 ncı maddesi 
yabancı devletlerle her türlü andlaşmalar yap
ma yetkisini Türkiye B. M. Meclisine vermiş bu
lunmaktadır. Bu maddenin sonundaki «ancak» 
kelimesi de bu salâhiyetin her hangi bir uzva 
devrinin mümkün olmadığını 'göstermektedir. 

Anayasamızda geçen andlaşma ve sözleşme 
tâbirleri ecnebi devletlerle yapılan her türlü ve
sikaları ihtiva etmektedir. Bilirsiniz ki, yaban
cı devletlerle yapılan andlaşmalar muhtelif ad
lar almaktadırlar. Yalnız fransızcalarmı ve 
türkçelerini zikretmekle iktifa edeceğim : 
Traite, accard, Convention, envente, paete, dec-
lartion, aete protocole, modüs vivendi... Türkçe
leri sırasiyle muahedename, mukavelename, iti
lâf name, imsak, ahitname, beyanname, senet v. s.. 
Bunun yanında kullanılan türkçe tâbirler vardır: 
Andlaşma, sözleşme ve anlaşma gibi. 

Fakat bunların heyeti umumiyesi devletler 
hukukunun vesikalarını teşkil eden anlaşana tâ
biri altında zikredilmektedir. B,u anlaşmaları 
yapmak yetkisi yalnız Büyük Millet Meclisine 
aittir ve Hükümete devredilemez. Esas itiba
riyle bugün müddeti uzatılmakta olan metin 
4582 sayılı Kanunla son şeklini bulmuştur. Bu 
Son şekil 1940 yılında İktisat Encümeninde mü
nakaşa edilirken raporda şu şekilde kanun ta
sarısının kabulü müdafaa edilmektedir : 

(Bugün içinde bulunduğumuz iktisadi şartlar 
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I itibariyle Hükümetin böyle fevkalâde bir salâ

hiyetle teçhizinin memleketimizin âli menfaatle
ri bakımından zaruretine kaani olmuş ve bun
dan evvel de Yüksek Meclisçe kabul edilmiş 
olan mütaaddit kanunlarla Hükümete bu şekilde 
salâhiyetler verilmiş olduğu müşahede edilmiş 
ve bu müşahede ile iktisat Encümeni kanunun 
kabulünü Yüksek Meclise teklif eylemiş bulun
maktadır) . 

tki mucip sebep görüyoruz : 1. Evvelâ bu 
tarihte, 1940 ta fevkalâde hallerin mevcudiyeti 
ve binaenaleyh, devletlerle anlaşma yapmak im
kânının mefkudiyeti. 

2. Bu kanunuin esasen öteden beri Hükü
mete verilmiş salâhiyeti temdit etmekte oldu
ğudur. 

Birinci sebebi bendeniz bir zaruret olarak 
kabul ediyorum. Fakat Anayasaya aykırı olma
sı itibariyle şüphesiz ki; müdafaa edilemez. 
Eğer bir zaruret varsa evvelâ Anayasada deği
şiklik yapmak, yahut malûm olan 26 ncı mad
denin sonuna «böyle zaruret hallerinde Hükü
mete yetki verilir» fıkrasını ilâve etmek lâzım 
gelir kanaatindeyim. Bu 4582 sayılı Kanunla 
yeniden verilmiş olan yetki müddeti ayrıca 3 
kanunla temdit edilmek suretiyle zamanımıza 
kadar gelmiştir, önümüzdeki tasarı da müdde
ti temdit etmektedir. Tasarının son defa olarak 
Dışişleri Komisyonunda müzakeresi sırasında 
Anayasaya aykırılığı mevzuubahs oldu. Dışiş
leri Komisyonu bir karara varmadan önce bu 
hususta Anayasa Komisyonunun, ihtisas komis
yonu olması dolayısiyle, mütalâasını almaya lü
zum gördü. Anayasa Komisyonu bu ciheti ince-
liyerek şu esbabı mucibe ile kanunun Anayasaya 
aykırı olmadığına karar vermiş bulunmaktadır. 
Raporda deniyor ki, «Anayasa'nm 26 ncı madde
si icra organına ait salâhiyetlerin bir kısmını 
bizzat B. M. Meclisine hasır ve tahsis etmiştir. 
Bunlar arasında muahede ve mukaveleleri bizzat 
Hükümetin yapacağı hükmü bulunuyor. Ticaret 
anlaşmaları ve modüs vivendilerin müzakere ve 
akdinin icra organına ait salâhiyetler arasından 
çıkarıldığına dair bir kayıt yoktur.» 

Bendenizce Anayasa Komisyonunun belirtti
ği bu mucip sebeple; her hangi bir meclis salâ
hiyetinin Hükümete devrini meneden açık, sarih 
bir hüküm yoktur. Binaenaleyh komisyonun Ana-

I yasaya aykırı değildir demesini yerinde bulma
maktayım. Anayasanın 26 ncı maddesi sarih ola-
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rak Meclisin salâhiyetlerini saydıktan sonra ar
tık şu hususu Hükümete terketmediği şeklinde 
bir sarahata lüzum yoktur. 26 ncı madde gayet 
umumi olarak Devletlerle yapılan bütün anlaş
maların tasdikini tamamen Meclise bırakmış bu
lunmaktadır. Ben işbu tasarının tamamının Ana
yasaya aykırı olduğunu iddia edecek değilim. Bu 
tasarıda üç hususda Hükümete salâhiyet veril
mektedir : 

1. Yabancı memleketlerle geçici mahiyette 
ticaret anlaşmaları ve modüs vivendi imzalan
ması, 

2. Bunların şümulüne giren gümrük resim
lerinde ve listelerde değişiklik yapılması, 

3. Türkiye ile muahede akdetmemiş olan 
devletler.... 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
varsa lütfen kullansınlar efendim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkanım, bu usulsüzdür? Çünkü 
isimler okunup reyler atıldıktan sonra rey kutu
sunun kaldırılması lâzımdır. Mütemadiyen rey
ler geliyor... 

BAŞKAN — Tüzükte sarahat yoktur. Arka
daşlar reylerini kullanabilirler. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun Kemal Bey. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu ta

sarı ile Hükümete verilen üçüncü salâhiyet de; 
Türkiye ile muahede akdetmemiş veya akdet
meye yanaşmayan devletlerin mallarına karşı 
gerekli her türlü tedbirleri almak. Bu salâhi
yetlerden birincisi; yani yabancı devletlerle 
muvakkat da olsa Anlaşma yapmak yetkisinin 
devri, Anayasaya aykırıdır. Diğer iki salâhi
yet; yani bu anlaşmalara bağlı olan listelerde, 
Gümrük tarifelerinde değişiklik yapabilmesi sa
lâhiyeti, Gümrük Tarifesi Kanununa göre Hü
kümete verilmiş bulunmaktadır. Bunda Anaya
saya aykırılık görmüyorum. Bilhassa üçüncü ki- I 
sim, yani Türkiye ile anlaşması olmıyan dev- i 
letlerin mallarına karşı Türkiye'de her tür
lü tedbirlerin alınması yetkisinin Hükümete I 
verilmesinde de bir aykırılık yoktur. Binaen- i 
aleyh Anayasaya aykırı saydığım kısmı yal- ' 
nız 26 ncı maddede zikredilen, devletlerle An- ı 
laşma ve Modüs Vivendiler imzasına taallûk e-
den kısımdır ki, bunun Hükümete devrine im
kân yoktur. Bu itibarla tasarının mevcut olan i 
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I hükmünde ve başlığındaki «Anlaşma ve Mo

düs vivendiler» tâbirinin kaldırılması için ta
sarının, bu tasarıyı incelemiş bulunan, Dışişleri 
ve Ticaret komisyonlarına iadesini teklif edi
yorum. Bunun için bir de önerge takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, Kemal Beyin Anayasanın 26 
ncı maddesine istinaden arzettiği husus, yek-
nazarda pek doğru gibi gelir. Halbuki haki-
katta dış memleketlerle anlaşmalar yapmak 
Meclisin salâhiyetine verilmiştir. Ancak Meclis, 
bu salâhiyetini, Hükümete devredemez diye 
bir kayıt yoktur. Dâva şuradadır : Eğer Mec
lis bir kanun yapmadan Hükümet gidip de an
laşmalar yapmaya kalkarsa buna Anayasa mâ
nidir ve Hükümet mesul olur. Halbuki Ana
yasanın salâhiyettar kıldığı bir Meclis, kendi 
salâhiyetini icra vasıtası olan Hükümete her 
zaman devreder. Aynen asil ile evkilin müna
sebetleri gibi. Şu halde Anayasaya aykırılık 
yoktur. 

Arkadaşlar, esasen Modüs vivendiler de, Ti
caret anlaşmaları da tasdik için Meclise gel
mektedir. Şu halde bunun hilâfında artık bir 
müdafaa yapmıya lüzum yoktur; Anayasanın 
sarahatine bu kanun uygundur. Biz bu ka
nunla Hükümete salâhiyet verebiliriz. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin muhtelif memleketlerle akdettiği 
ticaret mukaveleleri, ödeme Anlaşması ve Mo
düs Vivendiler ismini taşıyan anlaşmları var
dır, Hükümetler, Meclislerinden aldıkları salâ
hiyetlerle bu anlaşmaları yapar ve sonra Mec
lislerinin tasdiklerine arzederler. 

Netekim Amerika Birleşik Devletlerinde, Fran
sa'da, İtalya'da, İsveç'te, Danimarka'da, Finlâdi-
ya'da Holânda'da ve daha bâzı memleketlerde bu 
salâhiyet Hükümete veriliyor ve Hükümet an
laşma akdettikten sonra anlaşmalar Mecli
sin tasvibine arzediliyor. Kaldı ki, bu mesele 

j gayet ehemmiyetlidir, Avrupa Tediye Birliğine 
girmiş bulunuyoruz, anlaşmaları yapmazsak 

I bu yüzden milyonlarca zararla karşılaşabili-
i riz. Elbette Hükümet bu husustaki salâhiye-
j tini dikkatle kullanmaktadır ve buna göre mu

vakkat müddetler için akdedilen anlaşmalarda 
çok dikkatli olmaktadır, 
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Ay m 13 ünde bu Salâhiyet Kanunu bitiyor, 

dün olduğu gibi bugün de bu salâhiyeti Hükü
mete vermenizi bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu Başkanı. 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EN

VER GÜRELİ (Balıkesir) — Kemal Türkoğlu 
arkadaşım, elinizde bulunan tasarının Anaya
saya mugayir olduğunu ve bu tasarıda deği
şiklik yapılması için Ticaret ve İçişleri komis
yonlarına iadesini talebetti. 

Arkadaşlarım, Ticaret Komisyonu adına bu 
meselenin iktisadi cephesini açıklıyaoağım. Ev
velâ, şu hakikati kabul letmek gerekiyor : Bu
günkü dünyada liberalizm iflâs edeli seneler 
geçmiştir. Devletin takip -ettiği politika ne 
olursa olsun, iktisadi sahada daima müdahale 
etme temayülleri belirmiştir. Dış ticaret re
jimleri, tediye birlikleri, tediye anlaşmalar], 
ticaret anlaşmaları Devletin günlük mevzuatı 
içinde yer almıştır. Hiçbir muasır Devlet ta
savvur olunamaz ki, dış ticaret bakımından, ik
tisadi hayat bakımından bu sahada müdahale
sini esirgesin. 

İşte 1341 senesinden beridir-ki Devlet ik
tisadi hayata, müdahale etmiş, dış ticaret mu
vazenesini kurmak için Meclisten birtakım yet
kiler istemek zorunda kalmıştır. Biraz evvel sa
yın Bakanın da burada, gayet veciz bir şekilde 
izah ettiği gibi, Türkiye dış ticaret bakımın
dan birçok angajmanlarla karşı karşıyadır. 
Arkadaşını Kemal Türkoğlu'na şunu ifade ede^ 
yim ki, bu tasarı komisyona gittiği takdirde 
bâzı mahzurlar karşımıza çıkacaktır. Çünkü 
yürürlükte bulunaın kanunun müddeti yakında 
hitama erecek ve dış ticaret metalarımızı sat
maya imkân bulmak üzere bundan böyle birçok 
anlaşmalar yapmak zorunda kalacağız. Yapı
lanlar da bu kanuna istinaden yapılmıştır. 
Yakında huzurunuza gelecek Çekoslovak Tü
tün Anlaşması, Çekoslovak Anlaşması, Tediye 
Birliği Daimî Anlaşmamız bu kanuna istina
den yapılmıştır. Tasarı reddedilecek olursa 
halihazırda bu kanun yürürlükte kalacağı içim 
dış ticaretimiz tamamen sekteye uğrar. 

Nihayet arkadaşlar, bu böyle olmakla be
raber acaba bu hal Anayasaya mugayir midir? 
Komisyonumuz bu hususta, mütehassıs olan ko
misyondan izahat istemişti. Anayasa Komisyo
nu bunun Anayasaya aykırı olmadığını bildir
miştir. • Kaldı ki bu kanun tetkik edilirse görii-
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I İtecektir ki Hükümete yine de mutlak bir salâ

hiyet vermemektedir. Hükümet yaptığı anlaş
maları Meclisin tasdik ve tasvibine iktiran et
tirmek zorundadır. Meclisi Âliniz eğer dilerse 
bu kanunu, bu anlaşmaları kabul etmez, ister-

. se icazeti lahika, isterse vekâleti sabıka hük
münde olur. Biz bu bakımlardan Anayasa hü
kümlerine bir mugayeret görmedik. Hükümet 
sadece iktisadi hayatta bir yetki ile teçhiz edil
miştir, bu yetki zaruridir, elzemdir, kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat! (Vazgeçti 
i'Sİeri). (Reye reye sesleri). 

Kemal Türkoğlu. 
(Reye sesleri) 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, kararınızı 
peşin vermiş değilsinizdir. Çıkaracağımız kanun 

I Anayasaya aykırıdır veya değildir, bu mesele 
j başkadır; fakat müsaade buyurun da konuşulsun. 

Arkadaşlarıma cevap veriyorum. Sayın Ar
kadaşım Emrullah Nutku Beye. 

«Anayasada Meclisin, salâhiyetleri tesbit edil
miştir. fakat bu salâhiyetlerden bâzısının Hükü
mete devredilmiyeceğine dair bir kayıt yoktur» 
buyurdular. 

Halbuki, sarahaten tâyin edilmiş bulunmak
tadır. Anayasamızın dördüncü maddesi: «Türk 
Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını 
yalnız o kullanır» demektedir. Egemenlik hak
ları ise Anayasanın 26 maddesinde tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Burada sayılan bütün haklar 
egemenlik haklarındandır; Türk Milletinin hu
kuku hükümranisindendir. Teker teker saymış
tır. «Kanun koymak, kanunlarda değişiklik yap
mak, kanunları yorumlamak, kanunları kaldır
mak, devletlerle sözleşme, andlaşma akdetmek, 
sulh yapmak, harb ilânı., ilâh gibi görevleri B. 
M. Meclisi ancak kendisi yapar». Her hangi baş
ka bir uzvun yapmasına imkân yoktur mânası
na gelir. Ancak kendisi yapınca bunun neticesi 
olarak bu yetkisini de her hangi diğer bir uzva 
devredemez. Bendeniz Hükümete her hangi bir 
itimatsızlık ifade eder şeklinde konuşmuyorum. 
Ancak Anayasa Meclise bu hakkı tanıdıktan son
ra ve bu hak da hukuku hükümraniye taallûk 
ettikten sonra bilhassa diğer devletlerle müna-
sebata taallûk eden bu yetkiyi Meclis devrede
mez fikrindeyim. Bunun mefhumu muhalifinden 

150 — 
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başka mânalar çıkarmaya imkân; yahut Hükü- I 
mete bunlardan her hangi birini devredemez 
gibi sarih bir hüküm aramaya lüzum yoktur. 
Anayasamız gayet kesin olarak açıkça «Ancak 
bunu Büyük Millet Meclisi görebilir» dedikten 
sonra, bunu Hükümet yapamaz, demeye lüzum 
var mıdır? 

Sonra zaruretten bahsettiler, bendeniz söz
lerime başlarken, daha 1940 da İktisat Encüme
ninin, kanunu kabul ederken raporunda zikret
tiği esbabı mucibeye mantıkan iltihak ettiğimi, 
yani hakikaten o tarihlerde, icabederse bugün 
dahi zaruretler olabileceğini arzettim. Ben de o 
şekilde düşünmekteyim. Ama bir zaruretle Ana
yasa karşılaşınca, hiç şüphesiz ki, Anayasa hük
mü tatbik edilir. Eğer bu zaruret hakikaten va
rit ise Anayasanın 26 ncı maddesinde bütün sa
lâhiyetleri ancak Meclis kullanır, ibaresi bittik
ten sonra muvakkat mahiyetteki anlaşmalar, 
modüs vivendi akdine Hükümet salahiyetli kılı-
nabilir» diye bir fıkra eklenebilir. Eğer Yüksek 
Meclisiniz hakikaten bu zarureti kabul etmekte 
ise - ki 1927 senesinden beri devam edip gelmek
tedir, 1952 senesine kadar da 16 kanunla Hü
kümetin bu salâhiyeti ikişer seneden uzatılmış 
bulunmaktadır - Anayasaya bir fıkra ilâvesiyle 
hüküm daimîleştirilir. 

Arkadaşlar, Meclis bu kanunu çıkarırken 
zarureti daimî olarak kabul etmemiştir. Geçici 
bir zaman için kabul etmiştir. Bu geçici mahi
yetteki anlaşmalar için kabul etmiştir. Aynı 
zamanda çıkardığı bu temdit kanunları da mu
vakkat kanunlardır, ikişer sene için Hükümetin 
bu salâhiyetini uzatmaktadır. Binaenaleyh Ana
yasa bakımından zaruret mevcut değildir. Za
ruretler şu veya bu zaman için olur. Mademki 
bu zaruretler o kadar uzatılıyor o halde Ana
yasaya hüküm koymak lâzımdır, kanaatindeyim. 

Muhterem Bakan arkadaşım: diğer Devlet
lerde de salâhiyetler devredilmiştir, dediler. Ar
kadaşlar, her hangi hir Devletin Anay-^r^t me -
zuubahis olurken diğer Devletlerin Anayasala
rından, veya kanunlarından misaller verilemez. 
Her Devletin hudutları içersinde o Devletin 
Anayasası tatbik edilir. Fransa'da, İngiltere'de, 
Amerika'da şurada veya bura-ia Hükümetlerin 
salâhiyetleri geniş veya dar olabilir-, fakat Tür
kiye'de Hükümetin salâhiyetleri Anayasa ile 
tesbit edilmiştir, Anayasa değişmedikçe biz Hü
kümetin salâhiyetlerini genişletenleyiz. 
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I Şunu da arzedeyim ki, diktatörlükler hariç, 

bildiğim dünya devletlerinde Hükümete en az 
salâhiyet veren Anayasa, Türk Anayasasıdır. 
Bunu da Sayın Bakana arzetmek isterim. Sayın 
Bakan, başka Devletlerde olduğunu beyan etti
ler ama Anayasalarında mı var, kanunlarında 
mı var bunu okumadılar. Eğer Anayasalarında 
varsa mesele yok demektir. Ben de zaten bunu 
istiyorum. 

Enver Güreli arkadaşım, liberalizm iflâs 
etmiştir dediler. Kendi partilerinin programı 
dahi liberalizm esasına istinat etmektedir. Bunu 
nasıl iddia ediyorlar bilmiyorum. Liberalizm 
iflâs etmiş olup olmadığının ilmî münakaşasını 
burada yapacak değiliz. Hükümetlere âcil ted
birler karşısında salâhiyetler verilmesi isteni
yorsa, arzettiğim gibi, Anayasaya göre verile
cektir, Buna göre verilmediği takdirde libaralizm 
ve Devletçilik iflâs etmiş olsa dahi behemehal 
Anayasaya bağlı bulunmak zaruretindeyiz. Ana
yasa mucibince 1341 senesinden beri ben de arzet
tim ki, 16 kanunla bu salâhiyet devrtedile gel
mektedir. Fakat her hangi bir devirde Anaya
saya aykırı bir kanun çıkarılmış olması, bugün 
de o salâhiyetleri temdit etmemizi gerektirmez. 
Yani mazide böyle bir şiey yapılmıştır, diye is
tikbale de bunu teşmil etmeye hak ve salâhiye
timiz yoktur. 

Sonra buyurdular ki, esas komisyon olan 
Anayasa Komisyonu bunu Anayasaya aykırı 
görmedi. Esasen ben de Anayasa Komisyonu
nun bu mütalâasına itiraz etmekteyim. Bu "es
babı mucibe o kadar zayıftır ki, ben Anayasa 
Komisyonundan bu kadar derinleştirilmiş bir 
rapor ümit etmezdim. Vakıa bu esbabı mucibe 
içerisine! - birtakım ecnebi kelime kullanılmak 
sıurctiyl» araştırma yapıldığı hissi verilmekte
dir. Ama yine de bir esasa dayanmamaktadır. Şim
di komisyonun esbabı mucibesinden okuyorum: 
«Anayasanın 26 ncı maddesi icra organına ait 
salâhiyetlerin bir kısmını bizzat Büyük Millet 
Meclisine hasır ve tahsis etmiştir. Tamam, be
nim dediğim. 
«Bunlar arasında muahede ve mukaveleleri biz
zat kendisinin yapacağı hükmü bulunup...» Bu
nu kabul ediyorum. Sonra «Ticaret anlaşmaları 
ve nıodüs vivendilerin müzakere ve akdinin icra 
organına ait salâhiyetler arasından çıkarıldığı
na dair bir kayıt yoktur.» Raporun işte okudu
ğum bu son cümlesini doğru bulmuyorum. Ana-
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yasada'ki «bizzat kendisi yapar» hükmü anlaş- 1 
malar ancak kendisi tarafından yapılacaktır, 
demektir, bu hak ve vazife Hükümete devredi
lemez. Bunun için Anayasa Komisyonu rapo
runu, affetsinler, bendeniz hukuka uygun ola
rak kabul edemiyorum. 

Sonra Modüs vivendiler, ticaret anlaşmaları, 
Hükümet tarfından akdediliyor üç ay sonra 
Meclisin tasdikına getiriliyor. Halbuki o müd
det zarfında anlaşma tatbika konmuş ve hüküm
leri işlemiştir. Geri dönmeye imkân dahi kalma
mıştır. Meriyete girmiş ve hattâ müddetini dol
durmuştur. Eğer Yüksek Meclis kendisine üç 
ay sonra gelen bir anlaşjmayı kabul etmezse ne 
olacaktır! Zaten malûmu âliniz Modüs Viven
diler, anlaşmalar arasındaki zamanı doldurmak 
için ve ekseriyetle kısa zaman için yapılan anlaş
malardır ve derhal tatbik edilirler. Modüs Vi
vendiler, muvakkat anlaşmalar yapıldıktan son
ra derhal tatbik ediliyor, yani Meclisin tasdiki 
olmadan yürürlüğe giriyorlar. Bunların mahi
yeti muayyen mubayaalar falan ise esasen bu iş
ler yapılıyor, isterse bilâhara Meclis lasdik et
mesin; hukuki vaziyet yok; 26 ncı madde gere
ğince yapılan muameleler, bu şekilde rekemmül 
ettirilen muameleleri sonradan meşru bir hale 
getirmekten ibarettir. Fiilî durum budur; İni 
suretle devletlerle olan münasebetler de Meclisin 
salâhiyeti alınmış oluyor. ister muvakkat mahi
yette olsun, ister daimî, Behemal Anayasa hük
münün yerine getirilmesi lâzımdır, takdir Yük
sek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı, buyurun. 
E K O N O M I V E T I C A R E T B A K A N I M U H 

L I S ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
işin mahiyetini kısaca anlatayım. Zannederim 
ki, arkadaşımız diğer memleketlerdeki vaziyeti 
tetkik etmemişler. Bizim bu mevzudaki hattı 
hareketimiz Anayasaya aykırı değildir. Bugünkü 
ticari nizam ve ticari münasebetler suples istiyen 
mevzulardır. Hükümet ticari mukaveleleri ica
bında temdit etmiyebilir veya temdit etmekte 
fayda mülâhaza edebilir. Bu, yalnız bizde değil, 
bizimle birlikte ticari mukaveleler yapmak isti
yen memleketlerde de aynı şekildedir. Bu se-
septen dolayıdır ki, demin saydığım memleket
lerde bu salâhiyetler tamamen Hükümete devre
dilmiştir. Bâzı memleketler anayasasında Hükü
metin yapacağı işler meyanmda bunu zikretmiş
ler; bâzıları zikretmemişlerdir. Kendileri muh- | 
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i telif memleketlerin anayasalarını tetkik ederler

se, göreceklerdir ki, bu işi tamamen Hükümet, 
yapıp bilâhara Meclisten bu salâhiyeti alarak tas
dik ettirmektedir. Onun için işin, hakikaten, 
münakaşaya fazla tahammülü yoktur. Bu esasa 
göre muhtelif memleketlerle ticaret mukavelesi 
akdetmiş bulunuyoruz. Avrupalı devletlerle muh
telif münasebetlerimiz vardır. Bu kanun ayın 
13 ünde hitama ermektedir. Muhtelif encümen
ler de, bunun, Anayasaya ay kın olmadığını tes-
bit etmişlerdir. 

Bu itibarla diğer memleketlerdeki durumu 
tetkik ettikten sonra arkadaşım Kemal Türkoğ-
lu bize hak verecektir. Nazari münakaşa yürüt
meye devam etmiyecektir. işin daha fazla müna
kaşaya tahammülü yoktur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sayın 

Bakan buyurdular ki, muhtelif memleketlerde 
anayasalarla hükümete salâhiyetler verilmiştir. 
Bendeniz kabul ediyorum. Fakat kanunlarla, 
Meclisin salâhiyetinin Hükümete devredildiği 
bir memleketi misal olarak verebilirler mi? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) — Ben bu şekilde ifade et
medim. Yanlış anlamışlar. Bâzı memleketler
de bu gibi anlaşmalar akdedilir, size anayasa
larına ayrıca hüküm koymamıştır, dedim. Bâ
zı memleketlerde hükümete sureti mahsusada sa
lâhiyet vermişlerdir, dedim. Arkadaşım diğer 
memleketlerin vaziyetlerini tetkik etmişlerse, 
burada, münakaşa edebiliriz. Etmemişlerse vak
tinize günahtır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben tet
kik etmedim. Kendileri bana misal versinler. 
Kanunla devreden memleket var mıdır? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşlarım arzu eder
lerse, hangi memleketlerin, ne şekilde hareket 
ettiklerine dair elimde malûmat vardır, okuya
yım, veya kısaca sayayım. (Lüzum yok sesleri). 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu Sözcüsü. 
TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşım Kemal Türk-
oğlu ikinci defa kürsüye geldikleri zaman ben
denize Ticaret Komisyonu Sözcüsü sıfatiyle, li
beralizmin dünya yüzünde iflâs ettiğinden bah-
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aattüer Te-bana «iBtemakrat:bir mill&tvekilinin 
İni şekilde konuşmasına hayret ediyorum » dedi
ler, 

Müsaadenizle buıra.k»aoa aydınlatayım : 
Arkadaşım Kemal Tütkağlu Cenabı Hakkın lüt
fü ittayetiyle zekâ, dirayet ve meziyetlerinin ne 
kaaâar.tierinliklerine er^bilmişlerse biz de kendi
leri kadar olmasa da yine Cenabı Hakkın ina-
yetiyle, bunların bir miktarından nasibedar 
olmuş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bu konuşma
larını ölçülü yapmış olsaydılar daha iyi hare
ket etmiş olurlardı. 

Bendeniz tekrar iddia ediyorum ki, Devlet, 
artık 18 nci asrın devleti olmaktan çıkmıştır; 
(Laissez faire, laissez passer) sistemi artık ta
rihe karışmıştır. tster Amerika'da olsun, ister 
en liberal politika takibeden memleketlerde ol
sun, bugün Devletle fert yanyana çalışmakta
dır, devlet onun mesaisini kolaylaştırmak için 
tedbirler almaktadır ve bu zarureti duymakta
dır. Binaenaleyh devlet, ister istemez iktisadi 
hayata karışmıştır. îster istemez iktisadi hayat
ta ne/gibi faydalar sağlıyacağım diye düşün
mektedir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Devlet
ten kasdmız nedir? 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EN
VER GÜRELİ (Devamla) —- Devletten kasdım, 
hak ve hâkimiyetin teşahhus ettiği varlıktır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ohalde 
Meclis. 

TİCARET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EN
VER GÜRELİ (Devamla) — Elbette. Şu hale 
göre bütün bu didişmelerde elbetteki Devlet de 
rol alacaktır. 

Arkadaşlar; bana bir devlet gösterebilirler 
mi ki dış ticaret rejimi bulunmasın, merkez 
bankaları olmasın, tediye anlaşmaları yapma
mış bulunsun? Yoktur. Böyle bir devlet bu
gün yer yüzünden kalkmıştır. İktisadi zaruret
ler bu durumu meydana getirmiştir. 

Bilmiyorum, doğrudur veya'yanlıştır, o ay
rı dâva; fakat iktisadi zaruretler memleketimizi 
böyle anlaşmalara sevketmektedir. Hali hazır 
kanunun 15 gün sonra müddeti bitecektir. On
dan-sonra bir tek, ne tediye anlaşması, ne ti
caret anlaşması ve ne de modüs vivendi yap
maya • imkân yoktur. 

Ve yine arczettim, Meclis muvakkat bir yet-
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devam edegelmektedir. Eğer Meclis, dediğim 
gibi, neticeleri beğenmiyecek olursa, (ki, Hükü
met imzalamıştır, yürürlüğe girmiştir, fakat 
Meclise 3 ay zarfında tasdik ettirmek mecburi
yetindedir) eğer bunu Meclis kabul etmiyecek 
olursa bunun neticesi ne olacaktır? Kanun red
dedilirse anlaşma iptal edilmiş olur ve o Hükü
mete ademiitimat beyan edilmiş olur... Bun
dan daha kuvvetli bir murakabe olur mu arka
daşlar? Dâvayı burada aramak lâzımdır. İca
zeti lahika vekâleti sabıka hükmünde olur ve 
hükümleri icra tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Ana

yasamızın 26 ncı maddesindeki yazılı salâhi
yetlerin anlaşılması sureti hakkında Kemal 
Türkoğlu ^arkadaşımızın beyanlarına tamamen 
iştirak «deıriz. Anayasamızın 26 ncı maddesi, 
bu milletin tarihi tecrübelerden gelme acıklı 

I vakayiin bir neticesi olarak metin halineı gel
miştir. Başka memleketler anayasalarıındaıki 
hükümlerle bu bakımdan mukayese 'edilmeme
lidir. Kaldı ki Anayasamızdaki millet hâkimi-
yeıtinin Mecliste teşahhus ve tezahür ettiğine 
ait olan bu sarih hükme rağmen Anayasamız 
30 seneden beri bu mıemlekette ihmal 'edilmek
tedir. Laubali hükümlerle, türlü Hükümet sa-
lâhiyetleriyle istenilen şekilde yürütülenıemek-
tedir. Bu, bugünün olduğu gibi dünün de bir 
hakikatidir. Kaldı ki; yalnız malî ve iktisadi 
anlaşmalarda değil, siyasi anılaşmalarda dahi 
bu maddenin hükümleri Meclisin istenilen şe
kilde vazife görmesine mâni olmaktadır. Mec
lisimiz 25 seneden beri daima malî, iktisadi ve 
dış politika işlerinde emrivakileirle karşı kar
şıya getirilmiştir. Hiçbir zaman hazırlıklı ha
reket edilmemiş, Hükümet inisiyatifi bendi elin
de tutarak Meclisi vaktinde haberdar etmemiş. 
daima yumurta kapıya geldikten sonra tasarı
lar getirilip Meclis zorlanmıştır. 

Bugün münasebeti geldiği için sadece malî 
ve iktisadi işlerimize ait hâtıralairınızı kısaca 
canlandırmak istiyorum: Bizim, Ruslarla yapıl
mış mütaaddit ticaret ^anlaşmalarımız vardır, 
hepsi zararımıza olmuştur. Çünkü tasarıları, 
bu Meclisin ilgili komisyonlarının ince tetkik
lerime arzetnıeden Hükümet kendiliğinden ka
rarlar almış, sonradan tasdik ^ettirmiştir. Bun-
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dan iktisadi ve malî hayatımız zarar görmüş
tür. Hitler Almanya'siyle yapılan aaıdlaşmalar-
dan da bu millet zarar görmüştür. Bunlar da 
Anayasa gereğince Meclise ait olan hakların 
hükümetler tarafından istimali zamanında ol
muştur. Bu suretle milyonlarca ve milyonlarca 
bizim iktisadi bayatımız zarar görmüştür. 

Bizim için daha yakın acıklı bir hâtıra olan 
7 Eylül kararından sonra dostumuz İngiltere 
Hükümeti ile yapılmış Anlaşmalarımız vardır. 
Bu anlaşmadan iktisadi, malî hayatımız büyük 
zarar görmüştür. Hükümetlerimizin bu iktisadi 
Anlatmalar üzerine millet ve dolayısiyle Meclis 
huzuruna çıkarak tarihi tecrübelerden beşaşetle 
bahsedebilecek mevzular maalesef yoktur. Bugün 
dahi en yeni mahsulümüz olan pamuklarımızın 
tamamen satılmamış olduğunu görmekteyiz. Şu 
aylar içinde olmamıza rağmen Haziran ayı gel
miş çatmıştır. Hükümet adına bütçe müzakerele
rinde Sayın Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanı bu ihracatı yapacağız diye teminat 
vermiş oldukları halde bu anlaşmaları yapama
dıklarından muvaffak olamamışlardır. Daha ilk 
beyanların da Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
zararımıza olan liberasyondan bahsettiler. Bu
rada metinlere geçti. Bu liberasyon mademki 
bugün zararımıza işlemektedir. Niçin bunun ted
birini vaktiyle kendileri alarak bir kanun tasa
rısını Meclise getirmemişlerdir1? 

Diyorlar ki; günlük meseledir, âcildir, mem
leketin iktisadi menfaatleri bahis mevzuudur. 
Bunun niçin evvelce tedbiri alınmamıştır? Niçin 
ticaret muahedeleri bitmeden evvel lâzımgelen 
kanun teklifi yapılmamıştır? Müdebbir, akıllı 
bir tüccar dahi bonolarını mutlak surette bir def
tere yazar ve vaktinde ödemeye hazırlanır. 

BAŞKAN — Oezmi Bey, rapor üzerinde ko
nuşunu*. 

CEZMI TÜRK (Devamla) — Rapor üzerin-
deyim Sayın Başkan. Bir andlaşma mevzuu ola
rak bu ticaret anlaşmalarını niçin daha evvel 
buraya getirip -Meclisin tetkikma arzetmemiş-
ler ve tam yumurta kapıya geldiği zaman sa
lâhiyet temdidini Meclise getirmişlerdir? 

Bâzı memleketlerden misal getirdiler. Evet 
bâzı memleketlerde bu şekilde yapılmaktadır. 
Ama Hükümet alâkalı ihtisas komisyonuna sor
madan adım dahi atamaz. Çünkü iç tüzükleri 
demokratiktir. Çünkü onların İçtüzükleri Mec
lislerini o şekilde çalışmaya mecbur kılmıştır. 
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I Bunlar teamül haline gelmişlerdir. Müzakerele

rin seyir ve tekâmülünde de bunlar âmil olmak
tadırlar. Bizim İçtüzüğümüz maalesef bunu te
min edememektedir. Anayasamız en ileri demok
ratik esasları ihtiva ettiği halde İçtüzüğümüz 
daima - iktidar olsun, muhalefet olsun - birbirle
ri arasında frotmentılar yaratacak kadar sıkı, 
donmuş bir hal arzetmekte bulunmuştur. İçtüzük 
hayati meselelerde komisyonların geceli gündüz
lü çalışmasına dair hiçbir hükmü ihtiva etme
mektedir. Bizim İktisat, Maliye, Dışişleri komis
yonlarımızın üyeleri mahdut saatlerde çalışmayı 
itiyat etmişlerdir. Bu, bugün değil eskiden 
beri devam eden bir itiyat halindedir. Baş
ka memleketlerde alâkalı komisyonları ta
kip ederseniz icabında gece gündüz müzakere 
halindedir ve Meclisleri bilhassa malî ve siyasi 
meselelerde en hassas, en uzun münakaşalara sah
ne olmaktadır. Meclislerin tadil müddetleri de 
bizimkiler kadar uzun değildir. 

Kaldı ki; onların ayrıca anayasalarında, ana
yasalarının metnine girmiş yüksek iktisat şûra
ları da vardır; bu gibi malî, iktisadi ve siyasi an
laşma ve andlaşmaları tetkik eder Sayın İktisat 
Bakanı Anayasaya uygun olduğunu söylüyor 
ama bu yüksek iktisat konseylerinin meclislerin 
bünyesi içinde olduğunu unutuyorlar. Hukuk 
müesseselerini nasıl unutuyorlar da bunlar hü
kümetlere verilen salâhiyetlerdendir diyor. Ye
ni anayasalar hattâ meclislere değil, ayrıca ikti
sat konseylerine vermektedir. 

Netice şunu arzetmek istiyorum : Burada li
berallik fikri ile, Devlet fikriyle alâkalı birşey 
yoktur; burada tam mânâsiyle demokratik hak
larla ve onun esas haklarından olan ticaret an-

I laşmaları, malî anlaşmalar, siyasi anlaşmalar 
I üzerindeki usul ve taamül meselesi vardır. Bu

güne kadar laubali şekilde çıkmıştır. Biz bu hu
susta Kemal Türkpğlu arkadaşımıza iştirak edi
yoruz, Türkiye Köylü Partisi adına istirham edi
yorum, bundan sonra bu lâubaliliğe devam etmi-
yelim arkadaşlar. Anayasa esaslarına saygı gös
terelim. 

BAŞKAN — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar; üzerinde durulan anlaşmaların 
muhterem Meclisin tasvibine arzedilmesi keyfi
yetini Kemal Türkoğlu arkadaşımızla onu taki-

: beden Cezmi Türk arkadaşımız Meclisçe istimali 
I gereken bir salâhiyetin elden kaçırılması, Anaya-
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saya muhalefet edilmesi; şeklinde isimlendirdiler. 

Halbuki hakikat öyle değildir, bildiğiniz veç
hile bu hukuki bir mevzudur ve Akademik bir şe
kilde münakaşa edilebilir. Fakat düşünelim, Mec
lis Anayasadaki salâhiyetini acaba nasıl istimal 
eder?. Harb ve sulh muahedelerini Meclis nasü 
yapar?. Ve nihayet millî iradeyi nasıl istimal ey
ler. . 

Rey vererek.. Şu halde rey vermeden önce 
Meclisin istediği nispet ve derecede tetkikat yap
maya, avan projeler yaptırmaya, anlaşma tasa
rılarını hazırlamaya gerek Hükümeti gerek baş
kaca heyetleri tevkil edebilir. Biz burada, Mec
lis olarak Almanya, İngiltere ve Fransa ile ti
caret anlaşması için pazalığa giremeyiz. Ticaret 
işlerinde salahiyetli organımız vardır. Bunları 
o organ yapar. Sonra Meclisin önüne getirir. 
Bu temasını yapabilmek için bu organın şüp
hesiz bir salâhiyete ihtiyacı vardır. Salâhiyet-
siz bir heyetin diğer bir devletle konuşması 
neyi ifade eder? Hangi devlet buna iltifat eder? 

Bu itibarla konuşmaların müsmir olabilmesi için 
elbette muhterem Meclisin salâhiyetini haiz bir 
organın muhatap devletlerle yüz yüze gelmesi 
lâzımdır. îşte bu anlaşma ile bizzat muhterem 
Meclisiniz kendi şahsında tecelli eden hâkimiye
tini istimal etmektedir. Burada bir Anayasaya 
aykırılık ve salâhiyetin devri yoktur, salâhiye
tin istimal şekli vardır. Muhterem Meclis de öte
den beri bunu bu yolda kullanmıştır. Esasen 
kanunların tatbikmda onlara hayatiyet veren 
istimal şeklinin bir teamül halinde canlanmayı
dır. Mazinin seyyiatı bizi alâkadar etmiyeceğine 
göre bu kanunun kabulüne ve salâhiyetin bu 
suretle istimaline rey verilmesi yerinde bir ha
reket olur, mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Efendim, iş uzadı, ben daha evvel, hattâ kâ
fidir, reye koyalım diye bağıranlar arasında 
idim. Fakat baktım ki bir Anayasa meselesi 
ortaya atıldı, bâzı aırkadaşlar, liberalizm xe 
devletçilik meselelerini ortaya attılar. Mesele 
bu iki zaviyeden tetkik edildiği vakit, bu ge
len kanunu hem Anayasaya, hem devletçilik 
ve liberalizm doktrinlerine uygun bir kanun 
olarak mütalâa etmemek imkânı yoktur. 

Evvelâ şunu arbedeyim ki milletlerarası ve 
devletlerarası muamelelerde iki türlü yol var
dır. Bu yoldan bir muamelenin yapılması için, 
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I Devlete ait olan işlerde, meselâ dostluk muka

velesi yapmak, ittifak yapmak, harb ilân et
mek, filân kanunu filân memlekette tatbik et
tirip ettirmemek, yani bu gibi işlere' karar ve
rilmesi için Devlet denilen otoritenin ımüdahale 
etmesi ieabedem efaller vardır. Bütün milletle
rin, anayasaların, meclislerin, parlâmentoların 
tasdikma arzedilmesi lâzımgelen muamele bu 
kafbîl muamelelere ait olam anlaşmalar ve and-
laşmalardır. 

Hakikaten bİT Meclis, harb ilân etmek, bir 
milletle, bir devletle muahede akdetmek <vegai 
bozmak yetkisini icra' kuvvetine- veremez ve 
kendisi böyle bir mukaveleyi tasdik etmeden, 
böyle bir mukavele Meclisçe tasdik edilmeden 
yürürlüğe giremez. 

Fakat ikinci nevi muameleler vardır, icrası 
i için Devlet otoritesine ihtiyaç olmıyan muame

leler. Bunlar nelerdir? Bunlar ticaret muame
leleridir. Mal alım satımına, paıra nakline, 
eşya götürülüp getirilmesine ait olan muame
lelerdir. İşte bizim Enver Bey arkadaşımızın 
bahsettiği liberalizm, burada giriyor. Bütün 
anayasalar liberalizmin hâkim olduğu devirler
de ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh o zamanlarda 
bu tarzda muamelelerin bir kanun mevzuu ol
ması ve tasdik mevzuu olması bahis mevzuu de
ğildi. Böyle bir şey bahismevzuu olmazdı. Ti
caret serbestti. Mallar alınıp gelinir ve para
lar ödenirdi, ödenmezse altın ödenirdi. Bun
lar hakkında birtakım anlaşmalar yapmak 
müteamel değildi. 

Fakat, dünya krizi başlayıp bütün meımle<-
ketler icrada dahi otoritenin tasdikma veya 
idaresine terkedilmemiş olan ticari ve malî 
muameleleri kendi memleketleri arasında bir
takım mukavelenamelere bağlamak mecburiye
tini hissettikleri zaman, işte o zaman bir yeni 
usul ihdas edildi. Bu usul şudur : Bu anlaşma
lar, bu müzakereler hükümetler arasında ya
pılır ve tasdik edilmesi beklenmeden muahede 
yürürlüğe girer. Yürürlüğe girer ama bu yü
rürlüğe giren muahede ve anlaşmalar bilâhara 
meclislerin tasdikına sunulur; sunulduğu za
man ne olur? Meclis bu tasdik keyfiyetini ya
par. Bu bir formalite, millî hâkimiyetin tees
süsü bakımından, millî hâkimiyet rejiminin ifa
sı bakımından formalite ikmal edilir, öyle bir 
şey tasavvur ediniz ki; Hükümet İtalya ile bir 
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anlaşma yaptı. İtalya'ya pamuk satıyor, muka
bilinde bez alıyor. 

Arkadaşlar, liberal bir memleketin Anaya
sasında ki, Anayasa hürriyet nizamını tesis e-
den bir kanundur her memlekette; hiçbir zaman 
bir hürriyet nizamının kanununda bir memle
ketin, diğer bir memlekete pamuk satacağı ve 
mukabilinde bez alacağı ve bu muamele dolayı-
siyle bir mukavele akdetmeye mecbur kalaca
ğı aklü hayale gelir miydi? Aklü hayale gele
meyeceği için Anayasanın 26 ncı maddesinde 
de mevzuubahs olduğu gibi, kanunlarda deği
şiklik yapmak, kanunları yorumlamak, devlet
lerle sözleşme ve barış yapma, tâbiri içinde 
Çekoslovakya'ya tütün satıp mukabilinde vagon 
alınması, italya'ya şunu satıp karşılığında bu
nun alınması gibi muamelelerin de, devletler 
arasında kanunlar, anlaşmalara, mukavele yap
maya ihtiyaç olan muamelelerden olduğunu, 
Anayasa hukuku ile ortaya konduğu zaman, 
mütalâa etmek imkânı yoktur. Bu itibarla ar
kadaşlar, iktisadi zaruretlerle işliyen iktisadi 
Devletçilikte bir zarureti tarihiye olan dünya 
cemiyetleri içinde bu bakımdan yeni bir tea
mül çıkıyor.'Her memleketin Anayasasında mev
cut olduğu halde yani, devletler arasında ya
pılacak mukavelenameleri Meclislerinin tasdik 
edeceğine dair kayıtlar bulunduğu halde - ben 
tetkik etmedim - hiçbir Anayasanın devletler 
arasında mukavele yapmak yetkisinin icra kuv
vetine verilmiş olacağının tasrih edildiğini zan
netmiyorum. Mutlaka böyledir. Böyle olduğu hal
de ticari ve malî muamelâttan mütevellit olan,. 
yani ifası için liberal bir cemiyette hiçbir oto
ritenin müdahalesine lüzum olmıyan muame
lelerden mütevellit işleri hükümetler, yaptık
ları anlaşmaları imzalarlar ve yürürlüğe ko
yarlar. Ve yürürlüğe girdikten sonra Mecli
sin tasdikma sunulur. Böyle yapmazsan ne 
olur? iki şıktan birisi olur : Ya Kemal arkada
şımızın söylediği gibi Anayasayı tadil eder, 
Hükümete milletlerarası andlaşma yapma yet
kisini veren bir kayıt koruz, Anayasayı zedele
riz. Böyle bir kayıt koyamayız. Tekrar diyo
rum böyle bir kayıt koymak suretiyle Hüküme
te bu salâhiyeti veremeyiz yağma yok. Bunu 
yaparsak sizin gibi Anayasaya itiraz etmek 
için konuşan arkadaşların hareketine yol yapr 
mış oluruz. 
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| KEMAL TÜEKOĞLU (Mardin) — Teessirf 

ederim. 
| AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
i Anayasamızda, devletler arasında muahede yap-
' mak yetkisini icra Vekilleri Heyetine vereeek 

bir kayıt konamaz. Anayasamızda andlaşmala-
rı tasdik etmek salâhiyeti Mecliste baki kal
mak şartiyle anlaşmalar yaptıktan sonra bu 
anlaşmaları kendi mesuliyeti altında tatbik et
mek yetkisini bütün memleketler verdiği gi-

. bi Türkiye Cumhuriyeti de bu Anayasa ile mü-
kemmelen bir kanun yapmak suretiyle bu sa
lâhiyeti Hükümete verebilir. Vermediği tak
dirde ticari muamelât, bugün devletler ara
sındaki münasebetin aşağı yukarı % 60 - 7G gi
bi, hattâ yüzde yüzünü teşkil eder, ama malî 
işler buna bağlı olduğuna göre o zaman Hükü
meti durdurmalı, Meclis geceli gündüzlü çalış
malı, Meclis kendisi yapmalıdır. Buna da im
kân yoktur. Vaziyet gayet sarihtir. Bir Anaya
sa tehlikesi asla mevzuubahis değildir. Huzu
runuza sunulmuş olan kanun bütün teferrua-
tiyle komisyonlarca incelenmiş, başka memle
ketlerde, ve bizim memleketimizde icra kuvve
tine verilmiş olan salâhiyet verilmiştir. Ben
deniz bunun kabulünü arz ve rica etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. (Alkışlar) 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; ticari anlaşmalarda 
Hükümete salâhiyet tanımağı üzerinde durulan 
konu cidden mühimdir. Evvelâ zaruret vardır, 
buna şüphe yok. Çünkü vâki olduğu üzere Dış
işleri Bakanlığının akdettiği birçok anlaşmalar 
tatbik edildikten ve müddetinin inkizasından 

5 - 6 ay sonra Meclisçe tasdik edilmiştir. Bil
hassa 1934 senesinden evvelki ve hassaten 1929 
buhranından sonraki devre misal bakımından 
bu hususta çok zengindir. Bu boşluğu doldur
mak lâzımdır. Evet ticaret sürat ister, süpleks 
ister. Fakat Sayın Kemal Türkoğlu arkadaşımı
zın temas ettiği noktanın da ihmal edilmemesi 
lâzımdır. 

Hiç şüphe yok ki, Sayın Bakanın buraya ge
lip bütün memleketlerde böyle yapılıyor deme
si hiç bir şey ifade etmez. Evet, Fransa'da, 
ingiltere'de, Amerika'da bunun misalleri var
dır. Ama ticari mahiyette, hattâ bir kısım siyasi 
mahiyetteki anlaşmalar oralarda doğrudan 
doğruya icra uzvunun yetkileri içerisindedir. Bu 

I itibarla elbette onlar yaparlar. Ama iş bir mü-



fceMfcfjye*-takatti* gayesini güdüyorsa, ezcümle 
bir vergi ihdasım, b» resmi indirmeyi yahut 
artırmayı istihdaf ediyorsa,- buna Hükümet 
hiçbir zaman- yetkili değildir. Sebebi; bir hâ
kimiyetin mevzuubahis oluşudur. Hâkimiyet 
tecezzi kabul etmez. Meclisin delegasyon yoliy-
1* salâhiyetlerini devre hakkı yoktur. Çünkü; 
vekil değil, sadece mümessildir. Bu itibarla ar
kadaşımı» sözlerine tatn manasiyle iştirak edi
yorum. MfnÜıı ıı > ııı ı teuıdajt ibarettir. 

BAŞKAN — Söz almış daha iki arkadaş 
^ İMTH; felaet verilap^.kıfafrgt önergesi de mev-

K M » E J l t t e O Ğ L l J (Mardin) — Aleyhte 
söz istjyoounrr 

BAŞKAN—Müsaade buyurun bir defa ö-
nergeyi okutalım. K4fayet takririni okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Oazianteb Rize 

R&rem Cenani Osman Kavrak 

K^MAJ^TÜRKOtaJ (Mardin) — Önerge
nin .aleyhinde ikouütaea&ım. 

BAŞKAN— Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem. adkattaşlar, hakikat«a mevzu uzadı, atfı
nızı dilerim. Fakat cevap verdikten sonra bâ
zı ;arkadaşia* başka noktai nazarlar serdettiler, 
onları da cevaplandırmak lâzım, müsaadenizi ri-
ea ederim. 

BAŞiCAN — Müzakerenin kifayetini oya ar-
zediyorum: Kâteul edenler ... Etmiyenler ... Mü-
zakesefaâ» kifayetikaibul edilmiştir: 

Bir önerge daha vardır, ateutuyorunı. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, Anaya

sanın 26 ncı maddesine aykırı olan hükümleri 
çıkarılmak ve Hükümete yalnız anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler muvaredatma karşı gerekli 
tedbirler almak yetkisini veren daimî bir şekle 
ifrağ edilmek üzere, taraşının Dışişleri ve Ti
caret Komisyonlarına iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Turkoğlu 

BAŞKAN — Komisyonnun bir mütalâası var 
mı efendimi? 
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ENVER GOREÎiî (Balıkesir) — İştirak ek

miyoruz. 
BAŞKAN — önerge, bu tasarımı*-Ticaret ve 

Dışişleri komisyonlaram iadesini istemektedir. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabui edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, garelsçesinde,! tasarının ivedilikle 
görüşülmelini istemektedir. 

Ta*armm ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Tasarının ivedi
likle görüşülmesi kabut edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Yabancı memleketlerle geçki.mabiyâtte Ticaret 
Anlaşmaları ve modüs videndiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük 
resimkarinde değişiklik, yapUmasına ve anlaşma
ya yanaşmıyaa devletler muvaredatma karşı 
tedbirler almmasma yetki verilmesine dair 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 

hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette. Ticaret Anlaşmaları ve Modüs viden-
diler akdine ve bunlarm şümulüne giren mad-

j delerin Gümrük resimlerinde değişiklikler ya
pılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan devletler 
muvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki 
verilmesi hakkındaki 4562 sayılı Kanunun-5 nci 
maddesinde yanlı olup* 5689̂  sayılı Kanun ile iki 
yıl uzatılmış buluna» süre yeniden üç yıl uza-
tırhuştır. 

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

L MADDE 2, — B,u, kanun 13 Haziran 1952 
I tarihinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Söztiatâvşn yok. Maddeyi kabul 
I edewler... Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

i BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Müzakere tamamlanmıştır. Tasarının tümünü 

oyunuza arzedıiyorttm. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. Tasan kanunlaşmıştır. 
I Açık oy muamelesinin neticesini arzediyorum. 

-F-



İ : 02 9.6 
Uçuş tazminatı hakkındaki kanun tasarısına 
(244) milletvekili iştirak etmiş, (242) kabul, 
(2) ret vardır, çekinser yoktur. Muamele ta
mamdır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna ek kanun teklifine (267) milletvekili iştirak 
etmiş, (178) kabul, (74) ret, (15) çekinser var
dır. Şu halde tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Dışi§leri Bakanlığı Kurulu§u hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/394) [1] 

BAŞKAN — Buyurun Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim; Nato teşkilâtına ait olan 
bu kanunun müstaceliyetine binaen öncelik ve 
ivedilikle müzakeresini yüksek reylerinize arzet-
mek istiyorum, kabulünü bilhassa ehemmiyetle 
rica ederim. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler kıs

mında birinci maddedeki kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

BAŞKAN — Hükümet taarfından bu tasarı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu teklifi kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler lütfen işaret 
versinler... 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; bunun heyeti umumiyesi üzerin
de söz almak mecburiyetini hissedişimin sebebi 
hakikaten Sayın Bakanın da söylediği1 gibi önce
lik ve ivedilikle müzakereye konacak kadar ehem
miyetli bir mevzu olması ve fakat gerek esas ba
kımından, gerekse tatbikat bakımından, naçiz ka
naatime göre, bâzı sakatlıkların bulunmasıdır. 

[1] 194 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 
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Bu tasarıda esas bakımdan faydalı görüllniyen 
ve tatbikatı bakımından da şimdi bile aykırı dü
şen bâzı noktalar vardır. 

Evvelâ esas bakımından arzedeyim. Bu Baş-
delegelik, Hükümetin teklifi ve diğer komisyon
ların bu husustaki tadili neticesinde nihayet bu 
şekli alabilmiştir. Başdelegelik unvanını alan 
bu makam, hakikaten, hakikaten üzerinde duru
lacak bir vazife. Bir kere Kuzey Atlantik Aııd-
laşması hükümleri içerisindeki işleri merkezi-
leştiren bir büro olduğu ve bu büro ile bilhassa 
bu işlerde merkezileşmenin icabettiği anlatılmak-
tedir. Bu büronun başı kimdir, bunu maalesef 
bu anda bilmemekteyiz. Zannediyorum ki, anlaş
ma ile alâkalı işleri asıl merkezde derleyip to
parlamak, burada ayrıca işleyen nâzım bir büro 
gibi bunu kurmak mecburiyetindeyiz arkadaş
lar. Halbuki, elimize gelen bu tasan bu nâzım 
kuvveti Türkiye'nin dışında kurmayı tasavvur 
etmektedir. 

Dışarda Amerika ve Fransa'da ayrı ayrı iki 
büyükelçimiz vardır. Birleşmiş Milletler yanıda-
da da ayrı bir büyük elçimiz vardır. Buralarda 
şimdi bir dördüncü büyükelçi yaratmak vaziye-
tindeyiz. Merkezde Dışişleri Bakanlığımız Birleş
miş Milletlerle alâkalı iktisadi, malî müesseseleri 
kendi elinde toplamaktadır. Bunun gibi dışar
da da bu teşekküllerin bir elde toplanmasının ve 
başına getirilecek kimsenin dış âlemi yakından 
bilen bir kimse olmasının Türkiyemiz menfaati
ne daha uygun olacağı bir hakikattir. 

Vaşington'daki Askerî Mümessiller Komitesi 
yanında; Avrupa Başkomutanlığı ve o?ıa bağlı 
Güney Avrupa Komutanlığı teşkilâtında ve bu 
teşkilâta bağlı Güney Avrupa Komutanlığı ya
nında bulundurduğumuz askerî temsilcilerle bu 
d işardaki başdelegelerin alâkadar olması ica-
betmektedir. İşin selâmeti bakımından bütün 
mekanizmaların büyük elçilerimizden biri ka-
naliyle merkezde işleyen büroya akıtılması ve 
burayı idare eden başın emrinde işlendikten 
sonra Dışişleri Bakanına intikalettirilmesi naçiz 
kanaatime göre memleketin yüksek menfaatle
rine uygundur. 

İşin esasında ba§delegeliğin meydana getiril
mesinde uygunluk görmemekteyim ve oradaki 
üç tane büyükelçi payesinde arkadaşlarımız var
dır, bu üç büyük elçinin bu işi pekâlâ yapacağı 
kanaatindeyim. 

Gerekçeye dikkat Duyurulacak olursa baş-



ka memleketlerin başdelegeler meydana getir- I 
diği söylenmektedir Muhterem arkadaşlar, baş
ka milletlerle bu hususta mukayeseye yanaş
mak niyetinde değilim. Onlar çoktan kendi iç 
teşkilâtlarını istikrara kavuşturmuş milletler
dir. Biz üç inkılâp geçirdik; böyle olduğu hal
de dış işleri teşkilâtımız olduğu gibi durmakta
dır. Böyle bir vekâletle iç ve dış teşkilâtların
da istrkrara kavuşmuş milletlerin dışişleri ba
kanlıklarını mukayese etmeyi memleket men
faati bakımından doğru bulmuyorum. Bu iti
barla başdelegeliği doğru görmüyorum ve bunu 
oradaki büyükelçiliklerimiz kanalı ile yapmayı 
naçizane, daha doğru bulmaktayım. 

Tatbikat bakımından aykırı düşen noktalar 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar; orada başdelege va
zifesini görecek olan arkadaşımız şu andan çok 
daha evvel vazifesine gitmiş ve işe başlamıştır. 
Bunun, Meclisin teşriî hak ve hayatı ile ne de
receye kadar uzlaşacağını sizlerin takdirlerinize 
bırakıyorum. Bilirsiniz, bu gönderilen zat baş
ka bir vazifede idi ve bu başka vazife de son 
derece ehemmiyet verdiğimiz vazifelerden biri
si idi. Bu vazifeye başlamış olan arkadaşımız, 
tam bu vazifeye alışmaya başladığı bir sırada 
oradan çekilmiş, başka bir vazifeye gönderil
miştir. Bana öyle geliyor k i ; tam işe alışacağı 
sırada kendisini oradan alıp, diğer bir vazifeye 
göndermek (ki, dışarda yapacağı bu iş de her 
eşyden evvel askerlikle çok alâkalıdır). Burada 
alıştığı işten ayırmak yine memleket menfaatle-
riyle. işin realite ve mantığı ile uzlaşmıyor, ka
naatindeyim. 

Bundan başka bu arkadaşımızın oraya gittiği 
andan itibaren buradaki işi kime devir edeceği, ı 
tabiatiyle, bununla alâkalı vekil tarafından j 
düşünülebilir. Fakat biz şunu bilmekteyiz ki, bu
radaki yeri, bugüne kadar en ufak vesile ile bile | 
şikâyet mevzuu olan, Türkiye'ye, fedakârlığı ile 
gayrikabili mukayese az yardım gördüğü belirti
len bir makamdır, tşte bu noktai nazardan, bu 
yeni tâyinle, o makam yeniden muallâkta bu
lunmaktadır. Bu, tatbikat bakımındandır. Esas 
bakımından, umumiyet itibariyle, bu tasarının 
memleketin menfaatine uygun olmıyacak şekilde 
yapıldığı kanaatindeyim ve tasarının yeni baştan 
tadilini naçizane zan ve arzederim. 

BAŞKAN — Buyurun Dışişleri Bakanı. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

; (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Remzi 
i Oğuz arkadaşımızın mütalâasını dikkatle dinle

dim. Gördüm ki, maalesef mütalâalarına mes
net teşkil eden aldıkları malûmat tamamiyle 
yanlıştır. Tabiatiyle mesnetleri yanlış olunca o 
yanlış malûmata istinat eden mütalâalar doğru 
olamaz. Bir defa bu Nato teşkilâtı nezdinde bir 
nâzını kuvvetin vücuda getirildiği ve bunun dı
şarıda vücuda getirildiği mütalâasında bulunu
yorlar ve böyle bir merkezin içeride olması lâ-
zımgeldiğini söylüyorlar, tçeride merkez var
dır, en evvel bu merkez kurulmuştur. Dışişleri 
erkânı, Genelkurmay, Millî Savunma ve Ma
liye bunlarla alâkadardır. Bütün bunları tetkik 
etmek için bu bakanlıkların en yüksek mümes
silleri meşgul olmaktadır ve icabında bakanlar 
da iştirak ederek müzakerede bulunmaktadır. 
Bu suretle burada, merkezde nâzım kuvvet ilk 

! gününden itibaren kurulmuştur. Tabiatiyle bu, 
i bütçeye bir külfet yüklemediği için ve yeni bir 

teşkilât mahiyetinde olmadığı için mevcut me
murlarımızla, mevcut bütçelerimiz içinde, ya
ni masraf etmeden teşkil edilmiş olduğu için, el
bette bunun ayrı bir kanunla buraya sevkına 
lüzum görmedik. Kendi tasarrufatımız cümlesin
den addettik. Demek oluyor ki, söyledikleri ta
mamen doğrudur, merkezde böyle bir şey olma
sı lâzımdır, merkezde böyle bir şey mevcuttur. 
Hariciyede diğer alâkalı vekâletlerin iştiraki 
ile teşekkül eden bu heyet, buna mümasil olarak 
geçenlerde bir kanunla Hariciyeye raptedilen 
îktişadi îş Birliği ile bütün bu işler bir arada 
temerküz etmektedir. Yani merkezden idare 
edilmektedir. Bunlar bir biriyle alâkalıdır. Bu
radaki merkeze bağlı olarak Hariciyede mevcut 
olan teşkilâtla alâkalı olarak Nato merkez teş
kilâtı yanında, temsil edici bir delegelik vücuda 
getiriliyor. Bu delegelik diğer memleketlerde de 
mevcuttur. Hepisinin Nato yanında hususi baş-
delegeleri, mümessilleri, hepsinin büyük elçi 
payesinde temsilcileri mevcuttur. Binaenaleyh 
biz bu teşkilâtı yaparken sadece şu veya bu dev
let böyle yaptı diye bir taklit eseri, bir benzet
me olarak değil, kendi durumumuza göre bu teş
kilâtı nasıl yürütebiliriz diye düşünülerek mey
dana getirilmiştir. Bizim yaptığımız teşkilât 
Nato'nun en son aldığı şekle göre olduğundan, 
en yenisi ve en rasyonalidir. Diğer devletler 

i bizim bu şekilde kurmuş olduğumuz teşkilâtın 

— 189.— 
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Nato'nuınnahiyet ve gayesine daha uygun oldu
ğunu, çünkü biz bu teşkilâtı yaparken-Nato'ya 
en son iltihak etmiş bir devlet olarak ve eski 
tecrübelerden de istifade ederek yaptığımız için, 
tabiatiyle teşkilâtımız diğerlerinden daha rasyo
neldir. daha mâkuldür. 

Bunun büyükelçiliklerle idaresine gelince; 
Nato merkezi Paris'tedir. Binaenaleyh bu, olsa 
olsa oradaki büyük elçimiz tarafından idare 
olunabilir. Halbuki Paris Büyükelçiliğimiz esa
sen kâfi derecede meşbudur, ayrıca bu Nato 
işleriyle meşgul olmasına maddeten imkân yok
tur. Onun büsbütün başka hususiyetleri vardır 
ve oradaki teşkilâtımızın diğer 13 devletin teş
kilâtı gibi gayet muntazam, rasyonel ve onlarla 
aynı ahenk içinde yürütülmesi icabetmektedir. 

Sonra, bunun yanında ayrıca İktisadi tş Bir
liği teşkilâtımız durmaktadır. İktisadi İş Birliği 
teşkilâtımız Hariciyeye, Merkeze bağlıdır ve 
onun başında da ayrıca bir mümessilimiz var
dır. Nitekim Avrupa İktisadi İş Birliği dolayı-
siyle bütün devletler orada ayrı mümessiller 
bulundurmakta ve Nato için ayrı temsilciler 
kullanmaktadırlar. Hattâ onların büyükelçi ol
mak üzere bir veya iki mümessili olduğu da var
dır. Bizimki bundan değil, daha basit, daha 
mütevazı bir şekildedir. 

Bu itibarla arkadaşlar şunu arşedeyim, ilk 
günden itibaren bunun, gerek diğer umumi işler, 
gerek iktisadi iş birliği ile alâkası, münasebeti, 
askerî vaziyetlerle, delegasyonlarımızla alâkası 
tesbit edilmiş ve ona göre makine muntazam ola
rak kurulmuş ve işlemeye başlamıştır. 

Arkadaşımız, bu kanun çıkmadan oraya bir 
başdelege göndermemizin nasıl kabîl olduğunu 
sordu. Hariciye Teşkilât Kanunu ile Natoya 
kendimiz her hangi bir memuru tâyin edebiliriz, 
bu hakkımız vardır. Bizim istediğim, bu kanun
la istediğimiz, mevcut bütçemiz kifayet etmedi
ği için, yeni vazifelerin, hizmetlerin ıgörülebil-
mesi için munzam kadro istiyoruz. Yoksa, bu
günkü kadromuzdan işlerimizin geri kalmaması 
için, oradaki müzakerata bir an evvel iştirak 
edebilmek için buradan, bir büyükelçi tayiniyle 
göndermeye salâhiyetimiz vardır. Bu itibarla, 
başka bir şeye ihtiyaç yoktur, Hariciye göndere
bilir. 

Sonra bir de bunun dışında şahıslardan bah
settiler. Oraya giden arkadaşlar bu Nato işinde, 
ilk günden itibaren, oraya iştirak etmiş çalış-
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I mış arkadaşlardır. BunlaiMkar ı̂kklı emniyet 

teşkilâtı, iktisadi iş birliği ve yardımla çok alâ
kalı olan, askerî meselelerle yakından alâkalı 
olan mevzulardır. Oraya giden arkadaşlarımız, 
o işleri takip eden teşkilâtımız, bu işlerle esasen 
meşguldürler ve meşgul olmaktadırlar. 

Bu itibarla ortada hiçbir aykırılık veya o va
zifenin ifa edilemiyeeeği gibi bir endişeye mahal 
yoktur. O işi ifa edebilecek en liyakatli arka
daşı seçmek hususunda vekâlet elinden geleni 
yapmıştır ve bundan tamamiyle mutmaindir. 

Sonra arkadaşımız, iktisadi iş birliği ile olan 
münasebetten bahsettiler. Muhterem Heyeti
nize arzetmiştim. İktisadi İş Birliğinden ne 
kadar yardım gördük, bu yardım ne.nispette
dir, Demokrat Parti iktidara geldikten sonra 
ne nispette tezayüt etti. % 1 den aşağı olan 
umumi yekûn % 8 i nasıl tecavüz etti. Bunları 
burada listeler ve rakamlarla arzetmiştim. 

Binaenaleyh, Türkiye az yardım gördü ve 
saire gibi sözlerin Nato teşkilâtı ile alâkası 
yoktur. 

Ondan sonra Türkiye diğer memleketlerden 
nasıl askerî yardım gördü, onu da arzetmiştim. 
Bu yardımın son senede eskisine nazaran |%: 

150 - 200 arttığını ve 100 milyondan 250 milyo
na çıktığını arzetmiştim. Diğer noktalar tefer
ruat meseleleridir. Zanederim ki, arkadaşımızı 
tatmin etmiş olsak gerektir. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Bir sual. 

BAŞKAN -— Buyurun. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Şimdiki tasarı olmasaydı başdelege olarak tâyin 
edilen arkadaş büyükelçi olarak tâyin edile
bilecek miydi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Tabiî. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Teşkilât Kanunu buna müsait midir ? Bubünkü 
teşkilât kanununa göre bu zat büyükelçi ola
bilecek miydi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Ortaelçi payesini haiz olan, hattâ 
olmıyan da, büyükelçi tâyin edilebilir. Hattâ 
memleketten olmıyan bir kimseyi hükümet doğ
rudan doğruya alır, büyüelçi tâyin edebilir. 
Bunu belki hariciye ile alâkadar olmıyan bir 

I arkadaş bilmiyebilir. Fakat Pamukoğlu gibi 
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yıllarca hariciyede hizmet etmiş bir arkadaşın 
bilmesi lâzımdır. 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Cevap vereceğim. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bir sual 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim 

söze başlarken arzettiğim gibi bu nâzım kuvve
tin Türkiye'de bulunduğunu şimdi ifşa buyur
duğunuzdan dolayı teşekkür ederim. Ben ismini 
bilmiyorum, bilmemekliğim de bir kabahattir. 
Fakat acaba bunun ismini dostlarım biliyorlar 
mil Zatıâliniz yalınız nâzım kuvvet buyurdu
nuz, isim vermediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(istanbul) — Hariciye Bakanlığı ile alâkalı ba
kanlıkların iştirakiyle teessüs etmiş yüksek bir 
komisyon vardır. Hariciye Kâtibi Umumisinin 
nezareti altında ve diğer alâkalı bakanlıkların 
müsteşarlıkları ve Erkânı Harbiyenin yüksek 
mümessilinden terekküp eder. Hariciyeyi alâka
dar eden birtakım meseleler vardır ki, bu mese
leler hakkında bu yüksek heyet, harice icabeden 
talimatı verir, gerek Waşington ve gerek Paris, 
Napoli Nato merkezine talimat verirler. Bu yük
sek komisyon icabında doğrudan doğruya alâka
lı bakanların iştirakiyle toplanır. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim 
affınızı rica ederim. Bu, Hariciye Vekâletimizin 
ta kendisidir. Ben Hariciye Bakanlığımızın böy
le bir beyin vazifesi yapması lâzım geldiğini ka
bul ediyorum. Yalnız elimizdeki gerekçede, dik
katle okudum, bir başdelegelik vardır. Bu başde-
legeliğin rolü çok dağınıktır, öteki vazifeleri 
temerküz ettirmek olduğu anlaşılmaktadır. Mer
kezde temerküz ettirmek ve dışarıda temerküz et
tirmek. Merkezde temerküz ettirilecek yerin, ben, 
Dışişleri Bakanlığının bilhassa kendisi olarak kabul 
ediyorum. Ve ona intikâl ettirmek içindir İçi, böyle 
bir beynin o bakanlığın içinde olmasına ihtiyaç 
hissettim. 

Dışarıya gelince; zatıâliniz de işaret buyur
dunuz, bu arkadaşımız daha evvel İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtmda çalışmıştır. Siz çok iyi tak
dir buyurursunuz ki, Muhterem Fuad Bey, İkti
sadi İş Birliği ile şimdiki Nato teşkilâtı arasında 
fark vardır. Bu fark sarih olmasaydı böyle bir 
bünyenin kurulmasına ihtiyaç hâsıl olmazdı. O 
halde dediğim gibi, tekrar ediyorum, şahsa teca-
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vüz yok, hepimiz bilmiyoruz, bu işe yeni y^ni 
alışmakta olan böyle bir arkadaşı buradan alıp 
tamamiyle yeni bir sahaya vermenin, Meclisin 
tasdikından geçmeden, yollamanın, naçizane doğ
ru olmadığını zannediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, müsaadenizle arzedeyim: 

Bu İktisadi İş Birliğinin işleri ile Natonun 
işleri birbirine mühim nispette bağlıdır. Çünkü 
Natonun bugün meşgul olduğu, esaslı ve en bü
yük mesele olan askerî yardım meselesi, vaktiy
le İktisadi İş Birliği Teşkilâtında idi. Ondan 
sonra bu arkadaş diplomasi meslekinde uzun 
müddet bulunmuş ve o meslekte sırasiyle bütün 
mertebeleri katederek gelmiş bir arkadaştır. 

Sonra bu, hariçteki teşkilâtın başındadır. Na-
toda, müzakereleri, gayet tabiî olarak, bu işleri 
re'sen tedvir etmez. Buradan, merkezden aldığı 
talimat ve direktif üzerine Hükümeti orada ı.em-
sil eder ve orada kendilerine verilen direktif da
iresinde mesaisine devam eder ve mesaisini tan
zim eder. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar, şu tasarıyı 5 - 6 aydır bek
liyordum. Bugün gördük ki; saya ile söylenensö/ 
tahakkuk etmiştir. Atatürk devrinde, 1921 de 
Franklen Büyyon Anlaşması ile, meslekten ol-
mıyan Bakanlar harice mümessil olarak tâyin 
edilebilirler ama, hiçbir zaman bir iki istisna 
hariç prensip itibariyle Büyükelçi olarak değil. 
Meslekten olanlara gelince, Atatürk devrinin 
bidayetinden kendilerinin ebediyete intikal et
tiği tarihe kadar sur place büyükelçi tâyin et
memek ananesine riayet edilmiştir. Çünkü bu 
esas hem ilgili memur arkadaşın, hem memleket 
ve milletin menfaati iktizasındandır \ v Hariciye 
de bu anane, üzerinde titrenen bir esastır. Tek 
istisna; Hariciyeyi zaman ve mekân şartlarına 
uygun bir şekilde teçhiz etmek vazifesiyle tavzif 
edilmiş bulunan birinci sınıf ortaelçi, yerinde, 
yani sur place, büyükelçi oluyor. îşte ancak o 
arkadaş için, büyükelçilik mevzuubahs oldu, (Kim 
sesleri?) (Muzaffer Bey sesleri) şahıs üzerinde 
duracak değilim arkadaşlar. Prensip üzerinde 
duruyorum. 

İnönü dçyrinde maalesef buna bir iki tane 
daha istisna ilâve edildi. (Soldan» Dört, dört» 
sesleri) Şu durum karşısında şimdi elimizdeki ta
sarı ile bir arkadaşımızın Büükelçiliğe terfii 
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düşünülüyor ve bunun tahakkuku için ne yap- ' 
mak icabediyorsa o yapılıyor. 

Bakınız arkadaşlar, ek meddenin ikinci fık
rasında bu hususu açık bir şekilde belirten bir 
hüküm var: «Daimî delegeer büyükelçilere tanı- i 
nan her çeşit haklardan faydalanır...» Şu hükmü I 
tahlil edelim: 

BAŞKAN — Maddelere geçiyorsunuz. 
ARÎFHÎKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Hayır, hayır, maddelere geçmiyorum, heyeti | 
umumiyesi üzerinde konuşuyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bakan 
gibi konuşuyor. 

ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Evet.. Şimdi neden acaba esbabı mucibedc 
daimî bir bina tahsis edilecek, bir otomobil tah
sis edilecek ve masrafları ödenecek deniyor? Bu
nu kabul ve ifade ettirmek için formül bu de
ğildir. Onu ifade edecek, formül sarih ve açık
tır. Ezcümle Birleşmiş Milletler nezdinde bir da
imî delegeliğimiz var. Hiç şüphesiz ki maksat 
malî ve idari ise malî ve idari bakımdan o delo-
eliğe tanınan bütün haklar bu delegeliğe de 
tanıln demekten ibarettir. Böyle denmiyor. 
Daimî delegeye büyükelçiye tanınan bilcümle 
hukuk tanınır, deniliyor. Yani bu zat, vazifeye 
başladığı andan itibaren büyükelçidir demek 
isteniyor. Bu vaziyeti, devletler hukuku bakı
mından tahlil edelim. Bir delege hiçbir zaman 
büyükelçi olmıyabilir; bir başkâtip de olabilir. 
Delege vasfı esasen titr diplomatik de değildir. 
Binaenaleyh titr diplomatiğe ait olan bütün 
haklar, bir delege için mevzuubahis olamaz, 
asla ve kat 'a! Yalnız, devletler hukuku bakı
mından kendisine verilen dar bir çerçeve içeri
sinde salâhiyeti haizdir. , Halbuki bir titr dip
lomatiği haiz kimsenin malik bulunduğu salâ
hiyet. hele büyükelçi olduktan sonra, bütün 
mevzuatı kanuniye de dâhil olmak üzere dev
letler hukuku sahasına da şâmildir. Biliyorsunuz 
ki, sadece delege sıfatını haiz bir şahıs için 
ikinci fıkradaki hükmün konmasına imkân yok
tur. Biz Vestfalye muahedesi başta olmak 
üzere 18.15 Viyana Kongresinde diplomatlar için 
vaz'edilen statü mucibince diplomatlar diplomat | 
unvanını haiz bulundukları için - hele büyükel
çiler - takaddüm hakkına sahiptirler. Hiçbir 
zaman delegeler diplomat unvanını haiz bulun
madıkları için takaddüm hakkını haiz olamaz
lar. Meselâ, bir delegeyi başkâtip farzedelim, 
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"bnun Tahiti delegesi farzedelim, ozaman delege
nin sıfatı değil, diplomatik unvanı bulunmadığı 
için mensup olduğu memleket nazarı itibara alı
nır ve temsil sıfatı memleketinin baş harfine gö
re göz önünde tutulur ve Türkiye delegesi bü
yükelçi olsa bile ondan sonra yer alır. Burada 
dahi ara yerde büyük fark vardır. Sayın Dışiş
leri Bakanının bu işlerin başında bulunması do-
layısiyle bunu benden daha iyi bilmesi icabeder. 

Diğer bir husus hakikaten susturucudur ar
kadaşlar! Biliyorsunuz ki NATO Teşkilâtına 
dâhil bulunan memleketlerin hemen hemen he-
pisinde büyükelçilerimiz vardır. Şimdi madde
nin ikinci fıkrasına daimî delege büyükelçilere 
bahşedilen bilcümle halklardan faydalanır, der
sek biz, millî hukuku bir tarafa bırakalım, bey
nelmilel hukukun da üstüne çıkarak hareket 
etmiş ve âdeta evvelce bizde olup sonradan lâğv
ettiğimiz umumi valilikler gibi bir ucube 
karşısında kalırız. Çünkü büyükelçiler delege
lerin haiz oldukları salâhiyetin pek fazlasını 
haizdirler. Bunlar bir vesayet altına mı alın
maktadır'? Buna ihtimal yok! Kaldı ki dele
geler, ancak kendilerine verilen salâhiyet dâ
hilinde kendilerine bahşedilen hukuku istimal 
edebilirler. Halbuki büyükelçiler hem temsil 
eder, hem de diğerinin yapamıyacağı, himaye 
vazifesiyle mahmuldürler. O halde bütün bun
ların bakanlıkça ve komisyonca malûm olduğu 
aşikârken neden böyle bir hükümle karşımıza 
çıkıyorlar? Ben şahısta değilim, bu arkadaş 
ortaelçi olabilir, oraya gidip vazifesine başla
yınca büyükelçi olacaktır. Ama meslekten ise 
olmaması icabeder. Neden ondan evvelki ona 
takaddüm eden diğer arkadaşlarımız olmuyor 
da o oluyor? Neden? Fevkalâde ehliyet ve ki
yasetine me'bni ise, biraz evvel Dışişleri Ba
kanımızın buyurdukları gibi bu işlerde haki
katen kompetan ise, neden dışarı gönderiliyor 
da asıl buradaki teşkilât merkezinde ailıkonul-
muyor? Görülüyor ki üzerinde durulacak nok
talar çoktur. Nitekim bu arkadaş vazifeye 
başlamak üzere memuriyet mahallime gitmiş
tir. Fakat vazifeye başladıktan sonra büyük
elçi olacaktır. Benim mâruzâtım bundan iba
rettir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Efendim, Pamukoğlu arkadaşımı
zın mütalâalarını sizler gibi bendeniz de dinle
dim. Fakat mütalâalarında vuzuh, göremedim, 
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zaman zaman biraz karışık, müphem ;;3yler söy
lediler. Vaktiyle şu kayıt varmış, bu kayıt var
mış, dışarıdan kimse sefir gönderilmemiş.. 

ARÎF HtKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— öyle bir şey söylemedim, kariyer... 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — İşte karşımızda (Ali Fuad Cebe-
soy'u göstererek) Paşa Hazretleri Büyükelçi 
olarak gönderildi ve daha bunun gibi zatlar 
var, burada isimlerini zikretmeyi lüzumlu bul
mam. 

Büyükelçi, ortaelçi hepsi var. Bu bir. 
tkincisi, delege ile büyüelçi arasındaki in

ce farklardan ve bunun behemehal teşrifat ka
idelerine göre birbiriyle olan münasebetlerin
den bahsettiler. Bunlar çok akademik meseleler
dir. tşin bu kadar incesine gitmeye lüzum 
yoktur. Aşağı yukarı bugün diplomatik teamül
lerden kendilerinin bahsettiği, otuz, kırk sene 
evvelki vaziyetlere nazaran çok değişmiş halde
dir, hergün yenilerini görüyoruz. Onun için 
eski zamanlardaki diplomasi tarihinden baş
layıp bugüne kadar gelmekte fayda tasavvur et
miyorum. Demin de arzettiğim gibi, Nato'daki 
14 Devletin mümessilleri hepsi değilse bile 
12-13 büyükelçidir. Onun için bizim de diğer 
Devlet mümessilleri gibi buluncak olan daimî 
mümessilimiz büyükelçi payesini haiz ola
caktır. Netekim Yunanistan'da Büyükelçi 
Pepinellis ile temsil edilmektedir'. Biz oraya 
Ortaelçi gönderemeyiz, aynı vasfı haiz bir kim
se ile temsil edilmekliğimiz mecburiyeti var
dır. Netekim Birleşmiş Milletlerde de daimî" de
legemiz vardır. Bu sefer buradaki daimî dele
gemize Büyükelçi haklarının hepsi tanınmış
tır. Birleşmiş Milletlerdeki daimî delegemiz 
için tanınmış olan haklar aynen burada varit
tir, aynı haklar tanınmıştır. Bu hak, dahilî 
mevzuatımız ve bilhassa bütçe mevzuatımız iti
bariyledir. Yoksa beynelmilel teşrifat kaidele
ri itibariyle değildi. O ayrı meseledir. 

Sonra, diğer bir şeyi anlıyamadım. Oraya 
güya muayyen birini tâyin etmek için bir şekil 
düşünülmüş. Kendisini temin edeyim ki, fala
nı şuraya tâyin etmek gibi bir şeyi düşünmek ak
lımdan geçmemiştir ve geçemez. Bunu katiyen 
böyle bilsinler. Maalesef memurların terfiinde, 
elçilerin tâyininde Pamukoğlu arkadaşımızla 
aynı şekilde düşünmek mecburiyeti hukukiye-
sinde bulunmuyorum. 
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ARİF HtKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

—• Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Efendim, Teşkilât Kanunu mucibince Bü
yükelçi tâyin etmek hakkımdır buyurdunuz. 
öyle ise aynı zamanda bu tasarıya bu hükmü 
niye koydunuz? Bu tasarının mânası nedir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Birleşmiş Milletlerde mevcut o-
lan delege için burada aynı hakkın tanınması icap 
eder. Onu ifade eden bir maddenin ne mahzu
ru vardır? Hiçbir mahzuru yoktur. Aksi hal
de verilecek tahsisat ve hakları Divanı Muha
sebat tasdik etmez, bu tamamen malî mevzua
ta göredir, dahilî mevzuatımız icabıdır. Kendile
rinin mütebahhiri bulundukları beynelmilel 
teşkilât kaidelerine değil. (Gülüşmeler) Divanı 
.Muhasebatımızın usulü bu. 

ARÎF HtKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Sizden çok yüksek. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Bu tasarı 

ile Nato nezdinde bir delegelik ihdas ediliyor. 
Yalnız delege olabilmek için Büyükelçi salâ
hiyetini ve hüviyetini haiz olmak, biraz evvel 
sayın Bakanın ağzından dinlediğiniz gibi, lıü-
nümetçe muvafık görülüyor. Bunun için de de
legelik kadrosunun kenarına büyükelçi kaydı 
ilâve ediliyor. Teklif edilen kadro böyledir. Ya
ni bir delege tâyin edilecek fakat o delege Büyük 
Elçi payesinde olacaktır. O halde evvel emirde 
Bakanlık kendi mevcut büyük elçilerinin biri
sini delege tâyin etmeyi kabul ediyor veyahutta 
büyük elçiliğe tâyin için gerekli evsafı ve şeraiti 

.haiz kimseyi büyükelçi yaptıktan sonra delege 
yapmak salâhiyetini istiyor. Teklifi esası bundan 
ibarettir. Mevcut bir şahsı büyükelçi tâyin eder
ken şüphesiz ki Bakanlık kanun hükümlerine 
harfiyen ve tamamen riayet etmiştir. Büyükelçi 
tâyin etmek hakkını haiz de niçin buraya ay
rıca kayıt koydular? diye soruldu. Onu da arze-
deyim, esas teşkilât delegelik teşkilâtıdır, fakat 
delege olacak şahsın muhakkak büyükelçi 
payesinde olması için kadronun kenarına böyle 
bir işaret konulmuştur. Büyükelçi tâyin etmek 
Bakanlığın mutlak yetkisi dâhilinde olup gerek 
Bakanlık dâhilinden, gerekse hariçten tâyin 
yapabilir. Şimdi kabul buyuracağınız delegelik 
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kadrosuna Bakanlığın tensibiyle getirilecek zat; 
- kenardaki (Büyükelçi) işaretine istinaden - an- | 
cak büyükelçi olarak getirileceğine göre, bu ; 
zat ya sonradan büyükelçiliğe çıkarılacak birisi 
olacak veya. mevcut büyükelçiler arasından 
tâyin edilecektir. Bu itibarla kanuni hükümler • 
muvacehesinde her hangi yanlış bir muamele j 
veyahut mevzuata aykırı bir cihet mevcut değil- j 
di/. I 

Teşkilâtın unvanı delegeliktir. Bu itibarla j 
oraya tâyin edilecek kimse delege olacaktır, mü
messil veya delege unvanını taşıyacaktır. Fakat 
delege unvanım taşıması itibariyle acaba ken
disine, büyükelçi pavesini, hüviyetini, sıfatını 
hur/, olmasına rağmen, büyükelçi hak ve sala-
diyetleri tanınır mı. tanınmaz mı? Bunda, işti-
balıa mahal kalmasın diye kanuna bu kayıt kon
muştur. Nitekim aynı mahiyette olan Birleşmiş 
Milletler nezdindeki Türkiye Delegeliği teşkilât 
kanununa bağlı kadı o cetveline de (delege) ve 
kenarına (Büyükelçi) kaydı konulmak sure
tiyle kanun istihsal edilmiştir ve oraya tâyin 

'edilen delege de haddi zatında Büyükelçi ol- j 
inak itibariyle bu haklardan istifade etsin diye 
kamuda da bugün huzurunuza sunulan formüle 
müşabih ve mütenazır bir hüküm kabul edilmiş
tir. Bu hükmün teklifindeki maksat da bundan 
ibaretti ı. I 

BAŞKAN — Kemal Türkoğlu, sual mi sora
caksınız, söz mü istiyorsunuz? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sual. 
Fakat bir az uzun olduğu için kürsüden söyliye-
ceğim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla)— Efen

dim, bütün devletler gönderdikleri delegeyi Bü
yükelçi olarak tâyin ettiklerine göre, hiç şüp
hesizdir ki; Türkiye'nin de buna uyması lâzım 
gelir. Ve gönderilecek delegenin de behemahal 
Büyükelçi olması için kadronun karşılığına da 
Büyükelçi tâbirinin ilâve edilmesi zaruridir, 
kanaatindeyim. 

Ancak Bakanın bir noktayı tavzih etmeleri
ni rica edeceğim. Sayın Dışişleri Bakanı gönde
rilen zattan bahsederken, Birinci sınıf Ortael
çi unvanını kullandılar. Eğer yanlış anlamadım-
sa. Malûmu âliniz derece meseleleri 3656 sayılı 
Kanunda tesbit edilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre muayyen derecelerden geçmek suretiyle ter- j 
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l'i edilir ve yüksek derecelere çıkılır. Bu kanu
nun altıncı maddesi ise, valilik, elçilik, hukuk 
müşavirliği hususi kalem müdürlüğü ve müter
cimlik gibi memuriyetleri umumi hükümden 
istisna etmiştir. Yani kayıtlar terfi müddetleri
ni doldurmak şartları aranmaksızın, bu gibi va
zifelere; müktesep hakkı olmasa dahi, yüksek de
receli memuriyetlere bir kimse tâyin edilebilr. 
Bunun için de üç şart vardır:-

1. Bu istisnai mevkie tâyin edilecek zatın 
hiç memuriyet yapmamış bir kimse olması. Bu 
halde o zat büyükelçi, hukuk müşaviri, hususi 
kalen; müdürü tâyin edilebilir, 

2. Memuriyet yapmış ve ayrılmış ise, ara
dan en az beş sene müddetle memuriyet haricin
de kalmış olması lâzımdır. 

(Yani o da âdeta memuriyete ilk defa girer 
gibi bir vaziyet alıyor. Üçüncü şarta geliyo
ruz, burada mevzuubahis olan da budur, bir 
kimse eğer memur ise yüksek kadroda istisnai1 

bir mevkie tâyin 'edilebilmesi için onun beheme
hal kendi bakanlığı dışında bulunan istisnai 
mevkilerden birisine tâyin edilmesi lâzımgelir. 
Bir misal; dördüncü sınıf 90 lira asli maaş 
alan bir vali birinci sınıf bir valiliğe asla tâ
yin edilemez, müddetini doldurmadan terfi 
edemez. Fakat üçüncü sınıf bir vali başka bir 
bakanlığın birinci sınıf hukuk müşajvirliğiıi'e 
tâyin edilebilir, ikinci bir misal; bir bakanlı
ğın ikinci sınıf hukuk müşaviri, başka bir ba
kanlığın birinci sınıf hukuk müşavirliğine tâ
yin edilebilir, fakat kendi bakanlığında birin
ci sınıf hukuk müşaviri olamaz, müddetini dol
dur ma'dan terfi edemez. Yani Barem Kanunu
nun 6 ncı maddesine istinaden memuriyetlere 
serbest olarak tâyin edilebilecekleıri üç şartla 
bağlamıştur. Ya hariçten gelmiş olacak, ya 
memuriyet yapmışsa beş sene açıkta kalmış 
olacak, veyahut da bağlı bulunduğu vekâle
tin dışında bulunan bir vekâletin bu istisnai 
mevkilerin'e tâyin edilmiş olacaktır. Bu 3666 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin esbabı muci-
besinde gayet açık olarak yazılmıştır. Kendi 
meslektaşlarını 'atlamasınlar diye*. Üçüncü sı
nıf bir kaymakam atlı yar ak birinci sınıfa tâ
yin edilmiyecektir... 

REFET AKSOY (Ordu) — Onu Divanı Mu
hasebat halleder... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Evet, 
Divanı Muhasebatın reddetmesi, maaşını öde-
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memesi lâzımdır. Eğer hakikaten birinci sımf 
bir ortaelçi, birinci sınıf ortaelçilikte kanuni 
terfi müddetini doldurmamışsa büyükelçi tâ
yin edilemez. Bu hususu sayın Dışişleri Baka
nının izah etmesini rica ederim. Çünkü burada 
kullandıkları tâbirler daima birinci sınıf orta
elçi şeklinde geçti. Hariçten büyükelçi tâyin 
edebilirler. Fakat diplomatik kariyere girmiş 
Dışişleri Bakanlığına mensup bir kimse terfi 
müddetimi doldurmadıkça büyükelçi tâyin edi
lemez. Bendeniz sırf Barem Kanununun 6 neı 
maddesini arzetnrek ve bu tâyin edilen zatın ka
nuni terfi müddetini birinci sınıf ortaıelçilikte 
doldurup doldurmadığını sormak için söz al
mış bulunuyorum. Doldurmuş ise zaten mesele 
yoktur. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, arka
daşımız böyle bir suali bakandan soramaz. Usu
lümüz buma mânidir. Rica ederim söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Rakam in indin-. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim, ortada bahis mevzuu 
olan, bir kanunun müzakeresidir. Bu kanun 
müzakeresi esnasında onun kenarına çıkarak. 
şu veya bu memurun tâyin edilip edileaniyeoo-
ğinin münakaşasının yeri burası değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Burada 
her türlü şey müzakere edilebilir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Burada sual sorabilirsiniz, fakat 
bu kanunun müzakeresi sırasında onun yeri de
ğildir. Bu bir. 

İkincisi, 'Kemal Bey emin olmalıdır ki, yapı
lan tâyinler kanuna uygundur. Hariciyede ka
nunlara aykırı bir hareket olamaz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sual so
racağım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Sual soramazsınız. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Başkan, 
milletvekilinin sorduğu suale cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Hükümeti, cevap ver diye zor-
lıyamayız. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Kemal Türkoğlu arkadaşımız Dışişleri 
Komisyonunda âzadır. Elimizde bulunan raporda 
da bu arkadaşın ismi yazılıdır, fakat imzada bu
lunmadım diyor. Müzakerelere iştirak etmiş, ra
porun tanziminden sonra imzada bulunmamıştır. 
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Her hangi bir milletvekili müzakerede, mev-

zuubahis olan bir meselede muhalif kaldıysa, 
kürsüde konuşabilir, muhalif kalmadıysa ne su
al sorabilir ne de konuşabilir. Eğer Muhterem 
Başkanımız Mardin Milletvekili Kemal Türkoğ
lu'na söz verecek olurlarsa İçtüzüğe aykırı yeni 
bir bi'dat vücuda getirmiş olurlar, buna müsaa
de edilmemesi lâzımdır, buna müsaade etmeme
lerini rica ederim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Söz is
tiyorum. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Evvelâ 

Muhterem Dışişleri Bakanına şunu arzedeyim 
ki... 

BAŞKAN — Kemal Bey, müzakerede bulun
dunuz, kararda bulundunuz, imzada bulunmamış
sınız. Bunu da izah edin. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Peki. 
Bendeniz, Dışişleri Komisyonu âzası/ım. Müza
kerede bulundum, imzada bulunmadım ama, ora
da mevzuubahs olan kanun idi. O zaman tâyin 
edilen zat burada idi. Ona sual neden sorayım!. 
Tâyin vâki değil ki, sual sorayım. Tasarı Mec
lise geldikten sonra tâyin yapılmış. Ben kanun 
hakkında sual sormamıştım ki, Sayın Refet Bey 
bana hitapta bulunsun. Bugün, yapılmış bir tâ
yin mevzuubahistir, ben tâyinin kanuna uygun 
olup olmadığını soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu ayrı bir mevzudur. 
KEM A I.'TÜRKOĞLU (Devamla) ~- öyle ise. 

İçtüzük anlaşılmamıştır. 
BAŞKAN — Kemal Bey, o müstakil bir sual 

mevzuudur, müstakil bir sualle gelebilirsiniz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bakan 

sualime cevap vermedi. Bendeniz Dışişleri Baka
nından şunu soruyorum, nu-vzuubahis oldu dj 
onun için soruyorum. 

AHMET) VEZİROĞLU (Afyon Kara hisar) 
— Soramazsınız. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Mü
kemmeldi sorarım, ben de bir milletvekiliyim, 
yalnız siz mi yaparsınız bu vazifeyi? 

BAŞKAN — Efendim, devam ediniz, karşı
lıklı konuşmayınız. 

KKMAL TÜRKOĞLU (Devamla) —- Efen
dim. müsaade edin. (Gürültüler). 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Nasıl geldiniz? 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Öyle 

bir meşru, geldim ki.. Bunu an l a tmam yeri bu
rası değildir. 

Fakat milletvekilliği bakımından her halde 
aramızda bir fark olsa gerektir. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Sen nasıl gel
diğini bilirsin, devam et bakalım. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — öyle 
meşru şekilde geldim ki, onu da sen benden çok 
iyi bilirsin. 

BAŞKAN — Siz başkasına cevap vermeyiniz, 
yalnıs sözlerinize devam ediniz Kemal Bey. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bana değil sözümü kesenlere söyle
yin. Ben Dışişleri Bakanından bir sual sordum 
fakat cevap vermediler. Bütün tâyinlerimizi 
kanuni şekilde yapıyoruz dediler. Biz de zaten 
böyle biliyoruz ve öyle olmalıdır. Fakat bura
da delegelik mevzuubahis olduğu için ve kendi
leri de cevap verdikleri için ortaelçi dediler, ter
fi müddetini doldurmadan büyükelçiliğe terfi 
edemez. Bu ciheti kendilerinden sordum buna 
cevap vermediler. Ben sarih cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Bu sualin, konu ile alâkası yok
tur. Bu ayrı bir mevzudur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu sua
le sarih cevap istiyorum. Bu suale cevap verme
dikçe Sayın Dişileri Bakanını buradan bıraka
mazsınız. (O o sesleri, gülüşmeler). 

Cevap istiyorum. Tâyin edilen zat ortaelçi-
likte kanuni terfi müddetini doldurmuş mudur 
doldurmamış mıdır? 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Ben de 
Kemal Beyden soruyorum, bu, usulün hangi mad-
d esindedir ? 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Usul 
hakkında söz istedim. Maksadımı arbedeyim : 

Arkadaşlar; biz her hangi bir elçinjin tâyini 
meselesine ait kanunu mu konuşuyoruz yoksa 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât ve Kadrolarında de
ğişiklik yapılmasına dair Kanunu mu müzakere 
ediyoruz? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Kanun 
dolay isiyle tatbikatı da konuşuyoruz. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Devamla) — Elimiz
deki kanunun unvanı şudur : (Dışişleri Bakanlığı 
Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve 4665 sayılı Kanjuna bağlı 
(1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında 
kanun tasarısı) 
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Binaenaleyh, konuşacak arkadaşlar, bu mev

zuda bu kadroların eklenmesi lâzım mıdır de
ğil midir, bu değişiklik lâzım mıdır değil midir 
bu mevzuda mütalâalarını bildirmelidirler. Yoksa 
yapılan tâyinlerde bâzı yolsuzluklar varsa soru 
müessesesi açıktır. 

Arkadaşımız, bu sözlü soru müessesesini ha
rekete geçirir ve burada istedikleri şekilde ko
nuşurlar. Arkadaşlarımız bu mevzuu bıraktılar, 
her hangi bir elçinin tâyini işini mesele yap
mak istiyorlar. Buna hakkımız yoktur arkadaş
lar. Elimizdeki kanun sarihtir. Binaenaleyh usul 
hükümleri dairesinde müzakerenin devamını 
rica ediyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bakan 
kanunen, benim sualime cevap vermeye mec
burdur. 

BAŞKAN — Cevap vermek istemiyorlar. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Salonu 

terkettiler. (Soldan gülüşmeler) (Burada, bu
rada yahu sesleri) Affedersiniz, göremedim. 

BAŞKAN — Feridun Fikri düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, J.Iâdi Bey arkadaşımızın mütalâaları, 
bendenizi bir noktanın tavzihi icabettiği netice
sine getirdi. Bilâhara bu işin Sayıştaya intika
linde bir karışıklığa ve bir tediyesizliğe mahal 
kalmaması için bir hususun açıklanmasını za
ruri görüyorum. 

Şimdi burada, kanunun ek maddesinde da
imî delegelik diye bir makam kuruluyor, bir 
vazife kuruluyor. Ve bu da ikinci bentte «Dai-
imî delege büyükelçilere tanınan her çeşit hak
lardan faydalanır» deniyor. 

Sayın Bakanın verdiği izahattan bunun 
mümkün olacağı anlaşılıyor. Yalnız burada, cet
velde «Daimî temsilci büyükelçi» deniyor. Şim
di, Sayıştay büyükelçi titrini haiz adam arı-
yabilir. Yani bu zatın, bu vazifeye tâyin edile
cek zatın büyükelçi titrini haiz olması iktiza 
eder. Maksat bu mudur? (Evet sesleri) 

Maksat bu ise tavzih etmek lâzımdır. 
BAŞKAN — Hadi Bey söz mü istiyorsunuz? 
HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Bir noktayı 

arzedeyim, Kemal Türkoğlu arkadaşımızın 6 ncı 
maddeyi anlayışında ufak bir hata var, Heyeti 
Celilenizi tenvir maksadiyle o noktayı izah ede
yim. Kemal Türkoğlu arkadaşımız, ikinci sınıf 
vali, müddetini bitirmeden birinci sınıf vali ola
maz dediler. Bir kere valilerde smıf yoktur, 
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150, 125, 100, 90 lira kodrolu valilikler vardır. 
100 liralık bir kadroyu işgal eden bir vali 
150 liralık bir kadroya tâyin edilebilir. İsterse
niz buna birinci, ikinci, üçüncü sınıf deyiniz. Tâ
yin edilebilir, ancak maaşını alamaz, ikinci sınıl 
vali birinci sınıfa tâyin edilemez diye bir şey 
yoktur. Sonra, büyükelçi 150 lira, birinci sınıf 
elçi 125, ortaelçi 100, yüz liralık kadroyu işgal 
eden ortaelçinin ehliyeti görülürse Barem Ka
lımınım yedinci maddesine göre iki üst dereceye 
tâyin edilebilir, yalnız parasını alamaz. Fakat 
elçiliğe tâyin edilir ancak. Heyeti Vekile isterse 
aradaki farkı tazminat olarak verebilir. Binaena
leyh ortaelçi müddetini bitirmeden büyükelçi 
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olamaz. Böyle bir vaziyet yoktur. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi Kabul edilmiştir. <. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkanım cevap verilmedi, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
. Dışişleri Bakanının yazılı önergesinde tasarı

nın aynı zamanda ivedilikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. (Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim vaktin geçmiş olmasına binaen 11 
Haziran 1952 Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Zonguldak'ta açılan maden teknisiyen kursuna 
giren teknisiyenlerin imtihanda gösterdikleri ba
şarısızlıklarla anormal bir seyir takip eden bu 
neticenin önlenmesi hususundu ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Millî Eğitim Bakam Tevfik 
îleri'nin yazılı cevabı (6/643) 

17. IV. 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak'ta açılan maden teknisiyen kur
suna 1951 yılında kursa 49 eleman iştirak -edi
yor, 47 kişi muvaffak oluyor. Bu yıl ise 1952 
kursuna 50 ye yakın teknisiyen giriyor. Yal
nız birisi başarı gösteriyor, diğerleri doğrudan 
doğruya kalarak veya imtihanları yarıda bıra
karak Devletin kurs için yapmış olduğu yüz 
binlerce lira da heba olup gidiyor. Mânevi za
rar hariç. 

Kursun ve öğretmenlerin gayesi yetiştir
mek olduğuna göre ve kursa devam edenlerin 
hepsinin de mutlaka başarı göstermesinin şart 
olmadığına göre hiç olmazsa kursa devam eden 
50 ye yakın teknisiyenlerden yarıdan üstün bir 
başarı elde edilmesi lâzım iken kurs idarecile
ri ve öğretmenleri bu feci ve menfi vaziyete 
doğru neden gitmişlerdir? Buraya imtihanlar

da gönderilen müfettiş daha önceden gönderi
lerek anormal bir seyir takip eden bu mukad
der neticeyi tashih ve irşat eıtmek mümkün de
ğil miydi? Değil böyle faydalı kurslar hattâ 
gece okulları açarak teknik 'adamlar yetiştir-
me'k mecburiyetinde olduğumuz bu devirde alı
nan bu çok sakat ve zairaırlı neticenin müsebbip 
ve mesulleri kimlerdir? Bunların yaziyle açık
lanmalını sayın Millî Eğitim Bakanından rica 
ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye dairesi 
Sayı : 001, 1-1387 

16 . V . 1952 

özet : Zonguldak Mühen
dislik Kursu hakkında. 

T. B. M. Meelisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 19 Nisan 

1952 tarih ve 3460/7514-6/643 sayılı yazıları 
karşılığıdır • 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey 'm, Zon
guldak Maden Mühendislik Kursu ile ilgili ya
zılı sorusu hakkındaki cevabımızın ilişik ola-
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rak sunulduğunu en derin saygılarımla arzede-
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Zonguldak'ta açılmış olan «Maden Mühen
disliği Kursu» nun esası, Mülga Maden Teknisi-
yen Okulu öğrenimini hazmetmiş olanlara, bu 
okul ile bugünkü Maden Teknik Okulu arasın
daki program farkını tamamlamak imkânını 
sağlamaktır; yoksa, bu kurs bilgi bakımından 
zayıf olan t eknisiy enleri mühendis seviyesine çı
karmak için açılmış değildir. Bu yıl açılmış o-
lan 2 nei mühendislik kursu, yönetmeliğinde 
öğrenciler lehine yapılan iki değişiklikle birinci 
kursa nispetle daha müsait şartlar içinde cere
yan etmiştir. Şöyle ki, kurs müddeti 6 aydan 
9 aya çıkarılmış, 2 ders yerine 4 dersten ikmale 
kalma imkânı sağlanmıştır. 

Son kursun imtihanları yapıldığı sırada ma
hallinde bir müfettiş bulundurulmuştur. 

Ayrıca, tstanbul Teknik Üniversitesinden 
dört profesörün teşkil ettiği bir heyet marifetiy
le mahallinde esaslı tetkikat yapılmıştır. Ge
rek bu heyetin, gerek müfettişin verdikleri ra
porların incelenmesi sonunda, mühendislik kur
su sonunda yapılan imtihanlar hakkında Ba
kanlığımızca edinilen kanaat aşağıda arzed i biliş
tir. 

1. tki grup halinde imtihana giren 45 kişi
den yalnız biri doğrudan doğruya mezun ol
muş, dokuzu bütünlemeye kalmış, 15 i rapov 
ibraz ederek yine bütünlemeye girme hakkını 
muhafaza etmiş, 19 aday da muvaffak olama
mıştır. Bu 19 adaydan bir kısmı imtihanları 
terkettikleri için başarısızlığa uğramış sayıl
mıştır. Fakat, kursun, Teknik Üniversite pro-
fesörlerirıce yapılan tahlili bir hulâsası ince
lendiği takdirde, 45 öğrenci ve 20 ders bulun
duğuna göre, 900 imtihanda 20 dersten başarı 
gösterenler sayısının 363 ve nispetinin % 43.3 
olduğu görülür. Haziranda imtihana tekrar c;-
receklerle bu nispetin artması muhtemeldir. 
Böylece, ikinci kurs sonunda elde edilen netice 
normal telâkki edilebilir. 

2. İmtihanlar yönetmeliğe uygun olarak 
yapılmıştır. Komisyonlar ciddi ve dikkatli çalış-
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I mışlardır. Fakat aynı zamanda imtihana giren

leri ürkütüp sinirlendirmemek için elden gelen 
gayreti sarfetmişler, tutulanları açmak suretiyle 
bildiklerini söyliyebilmelerine yardım etmişlerdir. 

I Bunun için lâzımgelen zaman ve emeği asla 
esirgememişlerdir. 

I 3. Komisyonlara hâkim olan zihniyet, her 
j dersin hakkının hiç değilse asgarisini talep ve bun-
I dan pek aşağı düşenlere her hangi bir sebepten 

T dolayı müsamaha göstererek, birinci kursta bir 
iki istisna ile bütün adayları geçirmek suretiyle 

I yapılmış hatanın tekrarından sakınmak olmuştur. 
I 4. Dışardaki akisler ne olursa olsun imtihan-
I larda her hangi bir haksızlığa mahal verilmemek 
I üzere âzami gayret sarf edilmiştir. İmtihan ko-
I misyonları okulun öğretmenlerinden ve Zongul-
I dak'ta bulunan en güvenilir yüksek maden mü-
I hendislerinden teşkil edilmiş bulunuyordu. 
I 1952 kurs devresi imtihanlarının cereyan tar

zı buduî. 
I Bu incelemeler sonunda ve profesörlerin tek-
I lifi veçhile mühendislik kursu imtihan yönetme

liğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması karar-
laşmış ve bu hususta okula gerekli tebligat ya
pıl mıştır. 

I a) Kursta okunan derslerden mühendislikle 
J birinci derecede ilgili olanlar bir grupta topla

narak bunların dördünden ikmale girme hakkı 
I tanınmış. 

I b) Geri kalan ve ikinci derecede mühim 
olan dersler ikinci bir grupta toplanarak, bun
ların sayısına bakılmaksızın hepsinden bütünle
meye girme imkânı sağlanmış. 

e) İnkılâp Tarihi dersinin tamamen ayrı 
olarak mütalâa edilmesi ve bu dersin kursu bi
tirmeye mâni olmaması temin edilmiş. 

d) Bütünleme imtihanlarında bir dersten de 
olsa başarısızlığa uğrıyanları kurstan uzaklaştı
ran madde kaldırılarak, iki dersten ve înkılâp 
Tarihiyle üç dersten başarısız sayılanlara, bir 
yıl sonra bir imtihan hakkı daha verilmesi kabul 
edilmiştiı. 

Bu suretle, bir kısım öğrenciler daha ikmal 
imtihanlarına* girme imkânını elde edecek ve 
böylece kursu bitirenlerin nispeti daha da yükse
lecekti! 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâa değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bası 

hükümler eklenmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHİSAR 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket tnce 
Taiftt Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Narifi Seril Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumeu 
Mücteba Iştm 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOtK 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel! 

U ye sayısı : 487 
Oy verenler : 267 

Kabul edenler 178 
Beddedenler : 74 

Çekinserler. : 15 
Oya katılmıyanlar : 213 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
1 Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLtS 
i Nusrettin Barut 

Salâhattin înan 
BOLU 

! Fahri Belen 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
BURSA 

Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIK 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün | 
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1 Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
1 Cemal Gönenç 

Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 

' Fehmi Çobanoğlu" 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ ! 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay | 
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1 Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
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KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
KONYA 

Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 

KÜT AHİ A 
Mecdet Alkin 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANÎSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu J 
F . Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MAicAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik îleri 

Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 

StîRD 
Baki Erden 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Halil tmre 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 

Halûk ökeren 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

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

[Eeddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mithat San 

Halûk Şaman 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ÇANKIRI 

Kemal Atakurt 
ÇORUH 

Mecit Bumîn 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleigil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 

İZMLR 
Pertev Arat 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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MUĞLA 

Yavuz Başer 

ORDU 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Sedat Barı 

BÎLECÎK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

ERZİNCAN 
Şemsettin Gûnaltay 

ERZURUM 
Enver Karan 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (I.) 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
S'eyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik (î.) 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
İbrahim Duygun 

Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 

[Çekinserler] 
GÎRESUN 

Tahsin İnanç 

İSTANBUL 
Sani Yaver 

İZMİR 
Necdet Incekara 
Abidin Tekön 

KONYA 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

MARDİN 
Kemal Türkoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Ba
kan) 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz (1.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 
Ali Riza Sağlar (1.) 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Baha Akgit 

Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

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

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş ; 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk < 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 

SİVAS 
Reşat Şemsett:n Sirer 

TOKAD 
Muzaffer Ünal 

TRABZON 
Naci Altuğ 

URFA 
Necdet Açanal 

Adnan Tüfeköioğlu 
ÖÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halü Atalay (I. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ce^l Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Benker (1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Udip Adırar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (I.) 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş. 
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KOCAELİ 

Ethem Vassalf Akan 
Siya Atıg 
Salih Kalemcioğlu (1.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtf i Tokog ta 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Remzi Bir and 
Ziyad Ebuzziya 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ulgen 
ümran Nazif Yiğiter 
(1.) 

KÜTAHYA 
Yusuf Ayr «ti 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (1.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (1.) 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu (1.) 
Abdülkadir özbay (1.) 
Lûtf i Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk" İlker 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Kâzım Taşkent (1.) 
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MARAŞ 

Ahmet Bozdağ (1.) 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı ( t ) 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu (1.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail İşın (I.). 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SURD 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk (I) -
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zekî Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Mustafa özdemir (I.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak (1.) 
Rifat Sivisoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık MületveküUklen] 
Denizli 
Kenya 
Malatya 
Sivas 

Trabzon 
Zonguldak 
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Uçuş Tazminatı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
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'̂:-*.«# [Kabul edenler] 
AFYON KARâ&tBAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Mtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 

Mücteba Istın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Âşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nusret Kirişcioğlu . 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Şevki Gürse» 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

. EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
Halis Tok demir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayım er 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gttrerk 
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Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlıı 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Toko&lu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
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Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğln ^ 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
F. L. Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
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Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Halil im re 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

Hüseyin Yüksek 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 

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

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 

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

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
GAZÎANTEB 

Cevdet San 
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[Oya katılmıyanlar] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Biten (I.) 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (t.) 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 
\ a h y a Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilraez 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 

Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz (t.) 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (î.) 
Celâl Boynuk 
Ofelâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Burain 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (t.) 
Ali Rıza Sağlar (t.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğln 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginim 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş (t.) 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (t.) * 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

Ali Fuad Cebeaoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 

GAZlANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfı Mahir Koeatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (t. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demir al ay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
thsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benker (t.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Sarol 

Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz (t.) 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Bşkan 
V.) 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kıhçkale 
Suad Hayri Ürgublü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı PekMp 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (î.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ftaoğlu 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan ( t ) 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu (î.) 
AMülkadir özbay (t.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-| 
rıöver 
Kazım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

B : 82 9.6 
Ahmet Bozdağ (1.) 
Salâhattin Hüdayioglu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hüüal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı (1.) 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu (î.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (1.) 
Naci Berkman 
tsmaü Işın (1.) 

1952 O : 1 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Şefik Türkdogan 

SİNOB • 
Muhtar Acar 
AH Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk (1.) 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (1.) 

Mustafa özdemir (1.) 
Nuri Turgut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Cemal Reşit EyUbofcln 
eıoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan (1.) 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Basol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Cemal Kıpçak (î.) 
Rifat Sivişoğlu 
Ayni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 
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S. SAYISI : 194 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le bazı kadrolar ilavesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/394) 
T.C. •'•" * r -

Büşbakanltk '""^ """"~"""~' 
Muamelât Oe.net Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/2342 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 
«ayılı Kanuna bağlı (1) «ayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar. Kurulunca 27 . IV . İ952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu naygılarımla arzederim. 

Başbakan -
h '"* "*'' • . . ' - • - . A.Menderes 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun gerekçesi 

Türkiye'nin K!uzey Atlantik Andlaşmasma iltihakı, andlaşma teşkilâtının mesaisine Hükü-
migtimizin faal bir surette katılmasını mümkün kılabilmek için lüzumlu tertibatın alınmasını 
gerektirmiş ve Dışişleri Bakanlığı bu maksatla evvel emirde bu teşkilâtın daimî konseyi nezdinde 
Hükümetimizi temsil vazifesiyle bir daimî delege tâyinine tevessül etmiştir. Ancak Bakanlığın 
bugünkü kadrosu Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtının çok geniş ve çeşitli faaliyet sahasına 
tekabül edecek bir teşekkülü teçhiz ve temine kifayet etmemektedir. Kanun tasarısının birinci 
maddesinde yazılı (1) sayılı cetveldeki kadroların Dışişleri Bakanlığının esas kadrosuna eklen
mesi suretiyle bu kifayetsizliğin giderilmesine çalışılmıştır. Bu cetvelin tetkikından anlaşılabile
ceği gibi bu kadro ile sadece Atlantik Andlaşması ile ilgili sivil mahiyetteki teşkilâtımız ihti
yacı karşılanmaktadır.-Yani mevzuu, dışarda Kuzey Atlantik Andlaşması Konseyi nezdinde bu
lunacak; fişimi delegasyonumuz, içeride de andlaşma işlerini merkezleştirecek büro olup Va-
şingtonı'daki askerî mümessiller komitesi ile, Avrupa Başkomutanlığı teşkilâtı ve bu teşkilâta 
ba.ğh JÖimey Avrupa Komutanlığı nezdinde lüzumlu askerî temsilci unsurlarını ihtiva etmemek
tedir. Bunların Millî Savunma Bakanlığınca sağlanması gerekmektedir. Bununla beraber, her
hangi bir yanlışlığa mahal bırakmamak üzere, derhal şu noktayı da tebarüz ettirmek lâzımdır 
ki diplomatik ve askerî olmak üzere ikiye ayrılır gibi gözüken Kuzey Atlantik Andlaşması iş
tigal sahası haddi zatında Konseyde nihayet bulan tek bir mekanizma içinde koordino edilmiş 
bulunmaktadır. Yani Kuzey Atlantik Andlaşması Konyesi, Atlantik Andlaşması iştigal sahasına 
giren malî, iktisadi, içtimaî ve askerî mahiyetteki bütün işlerin nâzımı ve onların tetkik ve kara
ra bağlandığı son merci olarak tesis edilmiş bulunmaktadır. Bu sebepledir ki şimdiye kadar 
Kuzey "Atlantik Andlaşmasma âza olan bütün Devletler Atlantik Andlaşmasmm muhtelif şube-

# lerindeki faaliyetlerini ve temsilcilerini Konsey nezdinde akredite bulunan daimî dele
gelik ve onun vasıtası ile Dışişleri Bakanlığında koordine ve temerküz etmiş bulunmaktadır, işin 
mahiyetinden ve bizden evvel âza memleketlerin bu hususta tesis etmiş oldukları iş güdümünden 
mülhem olarak biz de kanun tasarısını aynı şekilde ayarlamış bulunmaktayız. 

Malûm olduğu veçhile 20 - 25 Şubat 1952 tarihleri arasında Lizbon'da vukubulan Atlantik 
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Andlaşması Nazırlar Konseyi toplantısında, Andlaşma teşkilâtının rasyonelleştirilmesi hususun
da alınmış olan karar mucibince Atlantik Konseyi bu teşkilâtın en mühim organı olacak ve mer
kezi Paris'te bulunacaktır. Konsey nezdinde âza Devletlerden her biri daimî olarak Hükümeti 
temsile yetkili bir daimî delegenin başkanlığında çeşitli mevzularda ihtisas sahibi kimselerden 
mürekkep kuvvetli bir delegasyon bulundurmak zorundadır. Bu bakımdan tasarının birinci mad
desinde zikri geçen ve 12 memuriyetten ibaret olan daimî delegelik kadrosu bu ihtiyacı ancak 
karşılıyacak miktardadır. 

Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı Teşkilât kanunları ve kadroları dâhilinde tesis edilmiş olan 
daimî delegelik, büyükelçilik ve elçilik ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimî delegeliğimiz gibi 
diğer dış teşkilâtımızın haiz oldukları evsafı cami bulunmakta ve bu itibarla daimî delege ola
cak büyükelçinin diğerleri gibi kanun ve teamüllerin bahşettiği ikametgâh, otomobil, ziyafet 
ve diğer idare giderlerinden faydalanması tabiî bulunmakta ise de tasarıda bu hususların ayrı
ca tasrih edilmesinde ve bilhassa kurulan daimî delegeliğin yeni esaslar dairesinde çalışmasını 
mümkün kılacak ihtisas unsurlarının tâyinleri, müktesep haklarının muhafazası, aylık ve yolluk
ları hakkında da hükümler bulundurulmasında fayda görülmüştür. Filhakika daimî delegeliğin 
göreceği işlerin hususiyeti, her nerede ehliyetli bir kimse bulunabilirse onun tavzif edilmesini 
icabettirmekte ve bu suretle seçilecek ihtisas memurlarının her hangi bir şekilde vazifelerinin 
sona ermesi halinde mağdur olmamaları ve daimî delegelik hizmetine alınmadan evvel mensup 
bulundukları bakanlıklar veya Devlet daire ve müesseselerindeki haklarını muhafaza etmeleri
nin teminat altına alınması zaruri görülmüştür. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu S '. V. İ952 

. Esas No. 1/394 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadrolar ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı ko
misyonumuzda, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri 
hazır olduğu halde incelendi. 

Yapılan görüşmeler ve alman izahlar sonun
da; işbu tasarının, Kuzey Atlantik Andlaşma-
sına katılmamızın zaruri bir neticesi olarak ha
zırlanmış olduğu anlaşıldığından işin esası oy
birliğiyle kabul olunarak maddelere geçilmiştir. 

Birinci maddede yeni kadroların verilmesi
nin bir nevi gerekçesi mahiyetinde olan kısım 
çıkarılmış ve (1) sayılı cetveldeki (daimî tem
silci) tâbiri yerine, ifade birliğini temin mak-
sadiyle (daimî delege) tâbiri konmuştur. 

İkinci ve üçüncü maddelerde yapılan bâzı 
düzeltmelerle, tasarının tümü oybirliğiyle ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna, gön
derilmek üzere tasarı ilişikleriyle Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Bşk. 

yerine Sözcü Kâtip 
Niğde Denizli 

N. Bilge A. Çooanoğhı 
Ankara Erzurum 

Muhalifim R. S. Burçak 
M. S. Arsal İmzada bulunamadı. 

Erzurum. Hatay Kayseri 
B. Dülger Dr. A. Melek 8. H. Ürgüblü 

Mardin Konya 
K, Türkoğlu Z. Ebüzaiya 

îmzada bulunamadı 
Muğla Trabzon 

Z. Mandalinci H. Saka 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/394 
Karar No. 83 

23 .V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı 
kadrolar ilâvesi hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
6 . 5 . 1952 tarihli ve 71/2342 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu ra
poru ile birlikte komisyonumuza havale olun
makla. Maliye ve'Dışişleri Bakanlıkları yetkili 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde izah olunduğu üzere 
tasarı, Hükümetimizin Kuzey Atlantik And-
laşmanına iltihakı dolayısiyle andlaşma teşkilâ
tının mesaisine fiilî surette katılabilmemizi 
mümkün kılmak için daimî konsey nezdinde 
Hükümetimizi temsil vazifesiyle bir daimî de
legelik teşkilini istihdaf etmektedir. 

Tasarı, Kuzey Atlantik Andlaşmasına iştira
kimizin zaruri neticesi olarak teklif edilmiş 
bulunduğundan esas itibariyle komisyonumuz
ca da şayanı kabul görülerek maddelerin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Delegelik kadrolarının Bakanlık kad
rolarına eklenmesi ve buraya tâyin edi
leceklere ait olarak derpiş ve teklif 
olunan esaslarla delegeliğin vazife mahallinin 
Teşkilât Kanununa ilâvesi icabedeceği gibi di
ğer taraftan bakanlık kadroları dahi halen 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelde bulunmakta 
olduğundan tasarı başlığı, birinci ve ikinci mad
deler ile eklenen maddeler bu esas göz önünde 
bulundurulmak suretiyle yeniden tanzim edilmiş 
ye Hükümet tekifindeki (Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına ka
tılması dolayısiyle ihdası gereken merkez ve 
dış teşkilât için lüzum görülen) ibaresinin Dış
işleri Komisyonunun da mütalâası veçhile ge
rekçeye derci icabeden mucip sebep mahiyetin
de bulunması itibariyle madde metninde yer 
almasına lüzum görülmemiştir. 

Tasarının ikinci maddesinin ikinci fıkrası

nın; yabancı memleketlerde daimî vazife ifa 
edecek olan delegelik memurlarına 4991 sayılı 

.Kanun hükümlerine göre istihkaklarının ödene
ceği tabiî bulunduğundan ayrıca tedvinine lü
zum ve mahal olmadığı kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesinin, tatbikatta 
amelî bir fayda temin etmiyeceğinden dolayı, 
komisyonumuzca tayyedilmesi kabul edilmiş ve 
Dışişleri Komisyonunun beşinci maddesi*3 ncü 
ve 6 ncı maddesi de 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesine ilişik (1) sayılı 
cetvelde (Daimî temsilci) unvanı, (ifade birliği
ni temin maksadiyle) mucip sebebi ile Dışişleri 
Komisyonunca (Daimî delege) olarak değiştiril
miş ve diğer Hükümet mümessillerinin de m aynı 
unvanda oldukları Bakanlık temsilcileri tarafın
dan ifade edilmiş olmakla komisyonumuz birin
ci maddeye ilişik (1) sayılı cetvelde bu değişik
liği yapmak suretiyle cetveli Hükümetin teklifi 
veçhile kabul etmiş ve diğer Bakanlıklardaki 
memurlardan bu teşkilâtın ihtisas mevkilerine 
tâyin edileceklerin Pakanlıklardaki kendi kad
rolarının (L) cetveline alınması hususunu temen
niye şayan ^görmüştür. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü 
istanbul İstanbul 

E. Adakan H. Hüsman 
Antalya Bilecik 

A. Sarıoğlu v Ol. Y. Üresin 
. Bolu Bolu 

M. Güçbümez 1. Oülez 
Çanakkale Eskişehir 

K. Akmanîar A. Potuoğlu 
İstanbul İstanbul 

A. H. Başar 8. I Oran 
İzmir Kastamonu 

B. Bilgin - H. Türe 
Ordu Trabzon 

R. Aksoy 8. F. Kalay cıoğlv. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sa
yılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 sa- J 
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar 

ilâvesi hakkında kanun tasarısı \ 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin Kuzey Atlantik Andlaşmasma katılma
sı dolayısiyle ihdası gereken merkez ve dış teş
kilâtı için lüzumlu görülen ilişik (İ) sayılı cet
veldeki kadrolar 11 Eylül 1944 tarihli ve 4665 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Bakanlığı bu kadro
lara alınacak ihtisas memurlarını 3312 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tâyin hakkındaki 
kayıtlariyle bağlı olmaksızın tâyin edebilir. 

Bu suretle tâyin olunacak ihtisas memurla
rına 28 Aralık 1946 tarihli ve 4991 sayılı Ka
nun esasları dairesinde aylık ve Dışişleri mes
lek memurları gibi yolluk verilir. 

MADDE 3. — Kuzey Atlantik Andlaşması 
teşkilâtı nezdindeki Türkiye daimî temsilciliği 
görevini Atlantik Andlaşması Konseyinin mer
keziyle Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat
la tâyin edeceği merkezlerde yapar. 

Daimî Delege büyükelçilere tanınan her çe
şit haklardan faydalanır. 

Türkiye Hükümetinin Atlantik Andlaşması 
teşkilâtının muhtelif uzuvları nezdindeki bil
cümle temsilcileri Daimî Delegeye merbutturlar. 

MADDE 4. — îşbu kanun gereğince Daimî 
Delegelik kadrolanndaM ihtisas memuriyetleri
ne tâyin olunacak diğer Bakanlık ve Devlet 
daireleri memurları mezkûr Bakanlık ve daire
ler nezdindeki bütün haklarını muhafaza eder
ler. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(S. 

DIŞÎŞLEKÎ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad

rolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Eylül 1944 tarihli ve 4666 
sayılı Kamma bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik 
(1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Bakanlığı b* cet* 
veldeki kadrolara alınacak ihtisas memurla* 
nnı 3312 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin" 
tâyin hakkındaki kayıtlariyle bağlı olmaksı
zın tâyin edebilir. 

Bu suretle tâyin, olunacak ihsısaa. memur
larına 26 Aralık 1946 tarihli ve 4901 sayılı. 
Kanun esasları dairesinde; aylık ve Dışişleri 
meslek memurları gibi yolluk verilir. 

MADDE 3. — Kuzey Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı nezdindeki daimî delegeliği, görevi
ni Atlantik Andlaşması Konseyinin merke
zinde ve Dışişleri Bakanlığının vereceği tali
matla tâyin edeceği merkezlerde yapar. 

Daimî delege büyükelçilere tanınan her 
çeşit haklardan faydalanır. 

Türkiye Hükümetinin Atlantik Andlaşma
sı Teşkilâtının muhtelif uzuvları nezdinde
ki bilcümle temsilcileri daimî delegeliğe mer
butturlar. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde^ 
yürürlüğe girer.' 
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DevUt Memurlar AyUklanmu Tevhit ve,Tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1), sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dişile
ri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi ve 
Dışişleri BakanUği Kuruluyu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna bâzı hükümler Hâvim hakkmda 

kanun tasarm 

MADDE t — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair 3666 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayüı uetvelin 4666 sayılı Ka
nunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına 
bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDU 2. - Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkmdaki 14.1.1938 tarihli ye 8812 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

8k Madde 1. — KUM? Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı neıdindekî Türkiye Daimi Delegeliği, 
varif esini, Atlantik Andlâiînam Konseyinin mer
keziyle Dışişleri Bakanlığının göstereceği baş
ka merkeplerde yapar. 

Daimi delege büyükelçilere tanınan her çe
şit haklardan faydalanır. 

Türkiye Hükümetinin Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtının muhtelif unsurları neıdindekî bü
tün temsilcileri daimî delegeye bağlıdırlar. 

Ek Madde 2. - Kuşey Atlantik Andlaşması 
Konseyi neıdindeM Türkiye Daimi Delegeliği 
kadrolarına 14.1.1988 tarihli ve 3812 sayılı 
Kanunun (3) neti maddesi hükümlerine bağlı 
kalmaksuan ihtisas sınıfından memur tâyinine 
Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonunun 6 nci 
maddesi Üçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

r -(Smyıito.&H-
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MADDE 6. - Bu kanun hükümlerini Dişi*. 
fori»ve Maliye Bakanları yürütür. 

* Başbakan ,V. ve 
Sa. ve So. T. Bakam 

Dr. E. H. Üstündağ 

Devlet Bakanı 

Sfcnınma Bakanı 
B. Köymen 

Dışişlik Bakanı 

milî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakam 
8. Y%rcd% 

tftaştırma Bakanı 
'S. Kurtbek 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakana 

Maliye Bakanı ve 
İçişleri Ş, V. 
H. Potfftkm 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakam 
N, öhmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakam V. 

N. 

Dışiş. EL 

MADDE 6. — Bu kanun» Dışişleri ve Ma
liye bakanları yürütür. 

£, i (âöarı«: İR) 
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-"̂  
MADDE 4. — Dikleri Komisyonunun 0 ncı 

maddesi dördüncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağh cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çafridi 

A) Kuzey Atlantik Andlaşmtisı Konseri 
nezâinde Türkiye Daimî Delegeliği 

1 Daimî temsilci (büyükelçi) 
3 Delege 
4 Müşavir 
5 » f [1] 
7 B&şkâtip 
9 Itâtip 

Sayı Aylık 

Konseği 

ı/eliği 
1 150 
1 100 
1 90 
1 80 
3 40 
4 40 

D. 

9 

6 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Mütehassıs şifre memuru 

Sayı -Aylık 

2 40 

B) Kuzey Atlantik Andlapnasi Merkez 
Bürom 

Büro müdürü "1 1 70 
Raportör [ 1 60 
Kâtip f [1] 1 50 

» 2 40 

Bütçe Komişyomınım değiştiricim ba&U cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

A) Kuzey AUantik Andlaşmasî Konseyi 
nezdinde Türkiye Daimî DelegeUği 

1 Daimî delegfc (büyükelçi) 
3 Delegö 
4 Müşavir 
5 * [ [1] 
7 Başkâtip 
9 Kâtip 

Sayı Aylık 

Konseyi 

jeıtgı 
1 150 1 100 
1 90 
1 80 
3 60 
3 40 

D. 

9 

6 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Mütehassıs şifre memuru 

B) Kuzey Atlantik Andla§mam 
Bürosu 

Büro müdürü 
Raportör 
Kâtip 

» 
r [i] 

Sayı Aylık 

2 40 

Merkez 

1 70 
1 60 
1 50 
2 40 

[1] İhtisas amtfmdm olabilir. 
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S. SAYISI 209 
Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve 
Modüs Vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muveredatına karşı tedbirler alınmasına yetki ve
rilmesine dair 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 
hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu düşüncesiyle Dış

işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /386) 

T. C. ' 
Başbakanlık 26 . IV . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71/2249, 6/1225 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişilik yapılmasına ve anlaşmayan 
devletler muvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sayılı Kanunun yü
rürlük süresinin uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
6 . IV . 1952 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette Ticaret anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapmak ve anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler muvaredatma karşı gerekli tedbirleri almak hususlarında Hükümete yetki veren 
4582 sayılı Kanunun, en son 5589 sayılı Kanunla iki yıl uzatılmış bulunan yürürlük süresi 13 Ha
ziran 1952 tarihinde sona erecektir. 

îşbu kanunun yürürlüğe konmasını gerektiren Milletlerarası Ekonomik ve Ticari durumda henüz 
bir istikrar teessüs edememiştir. Diğer taraftan harb sonrası devresinde memleketimizin iktisadi 
bünyesindeki yeni gelişmeler neticesinde ihracat imkânlarımızla ecnebi emtiasına olan ihtiyaçlarımız 
mütemadi bir tahavvül halinde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh iktisadi menfaatlerimizi korumak ve ticari politikamızı, menfaatlerimizin icaplarına 
uygun bir şekilde ve vakit geçirmeden zamanında tanzim edebilmek için, yukarda mâruz kanunla 
Hükümete verilmiş olan yetkiden istifadeye devam olunmasında zaruret görülmektedir. 

Bu vaziyet karşısında, yukarda adı geçen ve yürürlük süresi 13 Haziran 1925 de sona erecek 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 13 Haziran 1952 tarihinden itibaren iki yıl daha 
uzatılması Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine* arzolunur, 
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Anayaya Komisyonunun düşüncesi 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. 1/386 

Karar No. 11. 

2S.V . 1952 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Havale buyurulan Dışişleri Komisyonunun 
ecnebi Devletlerle Hükümet tarafından akdedi
lecek Ticaret Anlaşmalarının muvakkaten meri
yete konması hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 
2 sene daha uzatılmasının Anayasamıza muga
yir bulunup bulunmadığına dair V . V . 1952 ta
rih ve 1/386 sayılı tezkere tetkik edildi. 

Mezkûr kanun üç noktada Hükümete muvak
kat salâhiyet verilmesini tazammun etmektedir. 

1. Hükümetin ecnebi Devletlerle ticaret an
laşmaları ve mödüs vivendiler müzakere ve ak
detmesi ve üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin 
tasdikına arzetmek şartiyle meriyete koyması. 

Anayasanın 26 ncı maddesi icra organına ait 
salâhiyetlerin bir kısmını bizzat Büyük Millet 
Meclisine hasır ve tahsis etmiştir. Bunlar ara
sında muahede ve mukaveleleri bizzat kendisi
nin yapacağı hükmü bulunup ticaret anlaşmala
rı ve modüs vivendilerin müzakere ve akdinin 
icra organına ait salâhiyetler arasından çıkarıl
dığına dair bir kayıt yoktur. Binaenaleyh, Ana
yasamız hükümlerine göre, ticaret anlaşmaları 
ve modüs vivendiler akdinde Hükümete kanu
nen salâhiyet vermekte bir salâhiyetin devri 
meselesi mevzuubahis olamaz. Bilâkis üç ay 
içinde Meclisin tasdikına arzedilmesi meşrut. 
olduğuna ve Meclisin de bunları tasdik edip 
etmemekte muhtar bulunduğuna göre bir 
salâhiyetin tahdidi . «Restriction du" pou-
vir » veya salâhiyetin tâyini (diterminastion 
du pouvoir) hali düşünülebilir. 

2. Ticaret muahedelerine bağlı ahdî liste
lerde ve böyle listelere dâhil maddelerin Güm
rük Resimlerinde tadilât yapılması; 

Bu tadilâtı tazammun eden anlaşmalar v»e 
modüs vivendiler zaman itibariyle muvakkat, ol
duğu gibi katî .mahiyette meriyetleri yine Bü
yük Millet Meclisinin , tasdikına bağlıdır. Bu 
itibarla tasarrufun bünyesinde Anayasamıza ve 
Anayasa hukukuna göre caiz olmıyan salâhiye
tin devri « Delegation du pouvoir » hali yoktur. 

Zaruret ve ihtiyaç halinde parlâmentolarea 

kabul edilen kanunlarla Hükümetlerin salâhi
yetlerini genişletmek « Extention du pouvoir » 
Anayasa hukukunu ve mukayeseli parlâmento
lar tatbikatında kabul »edilmiş bir prensiptir. 
Seferberlik ve Millî Korunma kanunları bu 
prensibin en bariz ve karakteristik tecellileridir 

Dünya Ticaret politikasının sık sık değişen, 
bazan bir memleketin bünyesini ilgilendiren, 
bazan devletler camiasını alâkadar eden icapla
rı karşısında muvakkat mahiyette ticaret anlaş
maları akdederek listelerde devlet ve milletin 
menfaalerine göre değişiklikler yapmak bugün 
âcil zaruretl-er olarak kahul edilmektedir. 

Bu seibeplerle mezkûr listelerde değişiklikler 
yapıp Büyük Meclisçe tasdik edilinceye kadar 
tatbik etmek salâhiyetinin kanunlarla Hükü
mete verilmesi Meclisin kendi varlığını mahsus 
bir salâhiyetin devri mânasında olmayıp Hükü
metin salâhiyetinin genişletilmesi mahiyetinde
dir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret anlaşması 
yapmıyan memleketler muvaridatını ağır Güm
rük Resmine tâbi tutmak veya bunları men
etmek. 

Bu hususta da ikinci fıkrada yazılan müta
lâa ve mucip sebepler aynen varittir. 

Netice : 
4582 sayılı Kanunun uzatılmasında Anaya

samızca bir memnuiyet yoktur. Kanunda yazılı 
salâhiyetlerin Hükümete verilmesinde T. B. 
M. Meclisine Anayasa ile hasır ve tahsis edil
miş olan salâhiyetin devri mevcut değildir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Manisa Diyarbakır Manisa 

R. §. İnce F. Alpiskender 
Ankara îçel 

Uamiz Eren Hüseyin Fırat 
İstanbul Kayseri 

Salamon Adato Kâmil Gündeş 

( S. Sayısı : 209 ) 
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Konya 

Tank Ktebek 
Tokad 

Halûk ökeren 
Zonguldak 

Y. M. Alakani 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 

Dışişleri Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Dı§i§leri Komisyonu 

Esas No. 1/386 
Kara No. 35 

S .6 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ti
caret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin Güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve An
laşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatma 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine 
dair olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılması hakkındaki kanun tasarısı, Dış
işleri, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkları temsil
cileri hazır olduğu halde komisyonumuzda ince
lendi. 

Yapılan görüşmeler sırasında, İşbu kanun 
tasarısının mesnedini teşkil eden 4582 sayılı Ka
nunun Anayasanın 26 ncı maddesine uygun olup 
olmadığı ve binnetice Meclisin kendisine ait 
yetkileri muvakkaten de olsa Hükümete devre
dip edemiyeceği hususunda tereddüt hâsıl oldu
ğundan, keyfiyetin halli için,-ihtisası itibariyle 
Anayasa Komisyonunun düşüncesinin sorulma
sına karar verilmiş; alman cevapta: Hâdisede 
salâhiyetin devrinin bahis mevzuu olmadığı ve 
kanunun süresinin uzatılmasında Anayasa ba
kımından bir memnuiyet bulunmadığı bildiril-
niştîr. 

Meseleyi yeniden inceleyen komisyonumuz, 
Anayasa Komisyonunun mütalâası, gerek Mil
letlerarası Ekonomi ve Ticaret durumunda he
nüz bir istikrar devresinin teessüs etmemiş bu
lunması, gerekse millî menfaatlerimizi korumak 
ve ticari politikamızı memleketin yüksek 
menfaatlerinin icaplarma uygun bir şe
kilde vakit geçirmeden süratle düzenli-
yebilmek için Hükümete verilen yetki

den istifadeye devam olunmasında kaçınılmaz 
bir zaruret mevcut olması muvacehesinde tasa
lının esasını kabul etmekle beraber, ileride ayni 
itirazlarla, tekrar karşılaşmamak için Anayasa
nın 26 ncı maddesine bu zaruretleri daha kolay
lıkla karşılıyacak bir şekil verilmesini temenni
ye şayan görmüştür. > 

Maddelerin müzakeresinde Hükümet tasarı
sında istenen iki yıllık sürenin sonunun 1954 
Haziranına tesadüf ettiği, o yıl içinde de umu
mi seçimlere gidilmesinin melhuz olduğu nazara 
alınarak birinci maddedeki sürenin üç yıla çı
karılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 
diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü . 
Samsun 

Firuz Kesim 

Kâtip 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

İzmir 
Vasfi Menteş 

Seyhan 
Remzi 0. Arık 

Niğde :# 
(Anayasa bakımın

dan esâsa muhalifim) 
Necip Bilge 

Bolu 
Fahri Belen 

imzada bulunamadı 
Hatay 

Dr. A. Melek 
İzmir 

-0. Tunca 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Saka 

.(S. Sayısı: 209) 
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Ttaurtt Komisyonu rapora 

1». B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. i/386 
Kurar No. 22 

4. VI . 1952 

Yüksek -Başkanlığa 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ti
caret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine 
ve bunların şümulüne giren maddelerin güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve an
laşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına 
karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 
4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muzun 4 . VI . 1952 tarihli toplantısında, alâ
kalı bakanlık mümessillerinin de iştirakiyle 
tetkik olunmuştur. 

Kabul etmek gerekir ki, iktisadi hayat ve 
hususiyle ticari mübadeleler ve muameleler, 
evvelden riyazi kaidelere bağlanması imkânsız, 
seyyal, içtimai olaylardır. Cemiyetlerin inkişa
fı, iktisadi hayatın taazzuvu Devleti, her an ye
ni hâdiseler karşısında ve yeni kararlar almak 
mecburiyetiyle karşı karşıya bırakabilir. Başka 
bir tâbirle iktisadi hâdiselerin cereyan tarzı 
daha evvelden alınacak tedbirlerle tanzim edi
lebilirse de her zaman için neticeler istenilen 
şekilde tezahür etmiyebilir ve o zaman yeniden 
bâzı kararların alınması zarureti kendini his
settirir. Şu halde hükümetlerin, bir kısım Tica
ret Anlaşmaları akdedebilmek, Modüs Vivendi
ler bulabilmek ve mukabil tedbirler alabilmek 
için yetkili bulunması ve zamanında iktisadi 
hâdiselerin müdahale edebilmesi lâzımdır ve 
zaruridiı, 

Hükümetin böyle bir yetki ile teçhizinin 
Anayasaya muhalif olmadığı Anayasa Komis
yonumuzun mütalâasiyle de sabit olmuştur. 

tşte bu mucip sebeplerledir ki komisyonu
muz tasarıyı ittifakla kabul etmiş ancak Hü
kümete verilecek yetkinin 1955 yılma kadar 
uzatılmasını daha doğru bularak Dışişleri Ko
misyonunun değiştirmesini kabul etmiştir. 

5589 sayılı Kanunun yürürlük müddeti 
13 Haziran 1952 de sona ereceğinden tasarının 
öncelik ve ivedilikle Yüce Kamutayda görüşül-* 
meşini saygı ile arz ve teklif eyleriz. 
Ticaret Ko. Başkanı 

İstanbul 
B. Nedim Göknil 

Kâtip 
Ankara 
S. Benli 

İmzada bulunamadı 
Afyon K. 
0. Yiğitbaşı 

Erzurum 
8. Başak 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Kütahya 
Â. Kavuncu 

Sözcü 
Balıkesir 
E. Güreli 

Afyon Karahisar 
8. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

İmzada bulunamadı 
Kars 

F. Akiaş 
Kütahya 

M. Alkin 
Yozgad 
F. Erbaş 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve Modüs Vivendüer akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük 
resimlerinde değişiklik yapümasına ve anlaş-
mıya yanasmıyan devletler muvaredatına karşı 
tedbirler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi
vendüer akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik ya
pılmasına ve Anlaşmaya yanasmıyan devletler 
muvaridatına karşı tedbirler alınmasına yetki 
verilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı olup 5589 sayılı Kanun ile 
iki yıl uzatılmış bulunan süre yeniden iki yıl 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
tarihinde yürürlüğe girer. 

18 Haziran 1952 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Tırcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. Ekrem H. tfstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRiŞİ 

Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve Modüs Vivendüer akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük 
resimlerinde değişiklik yayılmasına ve anlaşma
ya yanasmıyan devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 4582 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi
vendüer akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklikler 
yapılmasına ve anlaşmaya yanasmıyan devlet
ler muveredatına karşı tedbirler alınmasına yet
ki verilmesi hakkındaki 4582 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinde yazılı olup 5589 sayılı Kanun 
ile üd yıl uzatılmış bulunan süre yeniden üç yıl 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 13 Haziran 1952 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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