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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Askerî yasak bölgeler kanunu lâyihası; 
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 

Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri
nin Ücretlerine dair 2874 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren 3173 sayılı Kanuna Ba
cı Hükümler Eklenmesi hakkındaki 4578 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ; 

Genel toplanmalar ve gösteri yürüyüşleri ka
nunu lâyihası; 

Mehmedoğlu Yunus Karlıova'nın eşi Zehra 
Karlıova'ya hidematı vataniye tertibinden ma
aş bağlanmasına dair kanun lâyihası, Başvekâ
letin talebi üzerine geri verildi. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin Teşkilâtiyle 
idare ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 
45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihasiyle âmme malları kanunu 
lâyihasını görüşmek üzere iki geçici komisyon 

kurulması kabul olundu. 
Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle

rinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul edildi. 

Devlet Memur ve Hizmetlilerine Tahsisat 
Verilmesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve Kars 
Mebusu Tezer Taşkıran'm, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri üze
rinde de bir müddet görüşüldükten sonra 28 . 
!XII . 1953 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Sorular 
Sözlü soru 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Adalet Vekilinin 6195 numaralı Kanun 
hakkında kullanılan tâbire mütedair beyanatı 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Adalet Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1317) 

Yazılı sorular 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo

yacı güler'in, Demokrat Parti hakkında adlî ta
kibat yapılmaması sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1315). 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Millet Partisinin kapatılması se
beplerine dair olan yazılı soru önergesi, Başve
kâlete gönderilmiştir. (6/1316) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Idar-e Âmiri lam ir Mebusu Mehmet Al-
demir vıe Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'-
in, 1953 yılı Muvaaenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A-l) işaretli cetvelde değişiklik yapııl-
ımasma dair kanun teklifi (2/587) (Bütçe Ko
misyonuna) 

Rapor 
2. — Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından 

Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin 
Teşkilâtiyle îdare ve Murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bentle
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Geçici Ko
misyon raporu (1/723) (Gündeme). 

)>*»<{ 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılış saati : 15,05 

REİS — ReisveMli Tevfik İleri 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu). 

3. — YOKLAMA 

(Kastamonu seçim bölgesi 
dar yoklama yapıldı.) 

mebuslarına ka- REÎS — Birleşimi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Gelir 
Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kamun teklifinin Geçici Ko
misyona havale edilmesi hakkında Maliye Ko
misyonu Reisliği tezkeresi (3/562, 2/581). 

25 . XII . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Gelir Vergisi 
Kanununun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin, Gelir Vergisi Ka
nununun tadiline dair lâyiha ve teklifleri gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona tevdi
ine karar verilmiştir. 

Gereği için teklifin birlikte gönderildiğini 
saygı ile arzederim. 

Maliye Komisyonu Reisi 
(Amasya) 

Hâmit Koray 

REİS —• Maliye Komisyonu teklifini dinle
diniz. Teklifi reylerinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

2. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi İS/563) 

REİS — İzinler hakkında Riyasetin bir su
nuşu vardır, okutuyorum efendim. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı Sayın Üyelerin hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri Riyaset 
Divanının 28 . XII . 1953 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arzolunur. 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Burdur Mebusu Mehmet Erkazancı 15 gün 
mazeretine binaen 19 . XII . 1953 tarihinden 
itibaren, 

Bursa Mebusu Ali Canip Yöntem 1 ay has
ta olduğu için 15 . XI I . 1953 tarihinden iti
baren, 

Erzurum Mebusu Said Başak 10 gün hasta 
olduğu için 21 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 
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istanbul Mebusu Seyfi Oran 15 gün hasta 

olduğu için 24 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 
Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip 2 ay hasta 

olduğu için 9 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 
Kocaeli Mebusu Ethem Vassaf 1 ay hasta 

olduğu için 1 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 
Manisa Mebusu Faruk ilker 2 ay hasta ol

duğu için 19 . X I I . 1953 tarihinden itibaren, 
Manisa Mebusu Refik Şevket ince 15 gün 

mazeretine binaen 13 . XI I . 1953 tarihinden 
itibaren, 

Zonguldak Mebusu Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu 1 ay hasta olduğu için 16 . X I I . 1953 tari
hinden itibaren. 

RElS — Ayrı ayrı okutup reyinize sunaca
ğım. 

Burdur Mebusu Mehmet Erkazancı 15 gün 
mazeretine binaen 19 . XI I . 1953 tarihinden 
itibaren, 

RElS — Kabul edenle;.-.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bursa Mebusu Ali Canip Yöntem 1 ay has
ta olduğu için 15 . XII . 1953 tarihinden iti
baren, 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Erzurum Mebusu Said Başak 10 gün hasta 
olduğu için 21 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

istanbul Mebusu Seyfi Oran 15 gün hasta 
olduğu için 24 . XII . 1953 tarihinden itibaren, 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip 2 ay hasta 

olduğu için 9 . XII . 1953 tarihinden itibaren, 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kocaeli Mebusu Ethem Vassaf 1 ay hasta 

olduğu için 1 . XII . 1953 tarihinden itibaren, 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Manisa Mebusu Faruk ilker 2 ay hasta ol

duğu için 19 . XI I . 1953 tarihinden itibaren, 
RElS —- Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Manisa Mebusu Refik Şevket ince 15 gün 

mazeretine binaen 13 . XII . 1963 tarihinden 
itibaren, 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Zonguldak Mebusu Ali Rıza İncealemdaroğ-
lu 1 ay hasta olduğu için 16 . XTT . 1953 tari
hinden itibaren. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemle ilgili bir takrir okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun teklif ve 

tasarılarının sözlü sorularla içtüzük gereğince 
bir defa görüşülecek işlerden evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Hâmit Ali Yöney 

RElS — Kanun teklif ve tasarılarının diğer 
maddelerden önce görüşülmesini oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. ~ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafın
dan Yerilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Te
şekküllerin Teşküâtiyle İdare ve Murakabeleri 
hakkındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü betlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Geçici 
Komisoyn raporu (1/723) [1] 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — 3460 sayılı Kanunun 45 nci mad-

[1] 52 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

desinin tadiline ve ayrıca bu kanuna bir madde 
ilâvesine dair bir kanun lâyihası gelen evrak 
meyanmda bulunmaktadır. Geçici Komisyondan 
geçmiştir. Bu teklifin gündeme alınarak nöcelik 
ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

RElS — Teklifi okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan (Sermaye

sinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Su
retiyle Kurulan iktisadi Teşekküllerin Teş-
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kilâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkın
daki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü bentlerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihasının) gündeme alınarak diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 

REİS — Teklif veçhile tasarının gündeme 
alınmasını reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı gündeme alınmıştır. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üz'erinde söz istiyeııler: Fuat Seyhun. 
F ü A D SEYHUN (Ankara) — Efendim; 3460 

sayılı Kanunun, hakikaten birçok ihtiyaçlara 
cevap vermediği meydanda idi. Bu meyanda 
temettüe ait olan maddesi, tamamen iş haya
tını bazan felce uğratacak ,huzursuzluk yarata
cak bir mahiyet taşımakta idi. Mevcut kanuna 
göre İktisadi Devlet Teşekkülleri temettü ola
rak yüzde beş kârı sadece memurlara tevzi et
mekte bulunuyordu. Bu vaziyet hakikaten iş 
yerlerinde haksızlık, adaletsizlik doğuruyor ve 
işçinin çalışma şevkini kırıyordu. Bir müesse
senin, iktisadi bir müessesenin yürüyebilmesi, 
rantabl bir netice ile bilançosunu kapatabilmesi 
için bu müessesenin işletmesine âmil olan me
mur ile işçinin hakikaten bu vadiden aynı za
viyede mütalâa edilmesi, aynı hakları bir saha
da iktisabetmesi icabederdi. Bir müessesenin 
yüzde 5 kârının yalnız memuru arasında dağı
tılması gibi acaip ve garip bir hal, fabrikalar 
içinde haklı olarak birçok feryatlara sebebiyat 
vermekte idi. 

Bu hususta muhtelif vesilelerle şikâyetler 
işçi kitleleri sendikaları tarafından izhar edil
di. Birkaç milletvekili arkadaş da bu adaletsiz
liği tashih için Meclise kanun teklifi yolu ile 
başvurdu. Kanunun bu sakat tarafının ıslahı 
için, Hükümet işi bizzat tetkik ederek, bir ne
ticeye varacağını arzetti. Kısa bir zaman sonra 
hakikaten öğrendik ki, Hükümetimiz dağıtıla
cak bulunan % 5 temettüü, j % 10 a iblâğ ede
rek ve işçiyi de içine almak suretiyle hazırladı
ğı tasarıyı Meclise sevketmiş bulundu. Bu suret
le bu kanunun ortaya attığı mevzu, kanunun 
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metninde prensip olarak yer almış bulunuyor. 
Bundan sonra İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
sene sonu bilançolarında gösterilen % 5 temet
tü hisseleri, !% 10 olacak ve yalnız memura de
ğil aynı safta çalışan işçi arkadaşlara da tevzie 
tâbi tutulacaktır. Bu suretle mevcut ikiliği ve 
haksızlığı izale etmek ve 3460 sayılı Kanunun 
hakikaten en büyük aksaklığını ortadan kaldır
mak suretiyle endüstriyel hayatımızda yeni bir 
prensip koyan Hükümetimizi, hakikaten, tebcil 
ederim. 

İkinci bir maddede, işçi arkadaşlarımızın 
bugünkü hayat şartları içerisinde imkân nispe
tinde kendilerine yardım maksadiyle birer ma
aş ikramiye verilmesine ait olan maddedir. Bir
çok mahfillerde ,bilhassa muhalefette, ikrami
yeler ,bir seneye mahsustur, avutucu mahiyet
tedir, şeklinde yapılan telkinler kulağımıza gel
mektedir. Halbuki evvelce kabul edilen memur
lar tahsisatı kanuniyle bu kanunu mukayese et
mek imkânsızdır. Memurların terfihine ait ye
ni bir kanunun ikamesi icabeder. Barem kanu
nu mükemmel bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu
nun hazırlanması zamana mütevakkıf olduğu 
için Hükümet bu kitlenin ıstırabını dindirmek 
için muvakkat bir kanun teklif etmiş ve Mec
lise arzetmiştir. İşçilerin terfihi ise, mevcut ka
nunlar içerisinde her zaman mümkündür. Yeni 
bir kanun ikamesine ihtiyaç yoktur. 

Bu mevzu, müessese idare heyetleri, umumi 
heyetleri ve umum müdürleri tarafından ele 
alınacak bir mevzudur, işletme hayatındaki iş
çilerimizin bu günkü hayat şartları karşısında 
hakikaten ıstırap içinde bulundukları torlakl
adır, bu mevzuu İşletmeler Bakanlığının bizzat 
ele alacaklarını ve kısa zamanda tetkika tâbi 
tutacaklarını ve işçi arkadaşlrımızın yeni bir 
knun vaz'etmeye lüzum kalmaksızın terfileri
nin imkân altına alınacağını Vait buyurmuş
lardı. 

Bu suretle hakikaten işçi arkadaşlarımızın 
da ücret sisteminin yeni baştan ele alınacağını 
öğrenmekle sevinç duymaktayız. İşte bu iki ana 
prensip içinde tanzim edilip tasvibinize arzedi-
len kanunun kıymet ve mânası bilhassa çok mü
him ve büyüktür. Bu kanunu Meclise getirmesi 
dolayısiyle İşletmeler Bakanlığına bilhassa te
şekkürlerimi arzederim. 

REİS — Ahmet Başıbüyiik. 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vazgeç

tim. 
R E İ S — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ İŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; ben şahsan işçilerimiz için bu 
teklifi tatminkâr görmüyorum. Onun için gerek 
Devlet iktisadi Teşekküllerinde ve gerekse hususi 
şirketlerde çalışan işçilere hiç olmazsa memur
larımıza kabul edilen yılda üç aylık tahsisatın 
bunlar için de kabulünü rica edeceğim. 

Arkadaşlar, kışın sıcak, yazm serin odalarda 
çalışan ve mesaileri beş ilâ altı saati geçmiyen 
memurlar için üç aylık ikramiye verilirken 
ki - buna ben de taraftarım - fakat yer altında 
90 - 100 - 150 metre derinlikte, havadan, güneş
ten, her şeyden mahrum olarak vasati 8 saat 
çalışan işçilerimize, esasen aldıkları para, pek 
az olduğu için bunlara da memurlara olduğu 
gibi 3 aylık tahsisat verilmesini rica ve teklif 
ediyorum. 

REÎS — Mehmet özdemir. 
MEHMET ÖZDEMlR (Kayseri) — Arka

daşlar; memurlara ödenmekte olan tahsisatın 
işçilerimize de teşmilini temin için Hükümet ta
rafından ihtiyar olunan fedakârlığı şükranla 
karşılıyorum, işçilerin tâbi oldukları statüye 
rağmen hususi bir kanunla kendilerine bu su
retle tahsisat, ikramiye ödenmiş olması, işçile
rimizin istikballerinin teminat altına alınmış 
olduğunun bir delili addetmekteyim. 

Memurlara verilmekte olan tahsisatların es
babı mucibe lâyihasında : «Serbest ve istihsal 
hayatında vukua gelen inkişafın bir neticesi ola
rak hususi teşebbüs sahasında çalışan vatandaş
ların gelirleri umumi konjonktüre muvazi ola
rak arttığı halde Devlet memurları aylıklarının 
konjonktürü kendiliğinden takip edememekte 
olduğu malûmdur.» denilmektedir. Durmadan 
ilerliyen, inkişaf eden hayat şartları karsısında 
300 binden fazla işçinin elbetteki durumları göz
den uzak tutulamazdı. Tahsisat Kanununun es
babı mucibe lâyihası başka bir mâna daha ifade 
eder. 

Arkadaşlar; memleketimizde ziraatin, ticare
tin, inşaatın inkişafına muvazi olarak sana
yiin de terakki ve inkişafı zaruridir. Bugün el
de bulunan ve yapılması tasarlanan büyük hid-
ro - ele'ktrrk santralleri tamamlandığı takdirde 
ucuz elektrik ele geçince fabrika, atelye aded-
lerinin de kendiliğinden artacağı şüphesizdir. 
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Esasen ihtiyaçlar bugün her zamankinden ziya
de zorlamaktadırlar, 

Mahdut bir gelir içinde yaşama şartlarını 
iyi bir seviyeye ulaştırmadığımız takdirde ya
rın bu işçilerin serbest iş sahasında kendilerine 
daha kazançlı işler temin edecekleri tabiidir. Bu 
azdır, istediğimiz bir vakıa olmakla beraber 
Devlet müesseselerinde çalışan işçilerimizin ra
hat ve huzur içinde iş görmeleri elbette matlup
tur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EElS — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Sayıın arkadaşlarım; kanun lâ
yihası üzerinde ark'adaşlarım güzel (konuşma
lar yaptılar. Ben sadece bir iki noktaya arzı 
cevap edeceğim. 

Kanunun derpiş ettiği esaslar içinde iki mü
him hüküm vardır. Bunlardan biri, bilhassa 
temettü hisselerinden aynı zamanda orada ça
lışan memurlarıımız gibi işçilerimizin de istifa
de etmesi suretiyle, kendilerinin kaderini o mü
esseselerin (kaderine bağlamış olmak noktasın
dan dır. Bunun da dışında daimî (temettü göster-
miyen ve Devletin 'almış olduğu bâzı tedbir
lerden, fiyat politikasından ikâr etmiyen mü-
lesseselerimizdeki işçilerimize 4778 sayılı Kanun 
hükümleriyle tıpkı memurlar gibi her yıl ayrı
ca ikramiye verilmek imkânını sağlaımalstadır. 
Bunun dışında bilhassa inkişaf edegelmekte 
bulunan hususi teşebbüslerde de işçilerimize 
sosyal yardımlar, çeşitli içtimai kanunlar ve 
diğer taraftan iş verenlerle el birliği .etmek su
retiyle işçilerin hayat ve ücret şartlarını dü
zeltmeye çalışıyoruz. Memurlarımızın statüleri 
daimî ve sabittir, aylıklarının artırılabilmesi 
sadece kanuna bağlıdır. Halbuki işçi yevmiye
lerinin artırılmıası, iş verenle yapılacalk karşı
lıklı anlaşma ile kabil olduğu gibi ihtilâf sebe
biyle hakem yolu ile de mümlkündür. Nitekim 
Hükümet iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lışan işçilerin ücretlerine memleketin umumi 
şartlarına, o müessesenin inkişaf ve malî imkâ
nına göre zam yapmaktan geri kalmaımakt'adıır. 
Biraz evvel bir arlkadaışımızun,' da 'bahsettiği gi
bi, Ikömür ocaklarında çalışan işçilere, sekiz 
saat toprak altında çalışmalarından dolayı öğle 
yemeği verilmektedir, bundan başka kömür 
mevzuunda yaptığımız haımlenin bir neticesi 

.olarak işçiye bir başarı zammı ödenımiştir. Bun
ların yekûnu 4 - 5 milyon liradır ve daimî öde-
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nir. Bundan başka Sümerbankm Karabük'teki 
Ağır Demir ve Çelik Sanayii mensuplarını da 
ele almıış bulunmaktayız, önümüzdeki yıldan 
itibaren % 18 ıe y?kın bir zammı gerçekleştir
mek yoluna gitmekteyiz. 1951 Martından bu 
yana sosyal yardımlar, çeşitli zamlar ve ya'hut 
da ihtilâflar yoliyle elde edilen artışlar, Hey
etinizin kabul 'etmiş bulunduğu hafta tatili gi
bi bir kısım kanuni hükümılerle aşağı yukarı 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin işçi lehine ye
niden ödemeye başladığı miktar, 50 milyon li
rayı bulmaktadır. 

Binaenaleyh bu halkımdan; normal yollardan 
mevcut ka.nunlar hükmünden memurlarla hiç 
kabili kıyas olmıyacafc bir şekilde onların yev
miyelerini artırmak mümkündür. Bu bakım
dan yeni hükümlere ihtiyaç yoktur. 

Bu defa koyduğumuz ve getirdiğimiz hü
kümlerle de 1958 yılında işçilerimize bir aylık 
aldıkları ücret tutarında bir ikramiye vermek 
imkânını sağlamış, aynı zamanda bundan son-
naki senelerde kendilerinin, temettü© bağlr ola
rak ve daimî (bir hükümle bir aylık tutarında 
temettü hisseleri almaları temin edilmiş oluyor. 

Kanun lâyihasının diğer iki hükmü vardır. 
Bunlardan biri, iktisadi inkişafımıza muvazi 
•olarak gelişmekte olan Devlet Teşekküllerinde 
yeniden kurulacak ortaklıklarda çalışacak me
murlarına aittir. Bu ortaklıklara iştirak eden 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin en salahiyetli 
müdürlerinin onlarım idare meclislerine gire
bilmek imkânını sağlamak yolunu tutmuş bu
lunmaktayım. iŞimdiye kadar mevcut hükümle
re göre umum müdürün! orada bulunamaması 
gibi bir kadük taraf vardı. Şimdi bunu önlemiş 
bulunuyoruz. 

ikincisi : memleketin teknik ihtiyaçlarını göz-
önüne alarak, memlekette yeni teknik mektep
ler açmak yoluna doğru gitmekteyiz. Bunun 
için bilhassa öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Şimdiye kadar mevcut kanun 
hükümlerine göre, bu gibi devlet teşekküllerinde 
çalışan elemanlar sadece yüksek mekteplerde 
öğretmenlik yapabiliyorlardı. Orta ve bundan 
aşağı dereceli mekteplerde Öğretmenlik yapmak 
hakkına malik değillerdi. Gerek umumi 
hükümlerimizde, gerekse bugünkü ihtiyaç kar
şısında bu gibi elemanların aynı zamanda (mem
leketin teknik eleman yetiştirmek ihtiyacına ce
vap verecek şekilde, orta tedrisatta öğretmenlik 
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yapmalarını temin yoluna doğru gitmekteyiz. 
Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olduğu 
takdirde 1953 yılında iktisadi Devlet Tesekkül-
lerindeki bütün işçilere, diğer umumi bütçe, 
mülhak bütçeler ve hususi bütçeli dairelerle be
lediyeler ve bunlara bağlı diğer iş yerlerinde 
çalışan bütün işçilerimiz 1953 yılındaki ikra
miyelerden istifade etmek imkânına sahip ola
caklardır. Tasvibinizi rica ediyorum. 

RElS — Bir sual var. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Kara

yollarının bürolarında çalışan fakat işçi mahi
yetinde olan vatandaşlar da bu zamdan istifa
de edecekler midir? 

İŞLETMELER VEKtLt SITKI YIRCALI 
(Devamla) — işçi hüviyetinde olanlar dâhil
dir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Yev
miyeliler vardır. 

İŞLETMELER VEKTLl SITKI YIRCALI 
(Devamla) — iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışıp da sigortaya dâhil olan yani işçi olarak 
kabul edilenler istifade edeceklerdir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Kara
yollarında işçi yevmiyesiyle çalışanlar ... 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Devamla) — işçi hüviyetini haiz iseler kanun
dan istifade edeceklerdir. 

RElS — Şefik Bakay. 
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Bugün ih

tiyacı karşılamıyan 3460 numaralı Kanunun 
ne zaman Heyeti Umumiyeye getireceksiniz! 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Devamla) — Bu kanun üzerindeki çalışmaları
mız sona ermiş bulunmaktadır. Ümidediyoruz 
ki yakında l<u lâyiha da huzurunuza gelmiş bu
lunacaktır. 

AHMET KAVUNCU (Kütahya) — 3460 ve 
3459 sayılı kanunların şümulüne girmiyen ve iş 
Kanununun muaddel birinci maddesindeki ta
rife göre işçi sayılmıyan, fakat her türlü sosyal 
sigortalara tâbi olan iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan yevmiyeli kâtip, muhasip gibi 
vatandaşlar bu kanundan istifade edebilecekler 
mi? 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Devamla) — Biraz evvel izah ettim, işçi hüvi
yeti var ise dâhildir. 

RElS — Başka söz istiyen var mı? 
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ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Vekil Bey, bu işçilere, 
yardım olarak birer öğün yemek verildiğinden 
bahsettiler. Bahsettikleri, verilen yemekleri gör
düm, Soma'da gördüm, Değirmisaz'da gördüm, 
başka yerlerde de gördüm, birçok işçiler veri
len bu yemekleri yiyemiyorlar. Oralarda açılmış 
olan aşçı dükkânlarında et ve köfte yiyorlar. 
İşçiler, verilen yemeklerden şikâyet ettiler. Pi
şirilen yemekler yavan oluyormuş, nebatî yağ
larla pişiriliyormuş. Bana şikâyet ettiler.. 

REÎS — Ali Fahri Bey; sözlerinizin bu ka
nunla alâkası yok. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Biliyorum 
efendim. Sözü oraya getiryorum. 

Arkadaşlar; ben yine bu yemek meselesi üze
rinde ısrar ediyorum. Tekrar rica ediyorum, 
yevmiyeleriyle ellerine geçen paraların, hiç 
olmazsa iki misli bunlara verilmelidir. Bunlara 
yazıktır, günahtır. Adalet yok. Sıcakta oturu
yoruz. Yazın serin yer arıyoruz, serin odalarda 
oturuyoruz, çalışıyoruz. Bunlar her şeyden 
mahrumdurlar, kışın soğukta çalışıyorlar, ya
zın sıcakta çalışıyorlar, kendileri her saat ölüm
le karşı karşıyadırlar. Bu vatandaşları neden 
bundan mahrum ediyoruz? Arkadaşlar, memu
run bir haftalık mesai saati üstünde bir işçi ça
lışır. Bu hususu göz önüne alın. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, demin sordum. Mesele aydınlanmadı. 
Meselenin katî olarak tavzihi için tekrar söz 
almış bulunuyorum. 

Geçici birinci madde : «Umumi, mülhak ve 
hususi bütçeli dairelerle belediyeler ve bunlara 
bağlı kurum ve teşekküllerde» deniyor. Şimdi 
Karayollarının bir kısım personeli vardır. Bun
lar işçi mahiyetindedir, yevmiyeli çalışırlar 
fakat teknisiyen değil, bürolarda memur gibi 
çalışırlar. Bu vatandaşlar bu kanunun şümulü 
dâhilinde midir, değil midir? Bu hususun katî 
olarak açıklanmasını rica ediyorum. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — dâhil ol
duğunu ben söylemiştim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Ko
misyondan bir arkadaş söylemiş. Koridorda 
söylemiş hiçbir hükmü yoktur. Kürsüden söy
lenmesini rica ederim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Benim de açıkça öğrenmek istediğim 
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cihet, Demin Goioğlu arkadaşımızın öğrenmek 
istediği husustur. 

Karayollarında umumi giderlerden yevmiye 
alan fakat memur ve işçi sıfatını haiz bulun-
ınıyanlar da bu zamdan istifade edecekler mi
dir, etmiyeeekler midir? Meselâ Karayolları 
santral memuru, tekniker gibi birtakım yev
miye ile çalıştırılan memurlar, vardır. Bu me
murların istifade edip etmiyeeekleriniıı tasrih 
edilmesini istiyorum. 

KOMİSYON ADINA FUAD SEYHUN (An
kara) — Efendim, bir arkadaşımız burada bir 
maaş ikramiyenin iki veyahut üç olması hak
kında bir temennide bulundular. Ali Fahri İş
eri arkadaşımız ki, bu teklifi yapmış bulunuyor. 
îş hayatını tetkik etmeden bol keseden burada 
konuşmak hakikaten umumi efkârda tuhaf tu
haf çeşitli tefsirlere, telâkkilere sebep olacak
tır. Unutmamak lâzımdır ki, yalnız bir maaş 
ikramiye yekûnu, Makine ve Kimya Kurumun
da tetkik ettik bir buçuk milyon lirayı bulmak
tadır. Böyle tamamen malî külfete dayanan 
bir meselede, başka maksatlarla burada konuş
mak günahtır. Sadece bunu söylemek isterim. 

ÇALİŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, geçici bi
rinci maddenin 4 numaralı bendini aynen oku
yorum : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olanlardan 1953 takvim yılı zarfında 
en az altı ay aynı idareye bağlr olarak İş Ka
nununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde 
çalışmış olan ve İş Kanununun muaddel birinci 
maddesindeki tarife göre işçi sayılan kimseler..» 

Bu suretle İş Kanununun birinci muarldel 
maddesinde yazılı Tar*ife göre işçi sayılan, mü-
seccel ,gayrimüseecel. îççi Sigortaları Kurumu
na bağlı veya 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunu haricinde kalan sair emekli ve sigorta ka
nunlarına, Devlet Demiryolları gibi, hususi si
gorta kanunlarına bağlı işçiler tamamen bu ta
rif içinde yer almaktadır ve her biri bu ikrami
yeden istifade edeceklerdir. 

Esasen Mahmut Goioğlu arkadaşımızın sor
dukları Devlet Karayolları İdaresi mülhak büt
çeli olduğu için bu idarenin memur statüsüna 
dâhil olmıyan ve bütçenin E ve D cetvellerinde 
yer almıyan müstahdemleri bundan istifade ede
ceklerdir. 
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ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım bu mevzuda 
politika yapıyorum zannediyorlar. Ben, müsta
kil bir milletvekiliyim, arkadaşlar. Ne o taraf, 
ne bu taraf, hakikatları konuşuyorum. Bu ka
nunla verilecek tahsisat 37,5 milyon lira tutu
yor, dediler. Biz iki gün evvel bu Meclisten 150 
milyon liralık tahsisat çıkardık. Onu kıskanma
dık. Değil ki bunu. 

Sayın Sıtkı Yırcalı arkadaşımız dediler ki, 
bâzı müesseseler zarar ediyor. Zarar edenleri 
hesaba katıyoruz. Kâr edenler ne kadar? Bunu 
da hesabetmeli. Zarar eden müesseseleri husu
si teşebbüse bıraksınlar. Zarar yok arkadaşlar. 
3,5 milyon yahut 6,5 milyon bu bütçeye bir yük 
teşkil etmez, ağır bir şey değildir. Asıl lûtfa 
uğrayacak, yardıma muhtaç olan bu arkadaş
lardır. Bunları ben gördüm, ellerine geçen 140 
kuruştan başlar, beş lirayı bulan yoktur. Gü
nah değil mi, bunlara? Asıl geçim sıkıntısı çeken 
bunlardır. Bunlar da geçinecek, çoluk çocuk 
besliyecek. 

Sonra bunlar, 8 - 10 saat çalışan ve ağır iş
ler gören kimselerdir, çok fazla enerji sarfeden 
insanlardır. Onun için bizden fazla yemek 
mecburiyetindedirler. Bir öğünde bir ekmek yi
yorlar arkadaşlar. 

RBÎS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Arkadaşlar, uzun boylu arzı ce
vap etmiyeceğim, yalnız bir noktayı, bilhassa 
tavzih etmek isterim. 

Bizim bu kanunla işçilerimize bir tek ikra-
• miye verebilmek için harcıyacağımız paranın 

yekûnu tahminen 27 milyon lira tutmaktadır. 
Dedikleri gibi 3,5 milyon lira değildir. 

Yine kendileri 140 kuruş yevmiyeden bah
settiler. 

Gördükleri Soma'da asgari yevmiye miktarı 
225 kuruştur, bunun içinde sosyal yardımlar, 
dâhil değildir. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Susur
luk'ta kaç kuruş aldıklarını çok iyi biliyorum. 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Devamla) —Bahsettikleri borasit madenidir 
ve hususi teşebbüs elindedir. Onlar da son defa 
hakem yoliyle zam almışlardır. Kaldı ki, arka
daşlar, biz hususi teşebbüs bakımından da Hü
kümet olarak sosyal kanunlar yoliyle, asgari 
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ücret kanaliyle elimizden gelen her türlü ted
biri alıyor ve işçi ücretlerinin hususi teşebbüs 
sahasında da inkişaf etmesini ve bu suretle 
memlekette işçinin hayat seviyesini yükseltme 
çareleri üzerinde yürümekteyiz. Bunun yanın
da işçi evleri mevzuu ele alınmıştır. Aldığımız 
tedbirlerle Devlet ve hususi sektörde bulunan 
bütün işçilerin istifade etmesi için on iki bin 
evin temelini inşaallah bu sene atacağız. Bun
ların mühim kısmı ihaleye çıkarılmıştır. 1 500 
ünün de bir iki gün içinde ihalesi ikmal edile
cektir. 

Binaenaleyh, gerek Devlet, gerekse hususi 
sektörde almteri ve elemeği ile çalışan vatan
daşın kazancını da iktisadi hayatın bugünkü in
kişafına uydurabilmek için teşriî ve idarî, lü
zumlu bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. 
Bu bakımdan kendileriyle her yönden iş birliği 
etmiş bulunuyoruz. 

FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) — Bir sual. 

REİS — Buyurun. 
FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (Ma

nisa) — 1950 den bu tarafa işçi ücretlerinde te-
zayüt ne kadardır? 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YTRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, vasati olarak % 35 e 
yakın bir artış olmuştur. Tekrar ifade ediyo
rum, bunun yanında iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin, işçilerimiz için 1951 Martından bu ya
na yeniden ödediği miktar 50 milyon liradan 
fazladır. Ev inşası ve diğer birtakım sosyal 
yardımlar için yaptığımız masraflar tamamen 
bunun dışında bulunmaktadır. 

ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Tamamı 
ne kadardır? 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Devamla) — Her müessese için başka başka
dır, İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heye
tine gelirseniz orada izah ederiz. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Karaosmanoğlu arkadaşımın Sualine İş
letmeler Vekili arkadaşım kısmen cevap verdi
ler. Fakat mevzuun doğrudan doğruya Vekâ-
retim'e taallûk etmesi itibariyle tavzihan bir iki 
noktaya işaret etmek isterim. 

İşçilerimizi, ekonomik hayatımızın şuurlu, 
yapıcı ve vatansever unsurları telâkki etmekte
yiz. ve bu bakışla kendileri ile daima doğrudan 
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doğruya temas halindeyiz. Daima mümkün olan, • 
iktisadi icaplara uj'gun düşen taleplerini yerine 
getirmeye gayret etmekteyiz. Arkadaşım biraz 
evvel işaret ettiler, işçi ücretleri esas itibariyle 
'bir mukavele mevzuudur. Mukavelenin serbest 
yapılması şartlarını istikmal etmek elbette 
Hükümete teveccüh eden bir vecibedir. Serbest 
mukavele şartları, takarrür eden ücret seviye
leri, zamanla gerek işletmelerin rantabilitesi-
nin artması ve gerekse hayatın yürümesi 
itibariyle gelir seviyelerinin ıslah eddilmesi za
ruretlerinin belirmesi bakımından zaman zaman 
revizyona tâbi tutulmaktadır ve kanuni meka
nizma memleketimizde toplulukla iş ihtilâfla
rıdır. Bundan başka işçilerimiz gerek vekâle
time taallûk eden müesseselerde gerek iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan ve işletmeler 
Bakanlığına bağlı bulunan ve o vekâletle ve ve
kâletimizle vâki temaslarında ihtilâfa mahal 
kalmaksızın ıslah ve zam tedbirleri ele zamanın
da ittihaz edilmektedir ve bütün işçi muhitleri
miz buna yakînen şahittir. 1950 den bu tarafa 
memleketimizin içine girdiği mesut inkişafta 
iktisadi hamlelerimizde, yapıcı ve şuurlu ham
lelerde işçilerimiz, zamlarını almışlardır, al
maktadırlar ve alacaklardır. 1950 den bu tara
fa vasati olarak, ifade edilmemiş olan hususi 
sektörle âmme sektörünün, müşterek vasati ola
rak ifade edebilirim ki, işçi ücretlerine asgari 
i% 20 ve âzami % 110 zam vardır. % 20 den % 
110 a kadar değişen bir zam içinde işçi ücretle
rinin artması, iktisadi inkişafın tabiî bir netice
sidir. Ve bunu iktisadi inkişafımız içinde kolay
lıkla ödenen; sermaye ve para hareketlerine za
rar vermiyen bir fiil, bir tedbir, bir netice ola
rak mütalâa etmekteyiz. Tekraren Muhterem 
Karaosmanoğlu'nun suallerine cevaben arzedi- J 
yorum : işçi ücretleri, kendiliğinden vâki olan 
yükselmelerle, % 20 den % 110 a kadar bir te
rakki kaydetmiş bulunmaktadır. (Alkışlar ). | 

RElS — işletmeler Vekili buyurun. 
İŞLETMELER VEKlLt SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) -^- Arkadaşımız Ali Fahri işeri, bil
hassa işçi ücretlerinin tutarı üzerinde durarak 
bunların umumi olarak memurlardan daha kötü 
şartlar içinde bulunduğu ve memurlara iki veya 
üç zam vermek suretiyle aynı iş yerlerinde çalı
şan işçi arkadaşlarımızın mağdur edildiği yolun
da birtakım iddialarda bulundular. Bendeniz j 
şurada, bir kısım rakamları tesbit etmiş bulun- I 
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sosyal tedbirlerle, Yüksek Heyetinizin kabul 'et
tiği kanunlarla ücretli hafta tatili ve nihayet 
işçilerimizin kendi ücretlerinin umumi konjonk
türe tâbi olması için 'il hakem kurulları ve 
onun yanında Yüksek Hakem Kuruluna baş
vurmaları yol'iyle elde ettikleri vasati üceret 
artış miktarı % 35 şi bulmaktadır. Bugün ay
rıca yeniden yaptığımız bir zamlaki % 12 ye 
yakındır ki, bu suretle % 47 ye yükselmekte
dir. Bunun yanında sosyal yardımlar, ev inşa
atı için tahsis edilen meblâğlar, ve nihayet 
Devletin aynı müesseseleri için binnetice işçi
lerin de 'istifade edecekleri hizmetler vardır. 
Meselâ bedava nakil, öğle yemeği gibi yardım
lar hesaba katılacak olursa asgari işçi başına 
1950 yılından bu yana % 50 bir artış olduğu
nu bildirmeyi kendim için bir vazife saymak
tayım. Kaldı ki, bizim işçilerimizden çalıştık
ları müesseselerdeki memurlardan çok kötü du
rumda olanlar olduğu gibi memurların umumi 
hayat seviyesine nazaran belki muayyen bir 
derecenin üstünde para alan ve bu arkadaşlar 
arasında olanlardan üstün seviyede bulunan
larda bulunabilir. Fakat size temin edebilirim 
ki, geniş bir memur zümresi 15 lira, 20 lira, 25 
lira, 30 lira hattâ 40 l'ira asli maaş alan, derecesi
nin son seviyesine kadar gelmiş, artık memu
riyet hayatını ikmal etmiş bir memur, yanın
da çalışan diğer işçiye nazaran, emin olun ki, 
çok daha düşük vaziyette bulunmaktadır. Ka
rabük'te 15 liradan fazla yevmiye alan sanat
kâr, kalifiye işçi vardır. Kütahya'da vasati 
18 lira yevmiye alan arkadaşlarımız vardır. 
Onun yanında Sivas'ta, aşağı yukarı, 14 lira
dan fazla yevmiye alan kalifiye işçilerimiz var
dır. Hereke'de 16 liradan fazla yevmiye alan 
kalifiye işçilerimiz vardır. 

Hattâ arakaşlarım, size şunu işret etmek 
isterim ki, bugün Devlet sektörü, hususi teşeb
büsün yanyana beraber gittiği ve bilhassa hu
susi teşebbüsün inkişaf ettiği bâzı sahalarda 
kalifiye isçi buhranı geçirdiğimiz vâkıdır. Tek
stil sanayii bugün hususi teşebbüste % 100 lira 
inkişaf göstermiştir. Bakır sanayiimizde, bir 
kısım yeraltı istihsalimizde Devlet sektörü işçi 
bulmakta şimdi hususi teşebbüsün yanında sı
kıntı çekmektedir. Zonguldak civarım gezen 

I arkadaşlar bilirler; arkadaşımızın gördüğünü 
I iddia ettiği Soma, Değirmisaz ve Tavşanlı 
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mmtakasmda, ocakta veya ocak üstünde 
devamlı çalışabilecek işçilerimiz için hususi 
©kipler gönderip köylerden bunları toplamak 
hattâ ayrıca prim vermek ve hu suretle boş 
bulunan işçi kadromuzu doldurmak mecburiye
tine kadar gitmek durumunda kalıyoruz. Çün
kü bir taraftan zirai ;inlkiş#f köylünün sınai ve 
madencilik sahasına daimî olarak işçi olarak 
gitmesine mâni olduğu gibi Soma'da, Tavşanlı'
da, Edremit ' te ve yahut memleketin 'başka 
mıntakalarmda krom, kömür, manganez ve di
ğer maden servetlerimizin hususi teşebbüs ta
rafından işletilmeye başlaml'masından dolayı 
oralara doğru işçilerimizin kaymış olması, bizi 
hattâ Devlet sektörü içinde bunlarla rekabet 
edemiyecek hale getirmektedir. Kaldı iki bugün 
aşağı yukarı sekiz vilâyette asgari ücret mese
lesini ele almış bulunmaktayız. Bunun yanında 
diğer büyük şehirlere de asgari ücret meselesi 
mevzuumuzu teşkil 'edecektir. 

Arkadaşlar, daha ileriye gideyim, hattâ 
yalnız bu işlerde değil, muvakkat işlerde çalı
şan işçilerimizi dahi kabil olduğu kadar kolay
lıkla temin etmeye imkân yoktur. Evvelce 2,5 
liraya bulduğumuz tütün işçisini bugün 7,5 li
raya dahi temin edemeımeıkteyiz. Çapa işçisini 
dahi 7,5 liradan temin -edemiyoruz. Görülüyor 
ki memleketin umumi inkişafı, yalnız muay
yen bir sahaya inhisar etmemekte ve bu inkişaf, 
her sahada kendisini göstermektedir. Biz mem
leketin her sahasında, yaptıklarımızla yetinmi-
yerek. iş sahaları açmaya çalışıyoruz. Biz 
memleketin her sahasında çalışan vatandaşın 
alın terini, emeğini, sermayesini, parasını, gay
retini, mahsulünü ve fikrini en ileri bir ölçüde 
memleketimizin takatlerine ve dünya piyasa
sına muvazi şartları içinde geliştirmeye, kıy
metlendirmeye, değerlendirmeye gayret ediyo
ruz. Her sahada vatandaşlarımızı olduğu gibi 
iş sahasında, işçi olarak çalışan vatandaşları-
mızıın da, içinde bulundukları hayat seviyesinin 
yüz bin ka t üstüne lâyık görenlerdeniz. (Alkış
lar). Ama hiçbir zaman memleketin takatinin 
üstünde insafsız ve yeri olmıyan vaitlerle ha
reket ederek, altın yumurta araken tavuğu öl
dürme, gibi zararlı hareketlere gitmeyi uygun 
bulmayız ve bunu hiçbir zaman memleketin 
politik bir dâvası olarak ne bu kürsüye geti
rir ve ne de politika meydanlarında bir konuş
ma mevzuu yaparız* 

. 1953 0 : 1 
(Bütün mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış

lar) . 
RElS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — (Gürül

tüler) Arkadaşlar siz konuşmıyorsunuz... (Biz 
konuştuk sesleri, gürültüler) Herkesin hakkıdır 
arkadaşlar, siz de gelin konuşun, dinlemiyen 
dışarı çıkar. (Gürültüler) 

SEDAT BARI (Seyhan) — Meclisin vaktini 
boşu boşuna alıyorsunuz... 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Sdzin vak
tiniz mühim ise gündemde birçok mühim soru
lar var, bir seneden beri duruyor, "onu çıkarın. 
(Gürültüler) Nerede demokrasi, nerede Hükü
met murakabesi.. (Gürültüler) 

REİS — Ali Fahri Bey, rica ederim, sadet 
dışına çıkmayın. 

ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Arkadaş
lar, Sayın Yırcalı arkadaşımız 1950 den bu ya
na işçi yevmiyelerine akseden zamlardan bah
settiler. Hayrettin Bey arkadaşımız da % 10 
dan % 120 ye kadar zam yapıldığını söylediler. 
İkisi arasında tezada bakın arkadaşlar. Bir 
arkadaşımız, % 35 tir diyor, diğer bir arkada
şımız da başka söylüyor. Bunların hangisine 
inanalım'? (Gürültüler),. Elbette diğer şeylere 
zam yapılır, hayat % 100 pahalılaşırken... (Gü
rültüler). (öyle bir şey yok sesleri). Nerede 
yok?... Bir ayakkabı 20 lira ilken bugün elli 
liradır, elli lira. 

Piyasaya bir bakın, hepsinden bahsetmiye 
lüzum yok, size demirden bahsedeyim, demir
den. Demir, biz iktidara geldiğimiz zaman 50 
kuruştu, bugün gider görürsünüz, 90 kuruş, 
100 kuruş. 

Arkadaşlar, gıda maddeleri de öyle, vak
tiyle yağlı peynir 200 kuruş idi, şimdi yağlıyı 
geç, onu bulmak mümkün değil, yarım yağlısı 
iki buçuık lira, bulamıyoruz bile. 

Arkadaşlar, ben yine ısrarla duruyomu. Me
mur arkadaşlarla onlar kıyas edilemez, dediler 
Vekil Bey arkadaşımız. Niçin? Bunlar insan 
da onlar insan değil mi? Bunların canı yok mu? 
('Soldan gürültüler). Yanlış anlamayın. <600 
lira, 800 lira alan bir memur senede 3 misli zam 
alıyor. İşçinin canı çıkıyor. 10 saat yer altın
da, rutubet içinde çalışıyor. Gezdim, gördüm, 
şıpır şıpır su içinde. Hattâ akşam olunca bun
lar işlerinden çıktıktan sonra bir saatlik, iki 
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saatlik yerlere - Soma'da açılk kamyonlara ter 
içinde biniyorlar - gidiyorlar. Bunların yarısı 
zatürree oluyor. Bir kapalı araba bile yok. 
20 - 25 tane işçi gördüm, yer altımda çalışıyor. 
Onların hissesini oturduğu yerde «lan var. 
Alayda 3 - 4 aşçı var. 'Sayın Vekil bunları gör
sünler. Tütün Kongresini açmaya gittiği zaman 
gel, bizi dinle, dediler. Ben Tütün Kongresine 
geldim, dedi. Kulüp rakıları taşındı. Dünya
nın masrafı yapıldı. (Soldan gürültüler). 

REÎS — Ne biçim konuşuyorsunuz Ali Fah
ri Bey? 

Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim, bir 

arkadaşımız, işçi ile memuru aynı 'katagoriye 
koymak suretiyle mütalâa dermeyan ettiler. 

Biz, konuşmamızın başında dedik (ki; anıe-
murlar, ayrı bir sınıfa dâhildir, ayrı Ikanum 
hükümlerine tâbidir. Memurların üç maaş al
masındaki maksat, yeni bir Barem Kanunu çıı-
kıncaya Ikadar almam bir tedbirdir. Halbuki iş
çilerimiz için yeni bir Barem Kanununa ihti
yaç yoktur. Her zaman Çalışma Bakanlığı, iş
letmeler Bakanlığı işçilerimizin terfihini temin 
edecek imkânlara sahiptir. 

Ben rica ediyoruım, Çalışama Bakanı buraya 
teşrif buyursun, bu sahada, işçi ücretleri ve 
işçi politikası hakkındaki ımütalâlarını söyle
sin. Bu suretle zannederim ki Ali Fahri işeri 
arkadaşımız da tatmin edilmiş olur. 

REÎS — Mehmet özdemir. 
MEHMET ÖZDEMtR (Kayseri) — Efen-

dim; olmıyacak bir işi teklif etmek, hakikaten fi
kirleri teşviş etmekten başka bir şey değildir, iki 
üç maaş nispetinde ikramiye verilsin denilmek
tedir. Ali Fahri işeri 'nin işçilerle ne dereceye ka
dar alâkadar olduğunu bilmiyorum. Benim ken
di vilâyetimde beş binden fazla işçi çalıştıran mü
esseseler vardır. Birçok yıldırım telgrafları al
dım. Onların, yani işçilerin çıkarılan bu kanun
lardan ne dereceye kadar memnuniyet izhar et
tiklerini, burada vaktinizi almıyacağmı bilsem. 
bunları teker teker okurdum. «Herşeyden evvel 
memurların tâbi oldukları statü ile işçilerin tâbi 
oldukları statüyü bilmek lâzımdır. Bundan gayri 
bir fikirle ortaya çıkmak, fikirleri teşviş etmek 
olur ve politika yapmak olur. 

REİS — Komisyon adına Cemal Kıpçak. 
GEDÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEMAL 

KIPÇAK fZonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
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mevzu, birçok defa tekrarlandı, işçilerimiz, hak
larını aramak imkânlarını kanunla sağlamışlar 
ve her zaman ellerinde tutmaktadır, işçilerimiz, 
memurlarımız gibi barem kanunu hükümlerine 
tâbi değildir. Bugüne kadar hakkını ariyan her 
işçi, teşkil ettiği sendikası marifetiyle ve sair su
retlerle kendileri için haklarının kullanılmasını 
teminat altında bulunduran iş Kanunu hüküm
leri dairesinde, ait olduğu makamlara müracaat 
etmiş ve haklarını da almıştır. Bunun her iş yö
nünden mütaaddit misalleri mevcuttur. 

Bu defa, işçilerin bir hak olarak istedikleri 
şey, 3460 sayılı Kanunun bünyesinde memurlara 
verilmekte olan temettü ikramiyesinden kendile
rinin de istifade ettirilmesi meselesidir. 

Hükümetimiz, bu mevzudaki hakkı teslim et
mekle kalmamış ve yetinmemiş ayrıca bir geçici 
madde ile bütün işçilerimize bir maaş nispetinde 
ikramiye vermek taltifini de göze almış bulun
maktadır. Binaenaleyh burada, yapılan yardım, 
kifayetsiz gibi bir mütalâayı ileri süren arkada
şımız, mevzuu her halde iyi tetkik etmemiş du
rumda olacaklardır, işçinin hakkının arandığı 
zaman kendisi burada bu kanun metninde değil 
işçilere karşı her zaman ait olduğu makamlara 
müracaat ederek kanuni hükümler dairesinde 
onların hakkını ihkak etmek imkânını bulunabi
lir. Buna hiçbir mâni yoktur. Burada bu kanunla 
Hükümetin ve Büyük Meclisimizin işçiler için 
istenilenden daha fazla atıfet zihniyeti içinde ol
duğu görülmektedir. 

Bunu da komisyon adına belirtmeyi bir va
zife biliyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALİŞMA VEKlLÎ HAYRETTİN ÜRK

MEN (Giresun) — Çok muhterem arkadaşlarını, 
umumi, sosyal politikada takibettiğimiz yol ve 
yeniden düşündüğümüz tedbirler hakkında kısa 
ve umumi bir izahat vermek fırsatını barın b;ı-
ğışladığı için Seyhun arkadaşıma teşekkür ede
rim. 

Ancak bu beyanını müzakere mevzuumuz ile 
murtabit şekilde olacaktır. Zira takdir buyurursu
nuz kî, yakın bir gelecekte bütçe müzakeresi müna
sebetiyle her vekâletin ve bu araçla vekâletimin ta
savvur ve tedbirleri de huzurunuzda münakaşa 
mevzuu olacak, kıymetli irşatlarınıza ve direk
tiflerinize mevzu teşkil edecektir. 

Hepinizin hafızasında taze olarak yaşamak-
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tadır ki, iktidara geldiğimiz günden bu tarafa, 
şuurlu ve yapıcı ekonomik bir ffktör olarak te
lâkki ettiğimiz işçi vatandaşlarımızın hayat se
viyelerini yükseltmek hususunda gerek mevzuat 
yönünden, gerek tatbikat bakımından tedbirler 
almakta asla tereddüt etmedik. Bunlardan bi
risi, hepinizin malûmu olduğu veçhile hafta ta
tili yevmiyesidir. 

Bundan sonra, mütevali tetkiklerimiz ve tek
liflerimizle bugün Yüksek Meclise de intikal et
miş olan tasarılarda da sosyal güvenlik bakımın
dan işçilerimiz lehine birçok kolaylıklar ha
zırlanmış ve takdirlerinize, tasviplerinize sunul
muştur. Bu mevzular huzurunuza geldiği za
man görüşlerinizden faydalanacağız ve bu ted
birlerle hedeflerimizin nelereden ibaret oldu
ğunu daha iyi tâyin edeceğiz. Tedbirlerimizin 
ittihazında bilhassa göz önünde bulundurduğu
muz husus, bunların iktisadi hayatımızı tazyik 
edici bir unsur haline gelmemesi, gerek işçi ha
yatı ve gerekse iktisadi hayatımız için müspet 
neticeler istihsal edici olmasıdır. 

Takdir edersini/ ki, tatmin edilen işçi, daha 
verimli ve daha yapıcıdır. Ancak mesele iki 
şartlıdır. İktisadi imkânların müsait olması lâ
zımdır. Bu imkânların siası nispetinde işçi tat
min edilerek, veriminin artırılması çarelerinin 
istikmal edilmesi lâzımdır. Bir taraflı düşü
nüldüğü takdirde iktisadi muvazeneye zarar 
iras olunabileceği gibi, sosyal düzenin aleyhine 
durumlar da meydana çıkabilir, iktisadi im
kânlarımız şükranla, minnetle, bahtiyarlıkla 
ifade edeyim ki, hayırlı bir istikamette inkişaf 
etmektedir. İşçilerin hayat seviyeleri bakımın
dan, kazançları bakımından, diğer sosyal em
niyet ve hizmetleri bakımından bundan fayda
landıkları bir vakıadır ve Yüksek Heyetinizce de 
malûmdur. 

Burada İş Kanununun bir faslını da tadil 
etmek ve bu suretle yürüdüğümüz is+ikamete 
yeni bir- delil vermek fırsatını bulmuş bulunu
yoruz. Bu tadil ettiğimiz fasıl, toplulukla iş 
ihtilâfı çıkması halinde ihtilâfın rüyet edileceği 
mercilerin sureti terekkübü hakkındadır. Yeni 
teklif ettiğimiz ve Çalışma Komisyonundan geç
miş bulunup bu günlerde Yüksek Heyetinize 
gelecek olan kanun hükümlerine göre işçilerle iş 
verenlerimiz arasında iş ihtilâflarının zuhuru 
halinde bu ihtilâfların birlikte halledilmesi için 
heyet halinde çalışılacaktır. Yani iki iş veren ve 
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iki de işçi mümessilinden terekkübedecek dört 
kişilik bir heyet, bir hâkim riyasetinde gerek 
ekonomik ve gerekse sosyal bakımdan ehemmi
yeti derkâr olan bu ihtilâflar hal ve fasledile
cektir. İşçilerimizin geçim ve çalışma şartlarına 
ait meseleler ile iş verenlerimizin kendi malî 
mesuliyetlerine taallûk eden hususlarda söz sa
hibi olabilmeleri her iki tarafta da memnuniyet 
tevlidetmiştir. 

Diğer taraftan sosyal mevzuatımızda bir boş
luk halinde öteden beri devam edegelen Deniz 
İşçileri Kanunu da hazırlanmış ve Büyük Mec
lise tevdi etmiş bulunuyoruz. Malûmunuz oldu
ğu üzere sosyal mevzuatımız deniz işçileriyle 
tarım işçilerini tatbikat dışında bırakmaktadır. 
Bunlardan deniz isçilerinin sosyal mevzuatıma 
zın himayesine alınmaları, bu kanun tasarısiyle 
temin edilmiş ve bir kısmı Yüksek Meclise tak
dim ©dilmiş bulu-nımafotadır. Bu tasarı, bugün 
veya yarın Çalışma Komisyonunda konuşulma
ya başlanacaktır. Elbette yüksek direktif ve 
irşatlarınızla tasarı, memleketin ihtiyaçlanara 
ve sosyal hayatımıza en uygun şeklini .alacaktır. 

Arkadaşlar; mevzuat hususunda düşündük
lerimiz, daha bunun ilerisindedir. Bilhassa müş
terek mukaveleleri tanzim eden bir kanunu 
hazırlamaktayız. Takdir buyurursunuz iki, sos
yal hayatın bütün icaplarını kanuni formalitele
ri içinde temin etmek, oldukça müşküldür ve 
sınai inkişafa mazhar olmuş 'memleketlerde da
ha ziyade bu husus kolektif akitler denilen 
mevzuatla temin edilmektedir. Bugünkü mrev-
zuatımızda, Borçlar Kanununda mevcut iki 
madde ile, tatbikatı pek mahdut o k n kolektif 
mukaveleler, sosyal düzenimizde, yapüeı bir 
müessese haline getiriyor ve bunu, huzurunuza 
takdim ediyoruz, konuniyet kesbetıtiği gün, iş 
verenlerimizle işçilerimiz, içtimai vıe sosyal ni
zamı Devletin hakemliği altında ve daha elâsti
kî sistemler içinde iş hayatımızı inkişaf ettir
mek ve idare eylemek imkânını bulacaklardır. 

İşçilerimiz hakkınlda alııman tedbirler sade
ce mevzuata mütaallük hususlara inhisar eıtnıi-
yor. İş emniyetini, iş randıımıanını ve müsta
kar işçi temin edebilmek ve işte kalifîkasyonu 
sağbyabilmıek fırsatlarını bize veren ve biraz 
evvel Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın temas ettiği, 
işçi meskenleri inşaatı vardır. İşçi meskenleri 
mevzuunu Hükümetimiz, mesken politikamızın 
mühim unsurlarından biri olarak telâkki etme'k-
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te ve mülk sahibi kılınacak işçilerin, işlerine 
'bağlanmaları ve randımanlarının artması gibi 
faydalar yanında bu politikayı, işçi sağlığını 
koruyucu bir tedbir olarak da müessir telâkki 
'etmektedir. 

ıMuhtelif vesilelerle söylediğimiz ve biraz 
•evvel Yırcalı arkadaşımızıın ifade ettiği- gibi, 
12 bin küsur işçi evinin önümüzdeki inşaat 
mevsimi içinde yani 1954 yazı sonuna kadar 
sahiplerine tevzi edileceğini ve bu suretle 12 
'bin küsur işçi ailesinin sıhhi ve ödeme şartları
ma uygun mıeiSlkenlere kavuşturulacaklarınla 
inanmanızı istirham «derim. Bugün beş bini bu
lan ve hailen inşa edilmekte olan evlere ilâve
ten 7 bin küsur evimiz de Mart ayı ile beraber 
inşa edilmeye 'başlanacak ve 1954 yılı somunda 
işçilerimize tevzi • «dilerek onların daha sıhhi, 
daha rahat evlerde oturmaları ve daha yüksek 
randımanla çalışmaları temin edilmiş olacaktır. 

önümüzdeki bütçe müzakereleri sırasında 
sizlere her hususta daha 'etraflı malûmat arze-
deee'k, suallerinizi cevaplandıracak, sosyal ha
yatımız ve politikamızın inkişaf ve tatbikatı ba
lkımandan sizleri tenvire gayret edeceğim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

REİS — Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTI KPOYRAZOĞLU (Muğla) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Tam 

mânasiyle memlekette duyulan ihtiyaçlara ce
vap veren ve işçi vatandaşların kazanç seviye
sini bugünkü anlayışlara göre bir seviyeleme 
mahiyetinde olan bu kanun hakkında konuşmak 
iktiza etmezdi. Bu âdeta bir bedahete karşı gel
mek olurdu. Fakat Ali Fahri işeri arkadaşı
mız, bu kanunu o şekilde ele aldı ki, oturdu
ğum sırada, onun söylemiş olduğu sözlere ce
vap vermek lüzumundan kendimi vareste tuta
madım. 

Evvelâ arkadaşımız buraya geldi, bu kanu
nu bir gadir kanunu halinde tavsif etti. Birta
kım haklar tecelli etmiş, bu haklar Büyük Mil
let Meclisince, dağıtılırken işçiler bir tarafa 
ayrılmış, memurlar bir tarafa ayrılmış ve işçi
ler, memurlar karşısında âdeta mağdur hale 
getirilmiş. 

Bu, arkadaşlar, müspet bir anlayış değildir, 
bu, arkadaşlar gayet muvaffakiyetli, iyi neti-
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I çeler verecek olan bir işi ele alarak ondan bir-
j takım tahrik unsurları çıkarmak gibi bir mev

zudur, ve bu hüsnüniyet değildir. 
Dediler ki, ben istediğim gibi konuşurum, 

konuşurlar, mebusturlar, konuşmak fırsatını 
| elde etmişlerdir. Ama burada konuşmanın esa

sı, her akla geleni konuşmak değildir, konu
şulan memleket işleridir. Fakat her akla gelen 
şey burada konuşulmaz. Ve bu yolda da mebus
luk vazifesi lâyıkı veçhile yapılmış olmaz. 

Sonra, arkadaşlar, filân yerdeki bir tek iş
çiyi ele aldılar. Kül olarak hepsini niye almı
yorlar? Burada mütalâa dermeyan ederken 
memuru ve işçiyi kül olarak mütalâa ederek ne
tice çıkarmak lâzımdır. Yoksa her hangi bir 
zümre içinden bir şahsı ele almak... asla, ola
maz. Bu bir düşük maddi seviyeli kişi ise böy
le bir adam, memurlar içinde olduğu gibi, pro
fesörler içinde de vardır, doktorlar içinde de 
vardır, her meslek erbabının içinde de vardır. 
Böyle bir yolla, umumi olarak bir meslek hak
kında mütalâalar dermeyan etmek ne objektif
tir, ne doğrudur, ne de manalı bir şeydir. Bu 
da gösteriyor ki, Ali Fahri arkadaşımız bu iş
lerin esaslarına pek ziyade vâkıf değil. Onu bu 
yolda gelişigüzel konuşmaya sevkeden şu olsa 
gerek : Derler ki, işte bir gadir kanunu çıkar
ken Büyük Millet Meclisinde bir kahraman 
çıkmış, işçileri müdafaa etmiş, Hükümete karşı 
müdafaa etmiş, iki tane bakan oturuyorlar, 
onların izahlarına karşı müdafaa etmiş, hattâ 
işçileri Büyük Millet Meclisine karşı müdafaa 
etmiş. Bu kolay bir şeydir, kolay kahramanlık 
aramaktır. Ama hakikat bu şekilde değildir. 
Evvelâ şunu bilmek lâzımdır ki, memurların 
statüsü ayrıdır, işçilerin statüsü ayrıdır. Ba
rem Kanununa tâbi olan bir memur muayyen 
bir maaş seviyesinde, üç sene ve yahut dört se
ne durmak mecburiyetindedir. Hiçbir kuvvet 
onu üst dereceye yükseltemez. Ama ehliyet gös-

I teren bir işçinin ücreti, aylığı, maaşı, parça 
üzerine aldığı ücretin ehliyeti nispetinde her 
gün, her ay, her hafta artması kabildir. Bun
dan başka, arzettiğim gibi, ayrı, ayrı statüle
re tâbi olan bu zümreleri bir araya getirip 

! onları, bir müstevi üzerine götürmek de bu işin 
inceliğine vâkıf olmadıklarının bir delilini teş
kil etmektedir. Bu itibarla onların bu yersiz 
mütalâaları, bizim üzerimizde hiçbir suretle 

' bir tesir icra etmemitir. 
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İkincisi : Bu ikramiye hakkı verilmesi su

retiyle işçilere verilen bir ücret zammı vardır. 
Bu, gayet açıktır. Böyle bir ücret zammını 
biz burada kolaylıkla konuşuyoruz. Bu mem
leketin bünyesi bu Hükümetin tutumu, 
bu iktidarın işçiler konusundaki anlayışı böyle 
bir zam meselesini kolaylıkla mütalâa etmiye 
müsait bir hava yaratmıştır, memlekette. Ben 
sorarım Ali Fahri İşeri'ye; acaba böyle bir zam 
seviyesi Fransa'da, Belçika'da, içşi meseleleri 
üzerinde hassas olan bir memlekette ortaya 
atılsa ne olur? Memleket birbirine girer. Grev
ler başlar, sendikalar ayaklanır, müesseseler ka
patılır. Biz halbuki büyük bir kavrayışla Tür
kiye'nin iktisadi bünyesini ve imkânlarını zorla
madan gayet anlayışlı bir şekilde bir zam ni
zamına giriyoruz. Vicdan sahibi olan bir me
bus, bu zam tasarısı karşısında ,yalnız tasvibi
ni gösterir. Bundan Ötesini biz, müsaadeleriyle, 
tahrik mânasına alıyoruz. Ve kolayca bir kah
ramanlık teşebbüsü sayıyoruz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Kanunun tümü hakkında kâfi derecede ko

nuşulmuştur. Müzakerenin kifayetini reye arz-
etmenizi rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Eyüb Şahin 

REİS — Tasarının tümü hakkındaki müza
kerenin kifayetini reylerinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sermayesinin tamamı Devlet Tarafından Veril
mek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin 
Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bent
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 

eklenmesino dair Kanun 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yüksek okullarda profesörlük ve öğretmen-
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lik ,orta dereceli okullarda ve bu okullara bağ
lı kurslarla teşekkül ve müesseseler tarafından 
açılacak kurslarda öğretmenlik, asli vazifeleri
ne halel gelmemesi ve yetkili mercilerce muva
fakat edilmesi şartlariyle, bu maddede yazılı 
memnuiyet hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tâbi teşekküllerle kurdukları 
müesseselerin umum müdür ve umum müdür 
muavinleriyle idare komitesi reis ve âzası ve 
diğer bilûmum memurları, idare meclislerinin 
muvafakati ile, bu teşekküllerin iştiraklerinden 
yalnız birinin idare meclisinde »murakıplığında 
veya tasfiye memurluklarında bulunabilirler. 
Bunlara ve 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlar
dan özel kanunları gereğince 3659 sayılı Kanu
na tâbi kurumların idare meclislerinde vazife 
alanlara verilecek ücret, munzam vazifeleri üc
retinin üçte ikisinden fazla olmamak ve asli va
zifelerine ait ücret miktarını geçmemek üzere 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3460 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin c bendi ve 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümleri uyarın
ca memur ve müstahdemlere verilen temettü ik
ramiyesinden, bir aylık istihkakı geçmemek ve 
teşekkül veya müesseserlerince tâyin edilecek ça
lışma müddetleri nazara alınmak üzere, bu mad
delerdeki kayıt ve .şartlarla işçiler de istifade 
ederler. 

Aylık istihkakın tesbitinde fazla mesai, prim 
pahalılık ve çocuk zamları gibi tediyeler hesa
ba katılmaz. 

Temettü ikramiyesi tevzii için 3460 sayılı 
Kanunun 42 nci maddesine tevfikan kârdan 
ayrılacak miktarın nispeti % 5 ten % 10 a çı
karılmıştır. 

4478 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki 
hükümler işçiler hakkında da uygulanır. 

Her ne nam ve suretle olursa olsun işçilere 
temettü ile ilgili olarak yukarda yazılı ikrami
yeden fazla bir tediye yapılamaz. 

REİS — Buyurun Avni Yurdabayrak! 
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Efendim, kendi seçim bölgemdeki büyük işçi 
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kitlesini ilgilendiren bir husus hakkında muh
terem işletmeler Vekilinden bir noktayı sora
cağım. Zapta geçmesi için huzurunuza çıktım. 

İkinci maddede diyor ki : 
«3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı 'Kanunla 

muaddel 13 ncü maddesinin C bendi ve 3460 sa
yılı Kanunun 42 nei maddesi hükümleri uya
rınca memur ve müstahdemlere verilen temettü 
ikramiyesinden bir aylık istihkakı geçmemek 
ve teşekkül veye müesselerince tâyin edilecek 
çalışma müddetleri nazara alınmak üzere...) 
Burada bu müesselerin kendi 'iç bünyesindeki 
talimat veya nizamlara uygun bir şekilde ve 
temettü mahiyetindeki ikramiyeyi vermek isti
yor. 

Bizim bölgemizde bu ikramiyeden başka de
vam ikramiyesi denilen bir ikramiye daha ve
rilmektedir. 

Ereğli Kömürleri işletmesinde daimî ve mu
vakkat olmak üzere iki sınıf işçi vardır. Daimî 
işçiler için 300 günlük bir müddet, muvakkat 
işçiler 'için de 1,5 ay kadar bir müddet kabul 
edilmiştir. Muvakkat işçi bir buçuk ay çalışır 
gider, yerine yenileri gelir. Üç yüz gün çalı
şan işçiler devam ikramiyesi alırlar. Münave
beli işçiler için de senede 160 gün kadar bir 
müddet kabul edilmiştir. Çocuk primi, elbise, 
ayakkabı verme ikramiye içerisine girer. Bu, 
oradaki müesseselerin idare heyetlerinin takdiri 
dolayısiyle bâzı huzursuzluklar doğurmaktadır. 
Buradaki kanun temettü mahiyetinde ikramiye 
veriyor. Şimdi diyor ki «devam ve saire gib'i...» 
Acaba mevcut eski sistemmi kabul edilecek, 
yoksa bu kanun tatbikatında' müesseselerin ida
re heyetleri, komiteler yeniden bâzı formüller 
ve prensipler mi kabul edecektir? Yahut da 
Bakanlıkça sırf bu kanunun tatbikatında bir 
talimatname mi empoze edilecektir de bunun 
üzerinde mi verilecektir? Tek elden böyle Ba
kanlıkça bir formüle bağlanırsa işçiye daha su
huletle ve rahatlıkla verilmiş olur. Bu hususun 
cevaplandırılmasını. Bakandan rica ediyorum. 

REİS — İşletme!]er Vekili. 
İŞLETMELER VEKÎLÎ SITKI YIBCALI 

(Balıkesir) —- Efendim; kendilerinin de bahset
tikleri bu hükümler sadece temettüe taallûk 
eden hükümlerdir. Temettü ile ilgili ol
maması itibariyle devam ikramiyesi verilmeye 
devam olunacaktır. Aylık istihkak miktarının 
hesabını bir talimatname ile tevhit ve bunu bir-
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leştirip aynı şartlarla almalarını temin etmeye 
çalışacağız. 

RElS — Başka söz istiyen yok .Maddeyi re-
yinizte arzediyorum. Kaibuul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4792 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ücret miktarına 
ait hükmü kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında döz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabuul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — I - Umumi, mülhak ve 
hususi bütçeli dairelerle belediyeler ve bunlara 
bağlı kurum, ve teşekküllerde, 

II - 3460 ve 3659 -sayılı kanunların şümulüne 
giren : 

a) iktisadi Devlet Teşekkül ve müessesele
rinde. 

b) Diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık 
ve müesseselerde, 

I I I - Yukardaki I ve I I numaralı fıkralarda 
vazıh idare, kurum, teşekkül, banka, ortaklık ve 
müesseselere bağlı fabrika ve her türlü iş yerle
rinde, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olanlardan 1953 takvim yılı zarfında en 
az 6 ay aynı idareye bağlı olarak, tş Kanununun 
şümulüne giren veya girmiyen yerlerde, çalışmış 
elan ve tş Kanununun muaddel 1 nci maddesin
deki tarife göre işçi sayılan kimselere bu idare
lerin bütçelerinde tahiisat aranmaksızın 1953 yı
lı için, ücret sistemleri ne olursa olsun, bir aylık 
istihkakları tutan ilâveten verilir. 

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, 
prim, evlilik, çocuk, pahalılık zamları ile, hafta 
ve genel tatil ücretleri gibi tediyeler hesaba ka
tılmaz. 

Bu tediyeler hakkında iş Kazaları ile Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu ile 
İhtiyarlık Sigortası ve Hastalık ve Analık Sigor
tası kananları uygulanmaz ve bu paralar borç 
için haczedilemez. 

RE IS — Hikmet Fırat, buyurun. 
HİKMET FRAT (Malatya) — işçiler için 

verilen tahsisat, yardımlar elbetteki yerindedir. 
Muvakkat birinci madde üzerinde mâruzâtta bu
lunmaya stebep, belediyeler meselesi mevzuubahis 
olduğu içindir. Geçen sefer memurlara yapılan 
haklı ve yerinde yardımda, belediyelerin vazi-
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yetlerini düşünmeden ona bir de âmir hü&üm 
koyduk: « 1953 yılı için bir maaş, 1954 yılı için 
de üç maaş ». 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, o kanunda 
bir hüküm ilâve edildi; mahallî idarelerden mec
lisi umumiler için daimî encümenler ve beledi
yeler için, belediye encümenleri bu meclisler 
toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda on
ların yerine vazife ifasına yetkili olmaları do-
layısiyle, bütçelerine ilâve yahut bir fasıl veya 
madde açarak bu hususta bir tahsisat arama yo
luna gidecektik. Bu kanunda bu meskûtunanh 
geçmiştir. Durumu ne olursa olsun bu parayı 
verecektir denilmiş bunun şekli tevzii düşünül
memiştir. Bu kanun tedvini bakımından noksan 
olmakla beraber, işçilere bu tahsisatı verelim 
buna asla muteriz değilim. Belediyelerin duru
munu tetkik etmeden belediyelerin muhtariye
tini bu şekilde müşkül duruma sokmak yeri de
ğildir, itiraz ettiğim nokta burasıdır. 

Evvelce, yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
Belediye Vergi ve Resimler Kanunundan, îdarei 
Umumiyeden belediyelere intikal etmesi lâzım-
gelen, gerek bina vergilerinden, gerekse diğer 
Kazanç vergilerinden bir kısmı bir nispet dâ
hilinde, âmir hükümlerle Maliyece tenkis edil
mek suretiyle âmiri idari olan idarelerden bir
çok hizmetler belediyelere teşmil ve tahmil edildi. 
Birçok emrivakiler yapılarak, bir taraftan ge
lirleri kısılmak ve diğer taraftan hizmetleri ağır-
laştırılmak suretiyle belediyeler işlemez bir hale 
getirildi. 

FEYZİ LÜTFÎ KARAOSMANOĞLN (Ma
nisa) — Bunların mevzula alâkası yok. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, mevzua geliyorum. 

Yüksek heyetinizce de malûm olduğu üzere, 
sizden evvelki Meclis, Belediye Gelirler Kanu
nunu tedvin ederek, aşağı yukarı, belediyele
rin takati maliyesini bir parçacık olsun verimli 
bir duruma getirdi 

Şimdi görüyoruz ki arkadaşlar, bir taraftan 
memurlara, bir taraftan da işçilere verilecek 
tahsisat dolayısiyle belediyelerin maliyelerini 
zorluyoruz. 

Şimdilik hiçbir teklifte bulunmıyacağım. 
İşçilere ihtiyaçlarını karşılamak için bu tahsi
sat bir an evvel verilmelidir. Yalnız Dahiliye 
Vekiline şimdiden haftıer vereyim ki, belediye-
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ler Şubat aylığının onda altısını düyuna 
devredecekler arkadaşlar. Bu durum karşısm-

! da elbette ki bir tedbir düşünülecektir. Benim 
şahsi kanaatim odur ki, günün, birinde Bele
diye Gelirleri Kanunu ele alınacaktır. Bu gibi 

! mevzular yeni bir karşılık konmadıkça beledi-
| yelere tahmil edilmemelidir. Böyle bir hüküm 
1 konduğu takdirde, belediyeler kendi varlığın

dan emin olarak iş görebilir ve illâ, hüsnüniye-
! te makran olarak da olsa, belediyeleri verim-
j siz bir duruma sokmuş oluruz. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, benden 6vvel 
i konuşan arkadaşım, burada, bildiğiniz gibi baş

ka bir kanun müzakere edil;rken, daha evvel 
kanuniyet kesbetmiş ve memurlar ikramiyesine 
taallûk eden bir husus üzerinde sözü epey uzattı. 
Bu meyanda tashihi icabeden sözler de söyledi. 

Bizden evvelki 8 nci Büyük Millet Meclisinin 
belediye gelirlerinde genişlik teinin edecek hü
kümler kabul etmek suretiyle belediyelerin va
ziyetlerini düzelttiğini, şimdi ise belediyelerin 
birtakım külfetler altında* vazife göremiyecek 
hale getirilmiş olduklarını ve hattâ bir beşaret 
haberi olarak, belediyelerin % 60 inin Şubat 
aylıklarını veremiyecek durumda olduklarını 
ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar, hakikat şudur ki, biz 
I vazife başına geldiğimiz zaman büyük mesele 

olarak belediyelerimizin büyük bir kısmının maaş 
tediye edemiycek halde olduklarını gördük ve 
hattâ bunlara ne suretle yardım yapılabileceği 
hususu Vekiller Heyetinin mütaaddit toplantı
larının mevzuunu teşkil etti. O devreden bugü
ne kadar belediyelerin varidatı çok inkişaf etti. 
Varidatmdaki inkişaf, % 100, % 200, % 300 
olan belediyeler vardır, artışın vasati olarak % 
60 arasında olması lâzımgelir. Hemen bir hesap 
elimde olmadığı için yanlış söz söylememek 
maksadiyle katî olarak ifade etmiyeceğim. Ak
lımda kalan rakamları ifade edeceğim. İstan
bul Belediyesinin gelir bütçesi 1950 de 39 mil
yon, 1954 te 62 milyon olarak yapılmıştır. 39 
milyon, 62 milyon.. Bu katî! Ondan sonra bu 

I belediyelere mülhak olan işletmeler bütçelerin
deki tezayüt bunun çok üstündedir. Meselâ ts-

I tanbul Belediyesi Elektrik İşletmesi veya Tele-
| fon İşletmesi bir sene evveline nazaran 9 veya 10 
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milyon fazla kâr temin etmiş bulunuyor. Bina
enaleyh bu işletmeler bütçelerinde muazzam te- ı 
rakki vardır. Şimdi her bakımdan inkişaf ha
linde bulunan belediyeler bütçeleri, tıpkı Devlet 
bütçesi gibi inkişaf halinds bulunmasına rağ
men, vaziyeti böylesine tasvir etmek katiyen I 
caiz değildir. O kanunun tedvini zamanında 
kendileri de burada hazır bulundukları için 
yanlışlığı bir takrir ile irae etmeleri mümkün 
idi. Böyle yapmış olsalardı hakikaten, bir I 
noksan var idiyse, şekil veya tatbikatta unutul
muş bir hüküm mevcut idiyse, bunu tashih et
miş olmakla kanunu mükemmeliyete götürmüş 
olurlardı. Fakat öyle anlıyorum ki, maksat bu 
lâzmıeyi yerine getirmek olmayıp eksiği eksik 
olarak bırakmak ve bir fırsatta bunun eksik
liğine işaret etmektir. 

Meselenin aslına gelince, belediyeler, tasvir 
ettikleri vaziyette değillerdir. Belediyeler, bi- | 
raz önce işaret ettiğim gibi, kntî inkişaf halin
dedir. İnkişaf yalnız bütçelerinde değildir. İk
tidarımız zamanında kendilerine geniş surette 
yardım etmek imkânı bulunmuştur. 

iller Bankasının belediyelere yaptığı yar
dımlar 1950 ye nazaran dört, beş misli artırıl
mış ve bundan başka belediyelerin hususi ola
rak birtakım tedbirlerle bu vazifelerini yerine 
getirmesi hususunda birçok tedbirler bulunmuş
tur. 

Belediyelerin su işlerinde, elektrik işlerinde, 
yol işlerinde, daha birçok işlerde mazhar olduk
ları kolaylıklar aşikârdır. Bizzat ve bilhassa Ma
latya Belediyesinin dâhi mazhar olduğu kolaylık
ları Hikmet Fırat arkadaşıma buradan işaret et
mekle, kendisini daha objektif olmaya davet et
mek fırsatını elde etmiş oluyorum. 

İstisnai olarak, şayet tasvir ettikleri gibi bu 
ikramiye maaşını vermiyeeek durumda olan be
lediye çıkarsa acaba ne olur?. 

Muhterem arkadaşlar, bunun elbette çaresi bu
lunur. Bugün Hükümet ve âmme hizmeti anlayı
şı ile hareket eden iktidar, elbette bunun çaresi
ni bulmakta bir an dâhi kecikmez. Fakat, bilirsi
niz, bu memlekette hususi idarelerin ilk mektep 
muallimlerine 3, 4, 5, 6 ve hattâ 7 ay maaş vere
mediği zamanlar cok olmuştur. Onların ne gûna 
sefalet içinde kaldıklarını ve kendi kaderleriyle 
nasıl başbaşa bırakıldıklarını hep biliyoruz, hat
tâ o günü Türk'ün altın devri diye tasvir eden- j 
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lerin bunları daha iyi düşünmeleri lâzımdır. 

Bugünkü Devlet, dünkü Devletin aciz vazi
yetinden çıkmış, bir hamlede 200 milyon lirayı 
Devlet memur ve hizmetlilerine tediyeyi mümkün 
görebilecek iktidar ve kudrete gelmiş bulunuyor. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Biz, zannediyorum ki, yaptıklarımızı kâfi 
miktarda belirtebilmek hassasından mahrumuz. 
Çünkü biz daha ziyade, yaptıklarımızla değil, 
yapacaklarımızla meşgul olduğumuz için geçmiş
leri iştigal sahamız dışında farz ve telâkki edi
yoruz. 

Biraz evvel, kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde konuşulurken, vekil arkadaşlarımızın vak
tinde ve kâfi malûmat vermemeleri yüzünden, 
âdeta işçilere gadrediyormuşuz gibi bir bühtan 
ve isnadın altında bulunarak bu kanunu kabul 
etmek gibi bir vaziyete düşecektik. Burada ko
nuşan milletvekili arkadaşımız o derece tahrik 
etti ki, vekil arkadaşlarımız daha teferruatlı ma
lûmat vermek ve hâdiseyi Heyeti Umumiyeye ve 
dolayısiyle efkârı umumiyeye anlatmak imkânım 
buldular. Yoksa hakikaten tarif ve tasvir ettik
leri gibi kabul etmek lâzım gelse idi, biz buraya 
ikramiye kanunu değil, âdeta bir mağduriyet ka
nunu getirmiş vaziyette kalacaktık. (Soldan, gü
lüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet memurları
nın maaşlarına zam mahiyetinde olan kanunun 
çıkarılmadan önce lâyıkiyle takdim edilmiş oldu
ğu kanaatinde değilim. Bizim arkadaşlarımız, bi
zim Hükümetimiz, bizim partimiz ve iktidarımız 
zannediyorum ki, bunu fuzuli bir şey saymakta
dır. Halbuki yapılan iş, gerek mânası itibariyle, 
gerekse madde itibariyle çok mühimdir. Hatır
lamak lâzımdır ki, 1941 - 1942 senelerinde Türk 
parasının kıymet itıibariyle dörtte 'bire tenezzül 
etmiş olmasına rağmen, sabık iktidar harb için
de memurlarımızın maaşlarına zam yapmayı 
muazzam bir mesele olarak telâkki etmiş ve 
% 20 ye yakın bir zam yapabilmişti. Enfilâs-
yon her gün alabildiğine ilerlemekte, piyasa 
her gün alabildiğine yükselmekte ddi. Şunu 
da istitraden arzedeyim ki, Jtkinci Cihan Har
binde enfilâ'syonist memleketlerin en başında 
Çin, ondan sonra da ikinci olarak Türkiye gel
mekte idi. O vaziyette dahi maaşlara bir zam 
yapmayı o azmanki Hükümet uzun zaman altın
dan kalkılmaz muazzam bir külfet telâkki et
mişti. 
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Bugünkü iktidar sağlam malî bir politikaya 

ve sağlam bir bütçe politikasına ve onu destek-
liyen ve ona bir zemin teşkil eden sağlam 'bir 
iktisadi bünyeye dayanarak bir hamlede me
murlarımıza, omları Devlet sektörü dışındaki 
kazançlarda görülen 'hayırlı ve mesutj inkişafa 
ulaştırabilmek için, fedakârlıklarda bulundu. 
Bunu bilmünasebe komisyonda da arzetmiştim. 
Bunun madde değeri senede, eytam ve eramil 
maaşlariyle birlikte, 200 milyon liraya yaklaş
maktadır. 

İktisadi Devlet sektörü, inhisarlar, şunlar ve 
bunlar nazarı itibara alındığı takdirde bun
ların baliği kolayca hesabedilebilir. Şimdi bu, 
işin maddi tarafı. 

Mevzuu; bir de Devlet memurlarına karşı 
Demokrat iktidarın eğri baktığını öteden beri 
propaganda yapmak suretiyle, Devlet memu
runa karşı Demokrat Partiyi iyi nazarda gös
termemek teşebbüsleri bakımından ele almak 
yerinde olur. Demokrat Parti, Devlet memur
ları ile beraber 3,5 sene iktidarda çalıştıktan 
sionra ve seçimlere kısa bir zaman kaldığı bir 
anda onları bu Devlete değerli ve sadıkane hiz
met etmiş vatan çocukları olarak telâkki et
mekte ve onların vazifelerindeki dikkat ve di
rayeti göz önüne alarak, yaptığı zamlarla mad
deten geçimlerinde nispî bir ferahlık yaratmak
la beraber, asıl onlara karşı iktidarımızın bes
lemekte 'olduğu hisleri ifade etmek suretiyle, 
ayrıca bir mânevi kıymet tezahür ettirmekte
dir. tşin bu mânevi değeri üzerinde durmamız 
lâzımgelir. 

Devlet memurlarını biz memleketin yetişmiş 
evlâtları telâkki etmekteyiz ve her suretle, hat
tâ haysiyetlerinin korunması bakımından dahi, 
sosyal durumlariyle mütenasip bir geçim se
viyesine erişmelerini, Devlet hizmetlerinin iyi 
görülmesi bakımından, bir lâzime telâkki et
mekteyiz. 

Şimdi isçilerimize, bir kısım yardım bahis 
mevzuu olduğu zamanda bir arkadaşımız kürsü
ye geliyor, diyor ki, «Memurlar 600 - 700 - 800 
lira alırken niçin işçiler 140 kuruş yevmiyede 
kalsın ?> Yevmiyenin 140 kuruş olmayıp 700 - 800 
kuruşa kadar çıkmakta olduğunu arkadaşlarım 
ifade ettiler. 

Şimdi işçilerimizin çalıştıkları fabrikalarda 
en yüksek memuriyet maaşları değil, fakat va-
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sattan aşağı memurların maaşları vasatisi, yani 
memur başına düşen miktar, işçilerin maaşları
nın vasatisinden çok dundur. Bunu bir haki
kat olarak burada ifade etmemiz yerinde olur. 
Bunun tam aksini göstermek ve âzami memur 
statüsünü ve işçi ücretlerini bir «sosyal nivel-
man» olarak buraya getirmek katiyen doğru 
değildir. Filhakika burada her şey konuşulabi
lir; teşriî, ademî mesuliyeti olan bir mebus ni
zamname dâhilinde olmak kaydü şartiyle her 
şeyi konuşmakla salahiyetli kılınmıştır; fakat 
bir milletvekilinin her şeyden evvel kendi söz
lerini kendi vicdaniyle kontrol etmesi şarttır. 
Bu lâzime yerine getirilmediği takdirde ve bu 
umumileşirse Büyük Millet Meclisinin muhteremi-
yeti ortadan kalkar, günün birinde bu Mecli
sin, bu kürsünün serbest söz hakkı takyitlere 
uğrar; hattâ Büyük Meclis milletin nazarında, 
lâzımgelen ulvi ve mehip manzarası ile mevkii
ni tutmakta devam edemez. Konuştuklarımızı, 
sözlerimizi vicdanlarımızın mihengine vurmak 
mecburiyetindeyiz., Ondan sonra kanunların 
bahşettiği salâhiyetleri rahat rahat kullanmak 
bizim için mümkün olur. Meselâ daha evvel 
kanunun heyeti umumiyesi üzerinde konuşan 
arkadaşım, işçilerimize ikramiye verilmesi hu
susunda ve onların vaziyetlerinin ıslahı, mai
şetlerinin terfihi mevzuunda Hükümet bir ta
sarı getirinceye kadar, o tasarı bu Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünde, Büyük Meclis sinesin
de müzakereye başlayıncaya kadar işçiler için 
şahsan hiçbir teşebbüs yapmış, hiçbir teklif ge
tirmiş değildir. Fakat bir defa madem ki, Hü
kümet böyle mevzu ile bu kürsüye gelmiştir, 
ona uymamak lâzımdır düşüncesiyle, parayı da 
kendisi ödemediği için, niçin memurlara 600 -
800 lira veriyorsunuzda işçilerimize 800 lira 
vermiyorsunuz demektedir ve bu kolaydır. 
Bekâra zevce boşamak kabilinden, hiçbir hesap 
o'madan, memur statüsü ve işçilerin tâbi ol
duğu hükümler bir an için dahi derpiş edil
meden, sadece ve sadece tahrik için, burada 
söz söylemek kolaydır. îşte onun söylediği bu 
sözler, her şeyden evvel kendi vicdanlarımızda 
haklı olmamız gerektiği prensibini elbette ze
deler. 

Bendeniz, Hikmet Fırat arkadaşımın bir en
dişesini bertaraf etmek için kürsüye gelmiş
tim. Fakat bu mevzuda konuşulanlara şu su
retle kısmen cevap arzetmiş oluyorum. Hikmet 
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Fırat arkadaşımı müsterih kılmak isterim ki, 
bu kanunun belediyelere tahmil ettiği memur
lara ikramiye vermek mükellefiyeti tamamiyle 
yerine getirilecektir. O dedikleri eksiğe rağmen 
kanun eksiksiz tatbik edilecektir, ve «acaba be
lediye memurlarından maaş alamıyacaklar ola
cak mı?»; diğer taraftan «belediyeler acaba 
bu mükellefiyetin altında aciz haline düşecek
ler mi?» endişeleri tamamen zihinlerinden çık
sın ve kendileri rahat olsun. (Soldan : Bravo 
sesleri, alkışlar) 

ÎBRAHÎM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar; hazan, şimdi olduğu gibi, sa
dedin dışına çıkmaklık hakikaten iyi oluyor. 

Hikmet Fırat arkadaşımızın bu kanun mev-
zuunun dışındaki beyanı, hakikaten Başveki
limizin yeni bir konuşma ziyafetini bizlere mü
yesser kıldı. O itibarla Hikmet Fırat arkada
şımıza teşekkür ederim. 

Bendeniz biraz evvel kürsüde okuduğum, 
geçici maddenin üçüncü fıkrasının, üçüncü ben
di üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bu fıkra, 1953 senesinde, yani bu sene, ik
ramiye mahiyetinde aylıklarının bir misli tu-
tarmca işçilere verilecek olan meblâğın hesa
bına taallûk etmektedir. Bu hesapta (aylık is
tihkaklarının hesabında, fazla mesai, prim, ev
lilik, çocuk, pahalılık zamları ile hafta ve genel 
tatil ücretleri gibi tediyeler hesaba katılmaz.) 
kaydı vardır. Bu kayıtlar içinde yalnız evvel
ce bir kanunla tediye ettiğimiz hafta tatili üc
retiyle bayram tatil ücretlerinin bu hesaba 
dâhil edilmesini ve böylece verilecek ikramiye 
tutarının içinde bunların da nazara alınmış ol
masını arz ve istirham ederim. Bu mevzua ta
allûk eden bir takriri hazırlamış olmakla be
raber İçtüzük icaplarına göre 50 imzayı ihtiva 
etmemesi yüzünden muhterem komisyon lüt
fen kabul etsinler, böylece hafta tatili ve bay
ram tatili ücretleri hesabı bu ikramiye hesa
bından düşmemiş olsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA CEMAL KIP

ÇAK (Zonguldak) — Efendim, bu mesel'e üze
rinde çok duruldu. Maddeten ödemeyi mümkün 
kılacak bir mâna taşısaydı memnuniyetle buna 
iltihak etmiş olacaktık. Fakat aslen 3460 sayılı 
Kanunun temettü ikramiyesi tevzii hükmünün 
işçilere şâmil olmasını d'erpiş ederken bu geçici 
madde ile bütün işçilere şâmil bir maddenin na-
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zarı itibara alınması, Hükümetin bu husustaki 
hüsnüniyetini açık olarak belirtmiş ve demin 
İşletmeler Bakanının izah ettiği gibi, mevzuu 
ödeme imkânının son haddine kadar yani 27 mil
yon liraya kadar yükseltilmiştir. Bundan daha 
ileriye gitmeye imkân olmadığı için nazarı iti
bara alamadık, bu sebeple de bu takrire maal
esef iştirak edemiyoruz, efendim. 

HİKMET FİRAT (Malatya) — Bendeniz be
lediye imkânları üzerinde durmuştum. Sayın 
Başbakan bu fırsattan bilistifare kendi görüşle
rini Meclise a ilettiler ve ferahladılar. Onun fe
rahlamasına sebebiyet verdiğimden dolayı ben 
de ferahlamış oluyorum. 

Bendeniz yine mevzua döneceğim. Sayın Baş
bakan müsterih oldu, fakat beni müsterih kıla
madı. Bugün, buyurdukları gibi bu tahsisat be
lediyenin gerek memurlarına, gerekse ücretlile
rine verilecektir, bunda tereddüt yoktur ve 
Kânunusani aylıkları da ödenecektir: fakat Şu
bat aylıklarında aksamalar olacaktır. Sayın 
Başbakanımın, bu işte çalışmış bir arkadaşınız 
olarak, görüşlerime zerre miktar bir kıymet lüt
fetmelerini rica ederim. Ama ne olacak, belediye 
aciz haline mi düşecek? Hayır! ona göre ayarlı-
yacak. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehir 
belediyeleri, gelir kanununda istifade eden 
kütleler mevzuubahis değildir; küçük belediye
lerin malî durumları müsait olmadığından, Şu
bat aylıklarının bir kısmı düyun olarak devre
dilecek. Ne olacak? 1954 yılında belediye hizmet
lerini de kısmak .suretiyle bunu ayarlıyacak-
lardır. 

Bendenizin arzım şudur ki, ileride her hangi 
bir iş çıktığı zaman, belediyelere rasgele kül
fetler tahmil etmiyelim, ettiğimiz takdirde iş, bu 
belediyelerin evvelce düşmüş olduğu durumu 
yeniden ihdas etmeğe müncer olabilir. Yüksek 
malûmunuzdur ki, İdarei Umumiye, bütçeden 
şu veya bu şekilde külfetlerine karşılık olmak 
üzere 30 milyon liraya yakın, tetkik ederseniz 
görürsünüz ki, mahallî idarelere yardım zorun
da kalınmıştır. 

Mâruzâtım buna matuftur, başka suretle te
lâkki 'edilmemesini bilhassa istirham ederim. 

REİS — Madde hakkında söz Başvekilindir. 
Buyurun. 

B AŞ VEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Biraz evvelki ifadelerinde bir değişik-
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lik müşahede ettiğimden dolayı kendilerine te
şekkür ederim, 

Biraz evvelki konuşmalarında, birtakım be
lediyelerin bu maaşı, bu ikramiyeyi veremiye-
ceklerini, ifade etmişlerdi, bu sefer, hizmetler
den kesilmek suretiyle verileceğini ifade edi
yorlar. İfadelerinin ikisi arasında fark vardır. 

Şunu derhal ifade edeyim ki, belediye hiz
metlerini yüzde yüz, yüzde iki yüz artırmış 
olan bir iktidara memurlar için verilecek ikra
miyenin büyük bir bar teşkil edeceğini, bunun 
belediye hizmetlerini aksatacağını söylemesi, bi
zi bir nevi ikaz etmesi pek yerinde olmaz zan
nederim. Daha evvelki ifadelerinde, Şubat ma
aşını veremiyeceklerini tebşir ederim demişler
di. Hükümet reisi olarak belediyelerin Şubat ay
lıklarını veremiyeeeğine dair hiçbir malûmata 
sahip değilim. Kendileri bu malûmatı nereden 
edinmişlerse, gelirler bizi ikaz ederler, söyler
ler; hangi belediyeler o vaziyette ise, bunların 
çaresi bulunmaz değil, derhal gününde çaresini 
bulmak bizim için mümkündür. Binaenaleyh bu 
bakımdan müsterih olsunlar. 

Bir noktayı hatırlatmak isterim : İktidara 
geldiğimiz zaman, hususi idareler ve belediye
ler maaş verecek durumda değildirler. Geçmişte 
tam rakamını bilmiyorum, 3 milyon 5 milyon 
hususi idarelere Hazinenin tahsisat vermesi ka
nunu kabul edilmişti. 

REİS — Başka söz istiyen yok. İbrahim Ki-
razoğlu arkadaşımızın teklifini komisyon teka
bül etmedi. İçtüzük gereğince verilmiş bir tak
rir olmadığı için reyinize koymuyorum. Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 
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2. — Seyhan Mebusu . Sinan Tekelioğlu ve 

Kars Mebusu T ezer Taşkıran'ın Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/513, 
516) 

REİS — Tasarının müzakeresine devam edi
yoruz, efendim. 

.Efendim; Yüksek Meclisçe dikkate alıman 
takrir komisyona gönderilmişti. Komisyon bu
mun üzerine tesbit ettiği İB fıikrasını getirmiştir. 
Bu arada Goloğlu arkadaşımızın ayrıca bir tak
riri vardır. Şimdi Boılu Milletvekili Fahri Belen 
ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun bir 
takriri vardır. Okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen Bütçe Komisyo

nu maddesinin reddiyle Maliye Komisyonunun 
maddesi olan aşağıdaki maddeaıin kabulünü 
Meclisi Âlinin reyine vaz'ını istirham 'eyleriz. 

Bolu Seyhan 
F. Belen S. Tekelioğlu 

Geçici madde 88. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvelki emeklilerin yetim kız 
çocukları halklarında da 5434 sayılı Kanunum 
75 nei nuaddesii hükmü uygulanır. 

REİS — Buyurunuz 'efendim. ' 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-
RÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, geçen 
oelsede de Sinan Bey arikadaşımuzın bu takrir
leri münasebetiyle maruzatta bulunmuştum. Bu 
kanun hükümlerinin gelişigüzel tevsiine' imkân 
olmadığınıa betahsis işaret ıetmiştim. Evvelce 
arzettiğim gibi yine tekrar ediyorum, alâka
darı kesilmiş, istihkakları tediye edilmiş ve bu 
suretle bir gûna hakları kalmamış kimseleri 
yeniden bu kanunun şümulüne ithale imkân 
yoktur. Bendeniz geçen celsede de arzetmiştim: 
('Sakıt olan şey avdet etmez) hukuki prensibine 
dayanarak Bütçe Komisyonunun bu mevzuu 
enine boyuma 'tetkik etmiş, malî portesini tes-
bit etmiş ve metni huzuru âlinize getirmiştir. 
Böyle malî bir porteye dayanan bir kanunu, 
geniş atıfet hislerine dayanarak, tevsie imkân 
olmadığı ve bunun tahmil edeceği riski de Yük
sek Heyetinizin nazıardan dur tutmıyacağı ga
yet tabiîdir. Bu itibarla Sinan Tekelioğlu ar-
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ıkadaşımızm takriri, af buyursunlar, pek de 
yerinde değildir. 

Yalnız, Heyeti Celilede ufak bir tereddüt 
hâsıl olmaması için, geçen celse Müfit Erku-
yumcu arkadaşımızın dedikleri (sakıt olan şey 
avdet etmez prensibi caziptir, fakat bu, ken
diliğinden hakkının ihkakmı istiyenlere teşmil 
'edilmez mânasında değildir, bir kanunla bir 
hak ıskat edilirse bu, yeni bir kanunla pekâlâ 
avdet eder) sözüne temas edeceğim. 

Mahmut Goloğlu arkadaşımızın da bu mev-
zudaki teklifleri, toptan ödeme suretiyle tas
fiye edilen bu kız çocuklarına yeniden emekli 
maaşı bağlanması meselesidir. 1683 sayılı Ka
nunun muvakkat birinci maddesi aynen şöyle 
diyor : 

«Bu kanun mer'iyete girdiği tarihte maaş 
alan ve yaşları 20 ile 25 arasında bulunan kız 
çocuklardan maaşla alâkasını kesmeyi arzu 
edenlerden 20 yaşını ikmal etmiş olanlara...» 

Görülüyor ki, zorla toptan ödeme burada 
mevzuubahis değildir, kanun ihtiyara bırakı
yor ve arzu edenler bu maaşlarını toptan alıyor
lar, arzu edenler aydan aya alıyorlar. Binaen
aleyh âmir bir hükümle toptan almak mevzuu
bahis olmadığına göre, bunlara istihkaklarının 
toptan ödenmiş olması muvacehesinde, kendi
liklerinden bu haklarını istimal etmiş olmaların
dan dolayı yeniden maaş tahsis etmek suretiyle 
bir iadei muhasebe yoluna gidilmesinin müş
külâtı izahtan müstağnidir. Bu itibarla metin 
yerindedir. Meseleyi daha tevsie, vaziyeti ge
riye doğru götürmeye lüzum, yoktur. Bir an 
>evvel bu kanun çıkarsa muhtaç yetim ve dullar 
da bundan istifade ederler. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonu metninin ka
bulünü bendeniz istirham ediyorum. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bir sual soraca
ğım. 

REÎS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, bu 

takrir mucibince verilmesi istenilen yahut iade 
edilmesi istenilen maaşların malî portesi ne ka
dardır? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-
RÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, bizim 
Bütçe Encümeninin kabul ettiği metne göre bu
nun malî portesi iki, iki buçuk milyon nispetin-
dedir. Bu arkadaşların yani on senelikleri öde-
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nerek tasfiye edilenlerin malî portesinin ise, 
'bunlar tasfiye edildiği için, bir iadei muhasebe 
yoluyle tâyin ve tesbiti iktiza eder. Daha ev
vel böyle bir fikir ortaya atılmadığı için, 
bu takririn malî portesi hakkında katî 
bir rakam arzedemem. Bu itibarla bu noktayı 
cevaplandırmıyacağım. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Takribi bir ra
kam verebilir misiniz1? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Ve
remem. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; deminden beri burada konuşulan mev
zu malûmdur. Yevmiye ile çalışan işçilere 27 
milyon lira veren D. P. iktidarı .... Bizim Büt
çe Komisyonu Sözcüsü itiraf edemediler, fakat 
Maliye Komisyonu Sözcüsü itiraf etmiştir. (Be
nim teklifim umumidir, kızların hepsi dâhildir) 
Bu iş 2,5 milyon lira tutuyor. Günlerdenberi 
2,5 milyon lira için mücadele ediyoruz. Diğer 
taraftan 200 milyon lira para veriyoruz. 

Ne olur bu zavallılara da, ocaklarına da bir 
avuç kömür koyalım. Arkadaşlar; bunu bura
da konuşmak bile fadadır. îşte size arkadaş
larımın fazla olur verilemez dediği bu parayı, 
şayet Meclis lütfederse alacak olanlardan biri, 
menzul, bir köşeye çekilmiş, ayağa bile kalka
mıyor. Bunun alacağı para ancaJk bir senelik
tir, belki bir defa dahi alamıyacaktır. Miktar 
arkadaşımızın îzam ettiği kadar değildir, çok 
azdır, yüz kişiyi bile tutmaz. «Biz Bütçe Ko-
mıisyonu mercii âliyiz, istediğimiz gibi yaparız.» 
diyorlar; acaba Maliye Komisyonu Bütçe Ko
misyonu kadar bu işin portesini tetkik etmeden 
mi yaptı? îşte burada Maiiye Komisyonu rapo
runa bakınız; «Hepsine verilecek miktar 2,5 
milyon liradır.» diyor. Maldye Komisyonunun 
maddesi de budur : «Bu kanunun yürürlüğ'e 
girdiği tarihten evvelki emeklilerin yetim kız 
çocukları haklarında da 6434 sayılı Kanunun 
71 nci maddesi uygulanır.» diyor. 

Maliye Komisyonunu reis olarak ddare eden 
arkadaş bugün Bütçe Komisyonunun başında
dır. Demek ki o arkadaş anlamıştır ki, veril
mesi lâzımdır. Neden sonra Bütçe Komisyo
nunda hayır, diyorlar. Arkadaşlar, istenen şe
yin kıymeti yok, fakat saatlerce bu ikürsüyü iş
gal etmek lüzumsuzdur. Peryadü figan eden 
zavallı biçare 'kızlar, babalarının vaktiyle ya-
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tırdığı paraları istiyor, haklıdırlar. 

1683 numaralı bir Kanun vardır, bu kanun 
diktatörlük kanunudur, hakkı müktesebi orta
dan kaldırmıştır. Siz hakkı müktesebi ihya et
mek için gelmediniz mi? Anayasaya aykırı ka
nunları kaldıracaktınız, işte bir tanesi budur. 
Hakkı müktesebi nasıl kaldırıyorsunuz? 10 sene, 
5 sene maaş alacaklarmış, bu ise Emekli Sandığı
na külfet olacakmış. Emekli Sandığının para
sı kimindir? İşte bunlarındır. Onların babası 
çalışmış, maaşından ayırıp vermiş, siz de ora
dan alıp, götürüp Emekli Sandığına vermişsi
niz. Oradaki 600 milyonun en aşağı 100 mil
yonu bunların parasıdır. îşi esasından tutmak 
lâzımdır. Bundan evvelki idare bunların ta es
kiden beri almakta bulundukları parayı ne hak
la kesmiştir? 

Şimdi çok rica ediyorum, bir teklifim var, 
'bu teklif Maliye Komisyonu teklifi mahiyetin
de, hattâ onların tekliflerinin aynıdır. Onu ka
bul ederseniz mesele kalmıyacaktır. Ne olur 50 
bin lira daha verseniz? Esasen bunların mikta
rı çok azdır, fazla bir şey tutmaz, işte size 
bunlardan bir tanesi. Her tarafa gitmiş, mu
amelesi tekemmül etmiş, kadın babasının ölü
münde hasta olduğu için alamamış. (Elinde
ki resmi göstererek) Şu resme bakarsanız ne 
kadar genç olduğunu siz de görürsünüz. (Gü
lüşmeler) Nedıir bu kadar kıskançlık? Nihayet 
bu vaziyettekiler on beş, yirmi kişiden ibaret
tir. Sizler, demokrat vicdanı ihya ettiğinizden 
dolayı Allah indinde makbul insanlarsınız. Bu
nu da kabul ederseniz daha fazla makbul ola
caksınız. Bu, bdr hakkı mükteseptir. Bir defa 
da benim teklifimi kabul edin ve bu büyük hak 
bir defa da bu suretle tecelli etmiş olsun arka
daşlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Oümüşane) — Efendim; muh
terem arkadaşım yine müktesep haktan bahis 
buyurdular. Ortada bir müktesep hak yoktur 
arkadaşlar. Lütfen kanunu okuyunuz Sinan 
Bey! Bunlar kendi rızaları ile alâkalarını kes
mişler, maaşlarını almışlar. Binaenaleyh orta
da müktesep hak diye bir şey bahis mevzuu 
değildir. Bunu berveçhi peşin arzedeyim. 

Sonra, «bunların tutarı elli bin lira eder» 
dediler. Bunu hangi esasa göre ortaya atıyor
lar? Tetk'iksiz, mesnedsiz bir rakam ifade et
mek doğru olmaz. Biz bir risk tahmil ediyoruz, 
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bunu tahmil ederken de mevzuun elbette bir 
mesnede istinad etmesi icabeder. Kendileri elli 
bin lira diyorlar, ben de on milyon tutar diye
bilirim. Onun için, burada rakam ifade eder
ken hesaba istinad etmemiz icabeder. 

Heyeti Celile en büyük atıfeti burada bah
şediyor. Bu kanunu, 5434 sayılı Kanunun 75 
nci maddesini makable teşmil etmek suretiyle, 
mağdur olmuş dul ve yetimlerin bu mağduri
yetini izaleye çalışıyor. B'ir malî kanunun ma
kabline teşmili muhakkak ki bir lütuf ve âtife-
tin ifadesidir. Yoksa hukuk prensibine bunu 
vurursak malî kanunlar makable teşmil edil
mez. Bu itibarla Yükseek Heyetinizden 'istirham 
ediyorum, Bütçe Komisyonu; metni muvafıktır, 
bu metnin kabulünü takdirinize arzediyorum. 

REÎS — Suallerinizi sorunuz. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Ba

bası ölmüş, evlenmiş ve evlendikten sonra ko
cası da ölmüş, kendisi 21 - 22 yaşında bir kız. 
Bu, sizin metninizde bir hüküm ifade edecek 
mi? 

B. K. ADINA KEMAL YÖRÜKOĞLU 
(Devamla) — Yeni metinde hüküm vardır. 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Maliye Komisyonunda müzakere edilen tasanda 
her halde bu işin malî portresi hakkında bir 
fikir vardır. Bunun yekûnunu hiç olmazsa o 
komisyondan soralım. Acaba bunun portesi ne 
kadar tutuyor? 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi Maliye Komisyonu da bunun porte
sini bilmez. Arzettiğim gibi bunun portesini 
tesbit için bir iadei muhasebe yoluna gitmek 
icabeder. Bu tesbit yapılmadıkça malî portesini 
tâyin ve tesbite imkân yoktur. Çünkü bu du
rumda kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Sinan Te-
kelioğlu'nun 2,5 milyon lira portesi var diye bah
settiği şey, 25 yılım doldurduğu için aylığı ke
silip de şimdi yeniden aylık bağlanması teklif 
edilen kısma ait miktardır. Yoksa 10 yıllığı top
tan peşin olarak ödenenler, bu aylık bağlanması 
istenen kışıma dâhil değildir. Sözcü arkadaşımı
zın tebarüz ettirdiği, 10 senelik aylıkları ödenip-
te alâkası kesilenlerin miktarını, malî portesini 
hesaplamaya imkân yoktur. Bunların ne miktarı 
ölmüştür, ne miktarı kalmıştır, vârisleri kimler-
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dir'L.. Bunlar ancak tatbikatta meydana çıkar j 
ve ancak o zaman anlaşılır. Bence buradaki işin 
en mühim noktası şudur, arkadaşlar. Bu takrir
ler eğer kabul olunacak olursa, bunun burada 
kalmıyacağmı bilhassa bilmemiz lâzımgelmekte-
dir. Çünkü şu anda mevzuubahis olan kızlardır. 
yani toptan on yıllığını alıp hesabı kesilen, tas
fiye edilmiş olan kızlara teşmil edilmek isteniyor. 
Ama bunun haricinde on yıllığını toptan alarak 
emeklilikle alâkasını kesmiş olan yığınlarla 
emekli vardır; aynı hakkı yarın elbette onlar da 
istiyeceklerdir. Böyle bir şeyin altından kalk
maya da imkân yoktur. Ve bunun bir kısım kül
feti de sandık üzerine sirayet etmektedir. Sandı
ğın kaldıramıyacağı bir malî külfeti sandığa tah
mil etmek katiyen doğru değildir. Sadece on yıl
lığını toptan alarak alâkasını kesmiş olan kızlara 
münhasır tutmağa da imkân yoktur. Bence işin 
en mühim noktası burasıdır. 

REÎS — Kâmil Boran, buyurun. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Arkadaş

lar, tasanda; evlenme dolayısiyle maaşı kesilmiş, 
boşanmış veya dul kalmışsa, şimdi muhtaç olsun
lar, olmasınlar, bunlara yeniden maaş bağlanması 
derpiş ediliyor. Çok yerinde bir atıfet, hattâ atı
fet de değil, bir hakkın geri verilmesi. 

Çünkü bugün yürürlükte olan Emekli San
dığı Kanununun esasları da zaten bunu âmirdir. I 

Yine bu tasarı ile 25 yaşını doldurdukları için I 
maaşı kesilenler veya babalarının ölümünde za
ten 25 ve daha yaşlı oldukları için, hiç maaş bağ-
lanmıyan bir zümre var ki bu zümre birinci 
gruptakilerden daha talihsiz, daha mağdur, hi- I 
maye ve alâkaya daha muhtaç kimselerdir. 

Bunların lehinde bir hüküm tesis etmemiz ica-
bederken aleyhlerine giderek bu gibilerine maaş I 
bağlanmasını ihtiyaç ve zaruret halinde olmaları I 
şartına tâbi tutuyoruz. I 

Bir kanunda bir tek prensip hâkim olur. Bi- I 
rinci bentte, Bütçe Komisyonunun kabul ettiği I 
bentte yazılı olanlar için ihtiyaç ve zaruret un- I 
surunu koymadığımıza göre ikinci bentteki, (B) I 
bendindekiler için de bu unsuru koymaya hakkı
mız yoktur. I 

Emekli Sandığı Kanununa göre ihtiyaç ve za
ruret çok dar mânada alınmış ve sübutu çok ağır 
şartlara tâbi tutulmuştur. Bu milletin çocukları 
kuru ekmek yerler, yine ihtiyaç ve zaruretlerini I 
tesbit ettirip atıfet ve merhamet dilenmeyi izetti- I 
nefislerine yediremezler, arkadaşlar. Kaldı ki, j 
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bugün yürürlükte olan emeklilik mevzuatında da 
kızlara, muhtaç olsunlar, olmasınlar, babalarının 
maaşı kalmaktadır. Arzettiğim gibi kanunda bir 
prensip vahdeti yoktur. 

Bugünkü emeklilik mevzuatında kızlara 
- tekrar ediyorum - muhtaç olsun olmasınlar 
babalarından yetim maaşı bağlanmaktadır. 

Binaenaleyh sizden istirhamım : Bütçe Ko
misyonunun kabul ettiği ikinci bentteki (muh
taç olanlara) ibaresinin metinden çıkarılmasıdır. 
Bunu bilhassa istirham ediyoruz. 

Bu hususta yüksek huzurunuza 50 imzalı 
bir de takrir takdim ediyoruz. Bu, (muhtaç 
olanlara) tâbiri metinden çıktı mı bunlar da 
atıfetlerinize mazhar olacaktır, kanaatindeyiz. 
Onun için takririmizin kabulünü rica ediyoruz. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RElS — Açık oya arzedilen tasarıya reyleri
ni vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini kullan
malarını rica ederim. 

Sinan Tekelioğlu, buyurun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, eski arkadaşım, demokratik sistem ihyası 
için çok çalışmış olan ve maliyemizin medarı if
tiharı olan Hasan Polatkan'm karşısına çıka
rak konuşmak istemezdim. Ama ne yapayım ki 
vazifem çok mühimdir. Ben bir kısım zavallılar 
için çalışıyorum. Maliye Vekilimiz dediler ki; 
«biz portesini bilmeyiz ki nedir?» Maliye Ko
misyonu bunu acaba nasıl buldu? Hepimiz bili
riz ki bir kanun müzakere edilirken o kanunun 
müzakeresiyle alâkadar olan bakanlıklar birer 
mümessil gönderirler, o mümessiller bakanlıklar 
adına idarei kelâm ederler. Bütçe ve Maliye Ko
misyonuna da bu konuda cevap gitmiştir. îşte 
Maliye Komisyonunun almış olduğu malûmata 
göre benim teklif etmiş olduğum hususun por
tesi anlaşılmıştır. Emekli Sandığı Kanunu çıkar
ken o zaman da teklif etmiştim, fakat beş kişi 
ile şuradan çıkan kanun benim mâruzâtımı, be
nim teklifimi kabul etmiyerek bu zavallı kız
ları haksız olarak kadro haricine çıkarmıştır. 
Çünkü bu haklar hakkı müktesep değilmiş. Na
sıl değildir, arkadaşlar? Her ay babası, benim 
kızım ahlâk ve iffet itibariyle benden sonra da 
düşmesin diye, kendi nafakasından keserek bu 
aidatı vermemiş midir? Yani tekaüt aidatı ver
medi mi? O halde memurlardan neden tekaüt 
aidatı kesiyorsunuz? Bunları eski iktidara hita-
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ben söylüyorum, bu aidat bankaya veya sandı
ğa yatırılmış bir para değil mi? Hangi hakla 
bunu bir madde olarak kanuna koyuyorsunuz 
ve kanunla bu zavallı kızları bağlıyorsunuz? 
Bunlara hakkı hayat yok mu? 

Artık o hakkı elinden alan idare gitmiş, ye
rine milletin hakkını hukukunu müdafaa eden 
bir idare gelmiştir. Ve işte burada onun en yük
sek merci olan Büyük Millet Meclisi vardır l 

Kemal Bey arkadaşım bu hakkın teşmili 
doğru olmaz dediler ve bunun bir müktesep hak 
olmadığını ileri sürdüler. 

O da hukukçu, ben de ihtiyarlığımda bu ilmi 
kafasına yerleştirmiş bir hukukçuyum. îki türlü 
hak vardır, birisi müktesep, diğeri muntazar. 
Bu da müktesep bir haktır, muntazar bir hak 
değildi*. 

işte arkadaşlar bundan daha büyük bir 
hakkı müktesep olmaz: Maaş almış, yememiş, 
içmemiş, tekaüdiye olarak vermiş. Gelmiş bir 
zalim idare, « ben sizin maaşınızı keserim, ke
seceğim, isterseniz on seneliğini bir alın » de
miş. Adamcağız elim'e belki biraz para geçer 
de tütüncü dükkânı açarım demiş ve on seneli
ği ile iktifa etmek zorunda kalmış. Sonra ik
tidara biz gelmişiz, bu hakkı yerine getirmek 
istiyoruz. Benim karşımda bu demokratik sis
temin hemen hemen hocası olan Hasan Polat-
kan diyor ki, olmaz! 

Benim yaptığım teklifin portesi ilki buçuk 
milyon liradır. 200 milyon1 lira veriyoruz da 
2,5 milyon lira vermiyoruz. Benim vakti malîm 
müsait olsa ben vereceğim, ama değil. Fakat 
malî vaziyeti müsait koskoca bir millet vardır, 
onun adalet cihazı vardır. Onun iktidarı var
dır. Erkek hak istiyemez, biz kızlardan bah
sediyoruz. ÇalışılamıyacaJk, perişan Olmuş in
sanlardan bahsediyoruz. Çok rica ediyorum, 
Maliye Komisyonu da bu Meclisin bir komis
yonudur, o iki buçuk milyon diyor, maddeyi bu 
sHıretle takdim ediyor. Okuyacağım maddeyi; 
işte arkadaşlar madde : iki buçuk milyon lira
dır diyor. 

(Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel
ki emeklilerin yetim kız çocukları hakkında 
(5434) sayılı Kanunun 75 nei maddesi hükmü 
tatbik olunur) diyor. Bunun içinde istisna var 
mıdır? Yoktur. Şu hailde demek ki, Maliye En
cümeni kabul etmiştir. Ondan sonra da bilmem 
neler çıkmıştır. Hiç kimse çıkmaz bunlardan 
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başka. Çünkü hiçbir emeklinin maaşı kesilme-
mistir. Şehit olmuş bir neferin on seneliği ola
bilir mi? Memuriyeti yoktur. Bu adamsa para 
artırmıştır, kızı için, evlâdı için. Kesemeyiz. 
Nasıl kesebiliriz. Ben bağınyorum, vicdanınıza 
dehalet ediyorum: Bütün bir memleketin muh
taç insanlarına, sıkıntı içinde bulunan insanla
rına iki yüz milyon vererek terfih eden ey Bü
yük Millet Meclisi bu iki buçuk milyon lirayı da 
verin! 

REÎS — Maliye Vekili. 
Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim; Sinan Tekelioğlü ar
kadaşım çok heyecanlı olduğu için biraz ace
le okuyor zannediyorum. Bu iki buçuk milyon 
lira; tekrar ediyorum, eski kanuna göre 25 ya
şını doldurduğu için emekli aylığı kesilmiş olan
lara şimdi tekrar emekli aylığı tahsis edilecek 
olursa, bu miktarın tutarıdır. Maliye Komis
yonu 10 seneliğini peşin almak suretiyle Emek
li Sandığı ile irtibat ve hakkını kesmemiş olan
ları mevzuubahis etmiştir. 2,5 milyon lira bun
lar içinde 25 yaşını doldurup kız ve dul olanla
ra tekrar aylık tahsis edilecek olursa bunun 
miktarıdır. Esasen komisyon bunu kabul etmiş
tir. Biz de buna itiraz etmemekteyiz, ötekinin 
bunun malî portesi belli değildir. 

Arkadaşlar; açıkça arzedeyim, endişem şu
dur On senelik haklarını almak suretiyle 
alâkalarını kesmiş olanlara, kız veya dullara 
bunu teşmil ettiğimiz takdirde bunun haricin
de alâkalarını kesmiş olan daha birçok emekli 
vardır. Bunlara da ister istemez teşmil eihetine 
gidilecektir. O zaman nasıl bir yük ortaya çı
kacağı belli değildir. 

REİS — Hadi Hüsman, buyurun. 
IIÂDİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu on senelik maaşları ödenerek 
alâkaları kesilmiş kız çocuklar da bu kanuna 
ithal edilsin, diyorlar. Şunu arz'edeyim ki, bu 
vaziyetin kanunla hiçbir alâkası yoktur. On se
nelik maaşlarını almış yalnız kızlar değil, dul
lar da mevcuttur, emekliler de mevcuttur. Hat
tâ malûller ve malûllerin yetimleri de mevcut
tur. Bir aralık heyecanlanmış olan Sinan Teke
lioğlü, memuriyeti olmıyan arkadaşın maaşı ke
sildi, diyor. Eğer biz on senelik maaşları veri
lerek yani ceste ceste alaeakları hakları ka-
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pitalize ederek sermayesi toptan ödenmiş, ar
tış maaşla ilgisi kalmamış vatandaşları mevzu-
ubahis edecek olursak bunların küllünü bir ara
da konuşmak lâzımgelir. Yalnız o tarihteki mev
zuata göre maaşları verilerek alâkaları kesi
len 25 yaşını doldurmamış olan kız çocukları
nı ele alıp bunların hepsinin durumunu ince
lemek lâzımgelirken, mâdâmülhayat almak du
rumunda olanlara on senelikleri dahi nazarı 
dikkate almmıyarak defaten maaş bağlanma
sı daha kuvvetli esbabı mucibe ister. Bugün 
maaş bağlamamız icabeder. Bunların vaktiyle 
maaşlarının kesilmesi hali, kız çocuklarının 25 
yaşını doldurduğu ve yahut evlendiği takdir
de maaşları kesilmesi gibi değildir. Bunlar, 
Hükümet veya ait olduğu sandıkta mevcut 
olan hakları kendi talepleri veya o günün ka
nunları gereğince sermayeye kalbedilerek de
faten verilmiş vatandaşlardır. Onun için Maliye 
Vekilimizin hakkı vardır. Bu mevzuu tazeliye-
cek olursak yalnız kızları değil, hattâ dulları, 
hattâ malûlleri ve hattâ mütekaitleri ve bu gi
bi on seneliklerini almış bütün vatandaşları ele 
almak icabeder. Onun için bu mevzua, 25 yaşı
nı doldurduğu veya evlendiği için maaşları ke
silen kız çocuklarla asla alâka ve münasebeti 
olmıyan bir mevzudur. Onun için bu takririn 
kabul edilmemesi yerinde olur. Şimdi böyle bir 
gedik açılırsa bu, istikbalde, diğer talepleri de 
çekebilir. Ve uctı nereye gidebilir, bunu şim
diden tahmin etmeye imkân yoktur. 

Eski 1683 sayılı Kanun malûmunuzdur. O, 
bir karşılık esasına müstenit değildi. Yani me
mur veya müstahdem tekaütlük çin bir karşı
lık vermezdi. Ancak, bir memur veya müstah
dem muayyen hizmet senesinden sonra devle
tin bütçesine koyduğu bir tahsisatı alırdı. Bina
enaleyh burada mütekaidin veya emeklinin ken
di kız çocuğu için evvelce verdiği para mev-
zuubahis olmaz, böyle bir şey yoktur. 5434 sayılı 
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Kanun ise karşılık sistemine bağlamıştır. O ka
nunun tedvini ânında yirmi beş yaşını doldur
muş kızlar vardı, bunların da maaşları kesilmiş
tir. Bunları yeni kanuna intibak ettiremeyiz, 
zira karşılığı yoktur. Bunların içinde, birisi 25 
yaşını doldurmuştur, maaşı eski kanuna göre 
kesilmiştir, diğerinin maaşı k'esilmemiştir. Yeni 
teklife Maliye Komisyonu, Bütçe Komisyonu 
iştirak etti. Bugünkü kanunla verilen bir hak
kın makable teşmili, doğru olmaz. Onun için 
sandığı bir riske tâbi tutmamak için, karşılığı 
da mevcut olmadığı halde, istisnai bir muamele 
yapalım dendi. Ama şimdi muhtaç olsun olma
sın bütün yaşlı kızlara bunun teşmili asla doğ
ru değildir. Bunu karşılık 'esasına dayanan yeni 
sistemle bir arada mütalâa etmek asla doğru ol
maz. Onun için «Muhtaç» kelimesinin kaldırıl
ması da kanaatimce asla doğru değildir. (Reye 
reye sesleri). 

REİS — Sermayesinin Tamamı Devlet Tara
fından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Te
şekküllerin Teşkilâtiyle idare ve Murakabeleri 
hakkındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü bentlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madd'â eklenmesine dair kanun tasarısına 
244 oy verilmiştir. Bir çekinser vardır. Tasarı 
kanuniyet kesbetmiştir. 

Bu görüşmekte olduğumuz kanun üzerinde 
daha birtakım arkadaşlarımız söz almış bulun
maktadır. Riyaset Divanı yılbaşınm gelmesi 
dolayısiyle 4 Ocak tarihine kadar bir ara ver
meyi tensip etmiş VÖ bu hususu reylerinize arzet-
meye karar vermiştir. Bu hususu reylerinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 4 Ocak 
1954 pazartesi günü saat 15 t'e toplanılmak üzere 
oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, İs
tanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir gibi vilâyet-
lerdeki askerî hastanelerin yataklarından sivil
lerin de istifade edebilmeleri hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Millî Savunma Ve-
kiH Kenan Yılmaz ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekili Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazüı cevap
ları (6/1236) 

25 . XI . 1953 
B. M. Mıedisi Yüksek Başkanlığına 

Aş/ağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığından bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

1, Demokrat iktidarımızın ıSağlık Bakan
lığı; çakışmalarında hiçbir devreye raslanmı-
yan Beri hamleler yapmakta, otuz senelik Cum-
huriyetiınıizde eşine raslıanmıyan tesisler mey
dana getârmektedir. Son üç sene içerisinde 
köylere varıncaya kadar dispanserler, tedavi 
evleri, frengi ve trahom gibi muayene •merkez
leri kurarak, kazalarda sağlık merkezleri ve ve
rem hastaneleri açarak ve şehirlerdeki hasta
nelerimizi tam teşkilâtlı ve modern bir bale 
koymıak için nıe mümkünse her fedakârlığı yap
maktan çekinımiyerek çalışan bu Bakanlıktaki 
verimli, hummalı faaliyet diğer bütün bakan-
İtblarımîszja örnek olabilecek derecedeki bu müs
pet çalışma vatan sathındaki bütün vatandaş
ları da âzami memnuniyet ve şükranla teshir 
etmiştir. 

(Bir misal : Dünün bir sefahat yeri olan ve 
leski iktidarın bomboş, haTap bıraktığı Beykoz'
daki padişahlar köşkünde beş yüz yataklı mo
dern bir «Yüksek Tahsil Gençliği Prevantoryu
mu» kurması gibi yurdun her yerinde çoğal
makta ©lan verem salgınını Hükümetimiz; yur
dun ezelî derdi olan sıtma ejderini nasıl bugün 
yofcetti ise aynı azim ve daha fazla bir gay
reti* veremi dte müspet çalışmasiyle yokedeceği-

ne inanmış bulunuyorum. 
Bugün Sağlık Bakanlığı pek haklı olarak 

bütün sağlık dâvalarını 'büyük bir hassasiyetle 
ve birbirinden baskın yaparcasına bir gayret, 
dikkat ve teyakkuzla her mevzuda . fedakârca 
çalışırken veremi de en büyük lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermiştir. Yurtta ayağa kalkan bu 
amansız ejderin de başını yakında ezecek, mem
lekette bir yangın halinde gittikçe ve bütün 
dehşetiyle yayılan bu âfeti söndürecektir. 

Demokrat iktidarınnızın tarihinde daima 
Sağlık Bakanlığı faaliyeti; bir altın devri ola
rak kalacak ve şerefle yaşıyacaktır. 

«İstanbul, Ankara, Eskişehir, îzmir gibi yer
lerde bütün hastanelerde ekseri yataklarda çift 
hastalar yatarken buralardaki askerî hastane
lerin ekseri koğuşlarında yataklar bomboş dur
maktadır. Acaba bu yataklardan da sırasına 
göre askerler gibi aynı vatanın çocukları olan 
siviller de istifade ederek yatmaları bu ağır 
yükü hafifletmez mi? 

Bu hususta sayın Sağlık Bakanlığı' ve Millî 
Savunma Bakanlığı ne düşünmektedirler. 

T. C. 
Millî Savunma Vekâleti 4.XII.1943 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Sağlık Dairesi 

II nci Şube 2. Kısım 
Sayı : 179045/312 

özü : Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in yazılı soruları 
hakkında 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
T. B. M. Meclisi Kanunlar MüdüTİüğÜ 26 Ea* 

sim 1953 gün ve 5889/13530/6 - 12S6 «ayılı so
ruları karşılığıdır. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in yazılı 
soruları cevabının ilişikte sunulduğunu arzede-
rim. 

Millî Savunma Vekili 
K Yılmaz 
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T. C. 

Millî Savunana Vekâleti 1.XII.1953 
Erkân; Harbiyei Umumiye Riyaseti 

Sağlık Dairesi 
I I nei Şube 2. Kısım 

, Halen Ankara'da Gülhane As. Tıp Akade
misinde 200 ve Eskişehir Hava Hastanesinde de 
30/yatak sivil hastalara tahsis edilmiş bulunmak
tadır. • 

Diğer merkezlerimizdeki asker hastanelerin
den sMi halkın daha fazla istifade edebilmesi 
için Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti ile tema
sa geçilmiştir. Alınacak neticeye göre bir karar 
ittihaz edilecek ve keyfiyet tarafınıza ârzedile-
cekftir. 

Hürmetlerimle ... 
Millî Savunma Vekili 

K. Yılmaz 

T! C. 35X11.1953 
Soğlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
1839 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
K :,26.XI.1953 gün ve 6 - 1236/5889 - 13530 

sayılı emirlerine. 
Burdur Mebusu Mehmet Özfoey tarafından 

sorulan askerî hastanelerden sivil hastaların da 
istifade, ettirilmesi hakkındaki yazılı sorunun ce
vabı ilişiktir. 

Saygılarımla. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Dr. Ekrem Hayri Üsltündağ 

©tirdtırMebusu Mehmet özbey'in, 2 5 . X I . 
1953 tarihli yazılı sorusunun Vekâletimizi ilgi
lendiren kısımlarının cevabıdır. 

Soru : . istanbul, Ankara, Eskişehir, 
îzxmr giM yerlerde bütün hastanelerde ekseri 
yataklarda hastalar çift yatakken buralardaki 
askerî hastanelerin ekseri 'koğuşlarında yatak
lar bomboş durmaktadır. Acaba 'bu yataklardan 
da sırasına göre askerler ıgibi aynı vatanın ço
cukları olan siviller de istifade e'derek yatma
ları ı bu ağır yükü hafifletmez mi? 

Cevap : İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir 
gibi büyük şehirlerdeki askerî hastanelere sivil 
hasta yatırılarak vatandaşlarımızın istifade et-
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tirilmesi Vekâletimizee de öteden beri düşünül
mekte olup, bu hususta Millî Savunma Vekâ
leti ilgili daireleriyle evvelce temas edilmiş ise 
de bugünkü 'fevkalâde askerî ahval dolayısdyle 
bu hususta geniş ölçüde bir istifade sağlanamı-
yacağı sonucuna varrlmıştır. 

Bununla beraber yeniden bir görüşme yapı
larak imkân nispetinde istifade çareleri arana
caktır. 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Zonguldak bölgesinin iktisoden 
kalkınması için ziraat mahsullerini ıslah edip 
verimli tohumlar yetiştirmek ve halka tevzi et
mek hususlarında programlı bir çalışmaya teves
sül edilip edilmediğine dair sorusuna Tarım Ve
kili Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/1252) 

2 8 . X I . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Ankara 

Tarım Balkanından yazılı soru : 
1. Bilindiği üzere Zonguldak bölgesi verim

siz bir bölgedir. Bu bölgenin iktisaden kalkın
maya olan ihtiyacı diğer bir kısım verimli, mah
suldar bölgelerden daha çoktur. Bu bakımdan; 

A) Bartın 'da ye diğer kazalarda fın'dik fi
danlığı tesis e'dilmesd suretiyle bu yerlerdeki 
halkın geçimini teshil etmek, 

B) Bölgenin tavukçuluğunu kalkındırmak 
için Bakanlık ne düşünmektedir ? 

2. Bölgeye elverişli olan Tekirdağ 'm Ak-
başak adındaki buğday tohumluğunu muhitin 
şartlarına uygun bir ışekdüde üretmek ve köy
lüye tevzi etmek için bu bölgede bir tohum is
tasyonu tesisi, 

3. Bölgede mısır ziraati de çok olduğundan 
bu bölgenin yetiştirdiği Kamanköy mısırıhm ıs
lah ve tevsii için bir istasyon kurulması düşü
nülmekte midir ? 

4. Başta Zonguldak olmak üzere Karadeniz 
bölgesinin dar mânada da olsa ziraat mahsul
lerini ıslah etmek ve verimli tohumlar yetiştir
mek ve halka tevzi eylemek ve bu sahayı - zirad 
ve sınai mahsulleri deneyerek - yeni çeşitlerle 
zenginleştirmek için plân programlı bir çalış
maya tevessül olunmuş mudur? 

Bu soruma yazılı olarak Sayın Tarım Baka
nının cevap vermesini ve gereken işlemin yaprl-
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masını saygılarımla raca ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman'Boyacıgillei' 

T. C. 
Tarım Vekâleti 26 Aralık 1953 

Ziraat İş. U. Müdürlüğü 
H. No. 2/906 

özü : Zonguldak ile ilgili 
soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
3.12.1953 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

6-1252,5936/13621 sayıya K : 
Zonguldak bölgesinin iktisaden kalkınması 

için ziraat mahsullerini ıslah ederek verimli 
tohumluk ve fidanlar yetiştirmek ve halka tevzi 
etmek, hususlarında programlı bir çalışmaya te
vessül edilip edilmediğine dair Zonguldak Me
busu Abdürrahman Boyacıgiller tarafından 
Yüksek Başkanlıklarına sunulmuş bulunan ya
zılı soru önergesine, madde sırasına göre, cevap
larımız aşağıda arzedilmiştir. 

1. Zonguldak İlinin kakmmasına yardım 
etmek maksadiyle : 

A) Bartın kazası Memleket Hastanesinin 
kuzeyinde gösterilmiş bulunan takriben 150 de
karlık bir sahada Fındık Fidanlığı kurulması 
takarrür etmiş olup yakında intaç edilecektir. 

Diğer kazalarda da aynı maksatla Fındık 
mevzuunda çalışır ayrı ayrı fidanlıklar kurul
masına maddeten imkân görülemediği gibi lü
zum da yoktur. Zira fındık dip sürgünleriyle 
üretilen bir meyva olduğuna göre vilâyet ihtiya
cının gerek kurulacak Bartın fidanlığından ge
rekse halen faaliyette bulunan Giresun Fındık 
İstasyonundan karşılanması mümkündür. 

B) Zonguldak ve Karadeniz bölgesinin ta
vukçuluğunu inkişaf ettirmek maksadiyle Kas
tamonu Bahçe Kültürleri İstasyonunda, 
1952 yılında, bir tavukçuluk şubesi kurulmuş 
ve aynı zamanda Samsun - Gelemen Devlet Üret
me Çiftliği ile Karaköy Harasının tavukçuluk 
şubeleri genişletilerek faaliyetleri bütün bölge
nin ihtiyaçlarına eevap verebilecek bir hale ge
tirilmiştir. lleriki yıllarda da bu faaliyete ehem
miyetle devam edilecektir. 

,•.?. Hububat tohumluklarını ıslah etmek mak
sadiyle Zonguldak İli dâhilinde denemeler yapıl-
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makta bulunmuştur. Bu denemeler neticesinde 
Akova ve Mentana çeşitlerinin bölge şartlarına 
elverişli bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Sert buğdaylara prim verilmesi kabul edifc 
miş bulunduğundan gelecek senelerde bu çeşit 
buğdaylar da denenecek ve bu arada se^t bir buğ
day olan akbaşak da ele alınmış olacalttır. 

Tarla denemelerine devam edilmekle'beraber; 
hububat tohumluklarının fiziki yolla . ışlahv vi) 
hastalıklarla mücadele maksadiyle selektör faali
yetine de hız verilmiştir. 

1950 yılından önce, Zonguldak, İli 4&flili«4e-
ki selektör adedi 2 iken bu miktar halen 8 e çı
karılmış olup yakınlarda 2 adedinin daha tahsi
si imkân dâhiline girmiş olacaktır. v 

Tohumlukların ıslahı maksadiyle Zonguldak 
İli dâhilinde ayrıca bir tohum ıslah istasyonu ku
rulmasına imkân görülmediği gibi ihtiyaç da yokr 
t u r . • ' " . . . . » 

Tohum ıslah istasyonları ilmî çalışan; müeş» 
seselerdir. Bu müesseseler tabiat ve toprak şart
ları birbirine benziyen ve birkaç vilâyeti ihtiv# 
eden bölgelerde kurulmaktadır. Nitekim Samsun 
ve Adapazarı tohum ıslah ve deneme istasyonları 
çalışmalarını Zonguldak İline kadar uzatmakta^ 
dırlar. Denemeleri vilâyet teşkilâtı ve çiftçilerle 
iş birliği halinde yapmaktayız. 

Arazi tedarikindeki güçlükler dolayısjyle to
hum üretme çiftliği kurmakta güçlük çekmekte
yiz. 

Geniş bir arazi temin edildiği takdirde Zon
guldak'da da bir üretme çiftliği kurulması müm
kündür. 

Halen üretme çiftliğimiz bulunmıyan yerler
de tohumlukların, çiftçilerle iş birliği halinde 
üretilmesine çalışılmaktadır. 

3. Samsun, Adapazarı tohum ıslah ve dene
me istasyonlarında gayet geniş ölçüde mısır üze
rinde deneme ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
itibarla Zonguldak'da ayrıca bir'müessese kurul
masına lüzum yoktur. 

Bartın'da tesis edilmiş bulunan ufak deneme 
tarlasında yerli ve yabancı melez mısır çeşitleri. 
üzerinde denemeler yapılmaktadır. ' 

Amerika'dan getirtilmiş olan melez mısır çe
şitleri arasında Us. 13 ve Wis. 641 AA çeşitleri
nin yerli çeşitlerimize, nazaran, yerine göre, 
% 30 - 100 arasında daha fazla mahsul verdik
leri tesbit edilmiştir. 

Bu iki çeşidin bütün Karadeniz bölgesine: teş-
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miline çalışılmaktadır. Geçen sene, bu çeşitlerden 
25 tonu meccanen olmak üzere, Zonguldak ili 
de dâhil, 65 ton tohumluk Karadeniz bölgesine 
tevzi edilmiştir. 

4. Başta Zonguldak olmak üzere Karadeniz 
bölgesinde yapılmakta bulunan programlı çalış
malar hakkında kısmen bigli arzedilmiştir. 

a) Zonguldak İlinden Doğu - Karadeniz hu
duduna kadar aşağıdaki müesseseler yeni tohum
luklar elde etmek, ziraat usullerini ıslah etmek, 
meyvacılığı geliştirmek, tohumluk ve fidan üre
terek tevzi etmek, çay ziraatini elverişli yerlere 
yaymak maksadiyle çalışmaktadırlar. 

Adapazarı, Samsun tohum ıslah ve deneme 
istasyonu, Ordu Deneme Tarlası, Gelemen Dev 
let Üretme Çiftliği, Kastamonu, Rize Bahçe Kül
türleri istasyonu, Karaköy Harası, Giresun Fın
dık İstasyonu, bunlardan başka ayrıca Rize, Bar
tın, Trabzon, Sinob, Giresun'da da muvakkat de
neme tarlaları faaliyet halindedir. 

b) Bölgede bilhassa çay, melez mısır, fındık, 
yağlı ve lif bitkilerinden keten, kenevir, ayçiçeği, 
soya ve ikinci derecede hububat üzerinde durul
maktadır. 

c) 1950 yılından buyana Zonguldak İlinden 
vâki olmuş olan isteklerin tamamı karşılanmıştır. 

Bu arada 2 traktör, 3 harman makinesi ve bir 
kamyonet verilmiştir. 

d) Hayvan yemi ziraatini teşvik maksadiyle 
meccanen 2 000 kilo yonca ve 500 kilo korunga 
tohumu gönderilmiştir. 

Ayrıca lüzumlu ödenek de gönderilmiştir. 
Keyfiyeti yüksek bilgilerine saygiyle arzede-

riin. 
Tarım Vekili 

N. ökmen 

3. — Trabzon Mebusu Hamdı Orhon'un, or
taokulların ve bu meyanda Çankaya Ortaoku
lunun öğretmen kadrolariyle diğer noksanlarının 
ne zaman ikmal edileceğine dair sorusuna Millî 
Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'ın yazılı ceva
bı (6/1279) 

4 . XII . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetime 

Açılan ve açıılacak olan ortaokullarım du
rumları acınacak haldedir. Birçok ortaokullar
da öğretmen ve malzeme yoktur. Bâzıları bir 
müdür ve bir öğretmenle vazife •görmektedirler. 
'Ezcümle Trabzon'um Çaykara ilçesindeki orta-
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okulda bir müdür ve bir öğretmen vardır. Mal
zeme denilen bir şey de mevcut değildir. Orta
okulların tam kadro iıle hiç olmazsa tam kad
roya yakın bir 'kadro ile hizmet görmeleri ye-
itişen ve yetişecek olan çocuklarımız için zaru
ridir. Aksi takdirde, lise tahsilini takip ©tane
leri de »mümkün değildir. Emekler israf edil
miş olur. Ortaokullarım öğretmen kadro ve mal
zemeleri ne zaman ikmal edilecektir? Bu me-
yanda Çaykara Ortaokulunum öğretmem kadro
lariyle diğer noksanları bu yıl mümkün olmaz
sa önümüzdeki yıl tamamlanabilecek midir? 
Yazılı olarak sayın Millî Eğitim Bakanı tara
fımdan cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve 
rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
Millî Eğitim Vekâleti 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : Muamelât Ş. 2058 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

Umumi Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü sözü ile 
alman 5 . XII . 1953 tarih ve 6-1279-5984-13705 
sayılı yazıları K: 

Ortaokulların ve bu meyanda Çaykara Orta
okulunun öğretmen ve okul levazımı noksanları 
hakkında Trabzon Mebusu Hamdi Orhon tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulan notta belirtilmiş olduğunu 
arzeder, saygılarımı sunarım. 

M. Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Not : 
Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Reisliğinin, 5 Aralık 1953 
tarih ve 5984/13705 sayılı yazılarına ilişik ola
rak alman ve Çaykara Ortaokulunun öğretmen 
ve okul levazımı ihtiyacı hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabıdır : 

1. Çaykara'da, okul binasının ve eşyasının 
hazır olduğu hakkında valilikten alınan yazı 
üzerine, ortaokul 1952 - 1953 öğretim yılında 
açılmıştır. 

2. Bu ortaokulun açıldığı yılda okul mal
zemesinin sağlandığı bildirilmiştir. 
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3. Ortaokul binasının tadil ve tamiri için 

de vekilliğimizden 1952 yılında 5 000 liralık 
yardım ödeneği istenilmiş ve bu ödenek yıl içe
risinde mahalline yollanmıştır. 

4. Her yıl bütçe ile alman tesisat ödeneğin
den ortaokullar için 100 takım fizik - kimya 
100 takım da iş atelyesi aletleri temin olunmak
ta ve bunlar üç sınıfı da teşekkül etmiş olan 
ortaokullara gönderilmektedir. Böylece 300 ka
dar ortaokul yukarda belirtilen ders aletlerine 
kavuşturulmuştur. Halen 106 ortaokulun fizik -
kimya ve 169 ortaokul ile lise orta kısmının iş 
atelyesi noksandır. Bunlar önümüzdeki iki yıl 
zarfında tamamlanacaktır. Bu arada Çaykara 
Ortaokulunun ders aletleri ihtiyacı 1954 Büt
çe yılında göz önünde bulundurulacaktır. 

5. 1952 - 1953 öğretim yılı başında açılan 
bu ortaokula bir müdür üç öğretmen verilmiş
tir. 1953 - 1954 yılı başında bir öğretmen askere 
gitmiş bir öğretmen de sırası geldiği için eşinin 
yanma - Tokad - nakledilmiştir. 

6. Halen bu ortaokulda bir müdür ve bir 
öğretmen vardır. îki sınıflı olan ortaokulun öğ
retmen ihtiyacını karşılamak üzere 6 . X I . 1953 
tarihinde üniversite m'ezunu olan iki namzede 
ücretli öğretmen olarak, tâyini yapılmak üzere, 
teklif yapılmıştır. Bu iki namzet teklifimize ce
vap vermemiştir. Bugünlerde bir namzede daha 
yeniden maaşlı teklif yapılmak üzeredir. 

7. Bir kısım okullarımızda öğretmen nok
sandır. Orta dereceli okullarımımızın öğretmen 
ihtiyacını süratle karşılamak üzere Yüksek öğ
retmen Okulu ile Eğitim Enstitülerindeki öğ
renci sayısının artırılması, bilhassa Üniversite
nin Pen şubelerine devam eden öğrencilere burs 
verilmesi, Üniversite m'ezunu olup da Vekâleti
mizden vazife istiyenlere boş maaş kadrosu nis
petinde teklifler yapılması için gerekli tedbir
ler alınmıştır. 

4. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'-
nun, Elâzığ 'm Keban Kazasına bağlı Ağın Na
hiyesinin kaza haline getirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1243) 

27 . XI . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Elâzığ'ın Keban İlcesine bağlı Ağın Bucağı

nın yalnız merkez nüfusu iki binden fazladır. 
Otuzu mütecaviz köyü vardır. Belediyesi, bir 
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orta, iki ilkokulu ve altı camisi ile tam teşki
lâtlı bir bucaktır, ilce merkezine 7, il merke
zine 12-14 saat mesafededir. Ağın Bucağı bu
gün memleketin her tarafında vazife almış yüz
lerce değerli hukukçu, vali, idareci, hâkim, he
kim, mürebbi, lise müdürü, öğretmen, mimar, 
şair, edip ve muharrir yetiştirmiş ve yetiştir
mektedir. 

Bundan başka merkez ve köyleri, çok müm
bit ve her nevi nefîs meyva ve diğer mahsulâtı 
yetiştirmekte olan arazi, bağ ve bahçelere mâ
liktir. Aynı zamanda bu irfan ocağı Bağdat ' ta 
şehit olan millî kahramanlarımızdan Genços-
man'm da memleketidir. Bu kahramanın ah
fadı bu bucak merkezinde oturmaktadır. 

Adı geçen bucak kaza haline getirildiği 
takdirde bunun şimdiki Keban Kazasının duru
muna katiyen halel vermiyeceği, bilâkis gerek 
Keban İlçesinin ve gerek köylerinin daha ge
niş bir inkişafa mazhar olacağı bittetkik sabit
tir. 

Ağın Bucağının ilce haline gelmesi için ge
reken bütün idari muameleler 1950 yılında ik
mal edilmiş ve Ağın ön sıralarda yer almış bu
lunmakta idi. Aradan geçen zaman içinde otu
za yakın bucak ilce haline geldiği halde Ağın 
bırakılmıştır. 

Yukarda izah edildiği gibi maddi ve mâne
vi vasıf ve şartları haiz ve memlekette emsali 
az bir irfan ocağı olan Ağın Bucağının ilce ha
line getirilmesi hakkında ne düşünüldüğünün 
ve bu işin ne zaman kuvveden fiile çıkarılacağı
nın Sayın İçişleri Bakanlığından yazılı olarak 
sorulup cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygılarımla arzederim. 

Bingöl Milletvekili 
M. N. Okcuoğlu 

T. C. 
" İçişleri Vekâleti 

İller id. U. M.* 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64-3/14298 

özü: Ağm Nahiyesinin kaza ha
line getirilmesi haıkkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

28 . X I . 1953 ıtarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
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6424Q/5f98/l'3551 sayi.li yazı karşıhğıdıır : 

Elâzığ Vilâyetinin Keban Kazasına hağlı 
Ağin Niahiyesinin ikam haline g^tirilımıesi husu-
sutfida ne düşünüldüğüne dair Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu tarafundan verilien ya-
ssûı soru önergesi tetkik edildi. 

Evvielee kaza haline getirilmesi tekarrür 
«den ve pragııama alınan Ağın 'in ikaza olması 
hakkındaki işveni Vekâletçe yürütülmektedir. 

Keyfiyeti «urzeylerim. 
29. X I I . 1953 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

5. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars Vi
lâyetinin Kâza ve köylerindeki meskenlerin ta-
riiir ve inşası, için ne kadar para ayrılacağına 
dair sorusuna Tarım Vekili Nedim ökmen ve 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş'm 
yazık cevabı (6/1242) 

25 . XI . 1953 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

: . Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

1. Kars ilçeleri ve köyleri ile son 150 yıl 
içinde en az taş üstünde taş, omuz üstünde baş 
kalmamak üzere düşman hücum ve muhasara-
larîyle yıkılmış, yakılmış, talana uğramış en es
ki Türk serhat boyudur. Bu uzun ve mütemadi 
hârabiyet yüzünden halkın iki yakası bir araya 
bir türlü gelmemiştir. Evler harap yahut nata
mamdır. Hayvan meskeni olan ahır, kom ve ağıl
lar da aynı vaziyettedir. Bu sebeple Kars yur
dun diğer yerlerinden daha çok ve süratle imara 
muhtaçtır. 

2. Kars yurdun en zor iklim şartlarının hü
küm sürdüğü yerdir, istatistik Umum Müdürlü
ğünün 1951 yılı İstatistik Yıllığına göre: co. 
yıllık vesatisi Kars'ta 3,9 du r . Ağrı 4.9, Erzu
rum 5.1, Erzincan 9.4, Elâzığ 12.2 dir. Görülü
yor ki Kuzey - Doğu Anadolunun 5 nci tarım böl
gesinde Kars ortalama yıllık sıcaklık vasatide 
4.1 olarak yurdun en soğuk yeridir. Yine or
talama yüksek sıcaklık yıllık olarak 10.6 dır ve 
yurdun en az rakamıdır. En düşük sıcaklık 36.7 
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olarak aynı yıl için Kars'tadır. Görülüyor ki 
çok çetin ve müşkül iklim şartları ile karşı 
karşıyayız. Buna mukabil vilâyet kaza mer
kezleri ve köylerdeki evler yıllarca süren 
harbler, imkânsızlıklar, mahrumiyet ve ihmal
ler yüzünden, bu zor iklim şartlarına göre ya
pılmamıştır. Hayvan meskenleri de aynı şekil
dedir. Aynı yıl istatistiklerine ıgöre Kars yağış
lı günlerinin 120 oluşu ile 'Türkiye'de en ileri
dir. Yılın yarısına yakın günleri yağışla .geçen 
bir beldede insan ve hayvan (meskenlerinin çok 
sağlam olması icabeder. öyle köylerimiz var
dır ki, ta'biatın 'bu müşkül şarlan içinde üstleri 
kereste temrin edilemediğinden sal taşları ile 
örtülmüştür. Çıldır- ve Arpaçay'ın insan ve 
hayvan meskenlerinin bu elîm vaziyeti tüyler 
ürperticidir. Köylüye kerestelik verilmemek
tedir. Verilmemekte itinalı İsrar ıgöslteriimek-
tedıir. Kars'ın aynı yıl ortalama karla örtülü 
günlerinin 126 olduğunu ifadeyi 'bu hazin man
zaraya eklersek mesken dâvasının ne demek ol
duğunu artık uzun izaha lüzum kalır 'mı acaba ? 
Bu verdiğimiz istatistikler 1750 m. irtifamda 
olan Kars Vilâyeti merkezlidir. '2 280 metre ir-
tifamdaki kazalarla 2 800 -13 000 metre irtifanı
daki köylerin durumu istatistiklerle tesbit edi
lirse iklim şartlarının ağırlığı daha çok anlaşıl
mış olur. 

3. Kars yurdun demirperde ile en geniş 
kara hududu olan vilâyettir. Hür dünyanın en 
mümtaz ve en ileri zafer kalesidir. Bu tarihî 
ve 'büyük (vazifesini mazide şan ve şerefle ifa 
eden ırnağrur azîm bir tarihin tâ kendisi olan 
Kars, imar ve inkişaftan mahrum kalmıştır. 
'Bu ahval karşısında Kars'ın süratle imar ve in
kişafı da ayrıca ve ehemmiyetli tür zarurettir. 

Hulasaten yukarda izah •ettiğimiz esbap •gös
teriyor ki, Kars, kaza ve köylerinde insan ve 
hayvan meskenlerinin tamiri, ikmali ve inşası 
millî ve zaruri bir dâvadır ve süratle halli ica-
betmektedir. 

Sayın Cumhur Başkanının 1 Kasım 1953 ta
rihli açılış nutuklarında memnuniyetle öğreni
yoruz ki, Ziraat Bankası köylüye mesken-ahır, 
kom, samanlık inşası için uzun vadeli az faizli 
.kredi yardımı temin edecek. Bu teşebbüsün 
müstahak ve lâyık yeri şüphesiz ki, yurdun 
muhtaç her köyüdür. Fakat yukarda üç nokta
da kısaca tesbit ettiğimiz hususlar şek ve şüp
heye hiç mahal göstermez ki, bu teşebbüsün 
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Kars Vilâyetinin 10 ilçesinin 760 köyünde ob
jektif bir programla ve ihtiyacı karşılıyacak 
miktarda yardımla derhal başlaması mutlak bir 
hak ve zarurettir. Bu sebeple 'Tarım ve Tica
ret ve Ekonomi bakanlıkları 1954 ilk baharın
da inşaata başlanmak üzere şimdiden Kars'ın 
köylerine bu mevzudan ne miktar para ayıra
caklarıdır ve ne gibi teşebbüslerde bulunacak
larıdır. îklim şartları sebebiyle inşaat mevsimi 
kısa olduğundan, bahis mevzuu kredinin yakın 
bir zamanda ve mutlaka ihtiyacı karşılıyacak 
miktarda isteyen köylülere 'verilmesi icabetmek-
tedir. 

T. C. 
Tarım Vekâleti 

özel 
2-912 

5X11.1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

28 . XI . 1953 tarihli ve 6 -1242 - 5895/13547 
sayılı yazıları cevabıdır. 

Kars Vilâyetinin kaza ve köylerindeki mes
kenlerin tamir ve inşası için köylüye uzun vade
li, az faizli kredi yardımı hakkında Kars Mebu
su Sırrı Atalay tarafından verilen ve bir nüsha
sı vekâletimize tevdi buyurulan, yazılı soru öner
gesi, muhteviyatı itibariyle cevaplandırılması 
için Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderil
miştir. 

Mezkûr önergede beyan edilen insan ve hay
van meskenlerinin tamir ve inşadında kullanıla
cak kereste ihtiyacı alâkalı vekâletçe tesbit ve 
işar olunduğu zaman gereğinin Vekâletimizce 
yapılacağı tabiîdir. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arzederim. 
Tarım Vekili 
N. ökmen 

0 : 1 
T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

özel : 1/661 

28.XII.1953 

T. Büylük Millet Meclisi Reisliğine ^ 

Tarım Vekâletinden,, aidiyeti ci-
hetiyle, Vekâletimize havale edi
len 28 . XI . 1953 tarihli ve 
6 - 1242/5895/13547 sayılı yazı
lara C : 

Köylüye mesken ve zirai işletme binaları in
şasına matuf olarak verilecek uzun vadeli kredi
lerden Kars Vilâyetine ne imiktar tahsis edile
ceği hakkında Kars Mebushı Sırrı Atalay tara
fından verilen yazılı soru önergesi mütalâa 
olunmuş ve bu hususa dair cevabımız aşağıda 
arzedilmiştir : 

Müstahsil köylülerimizin bugünün zirai ve 
sosyal icap ve zaruretlerine uygun bina ve tesis
lerden mahrum oldukları göz önüne alınarak, bu 
bakımdan da işletme randımanlarını artırmak 
ve daha sıhhi hayat şartlarına kavuşmalarını 
sağlamak üzere, bu kabîl ihtiyaçlar için Ziraat 
Bankası tarafından % 3 faizle uzun vâdeler dâ
hilinde krediler açılması kararlaşmıştır. 

Bu karara uyularak, açılacak kredilerin şekil 
ve şartlariyle tâbi olacakları esaslar, halen adı 
geçen Bankaca incelenmektedir. 

Bu tetkik safhası tekemmül ettirildikten son
ra tatbikata geçilecek ve Kars vilâyetinin ihtiya
cı da bu meyanda mütalâa edilecektir. 

Soru sahibine bu yolda cevap verilmesine mü
saadelerini saygı ile rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

i>m<i 
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7 — SUNUKLAR 

1. — Halk Partisinin haksız iktisaplarının 
Hazineye iadesi hakkındaki kanunun kabulü 
münasebetiyle duyulan memnuniyeti bildiren 
telgraflar : 

Şişli : D. P. Meşrutiyet Ocağı İdare Heyeti. 
Palu : D. P. ikinci Reisi Rifat Çetiner. 
îzmir, Kemalpaşa Fetrek Köyü Ocak Baş

kam. 
Muğla, Pisi Belediye Reisi Süreyya Alper, 
Kayseri D. P. Hunat Bucağı Başkanı. 
Karşıyaka D. P. Naldöken Ocağı İdare Ku

rulu. 
Çimentepe Ocak Başkanı, Ali Denizoğlu. 
Hınıs D. P. Kaza idare Heyetinden Abdür-

rezzak Güvercin. 
izmir, Türkyılmaz Mahallesi Sakinleri adına 

muhtar. 

2.1953 O : 1 
VE TELGRAFLAR 

j Karayazı D. P. idare Heyetinden 2 nci Baş
kan Can. 

2. — Kars Demiryolunun tevsii münasebetiy
le halkın sevincini bildiren telgraf : 

Kars Valisi Hadi Üçer. 
3. — Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Ka

nunla tahdidin kaldırılması münasebetiyle tel-
I graf : 
1 Türkiye Eczacılar Yardımlaşma Derneği 

Başkanı. 
4. — işçilere de ikramiye verilmesi maksa-

diyle çıkarılan kanun dolayısiyle, duydukları 
sevinci bildiren telgraf : 

Malatya Bez Fabrikası işçileri. 
5. — Abana Kaza merkezinin Pazaryeri'ne 

nakli dolayısiyle duyulan sevinci bildiren tel
graf : 

I Pazaryeri Belediye Reisi Kâzım özcan. 
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Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşki-
lâtiyle İdare ve Murakabeleri hakkındaki 
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde 

Kanunun 45 nei maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin de-
eklenmesine dair Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Rekir Oynaganli 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik ! 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

AYDIN 1 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen ! 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

Aza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
244 
243 

1 
222 

21 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Ckcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

i Mesud Güney 
Zihni Ural 
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ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Şanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger < .. • 
Enver Karan 

.Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
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Abidin Potuoğlu ~^Ç 
< Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Ali Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Dşşıirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 

i Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyb'rük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğhv 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdûrrahman Fahri A-
ğaoglu 

B : 23 28. 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura» 

12.1953 O : 1 
MUĞLA 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tsmail Işın 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Nâzmı Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdûrrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Ali Fahri İçeri 
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[Reye kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin 
(t) 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (î.) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (I. Â.) 
Selim Herkmen 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar (I.) 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Rçmzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç t 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak (I.) 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Er duman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü ' 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Cilü 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtraan 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos * 
Seyfi Oran (I.) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Baradır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçm 
(D 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 

B : 23 28.12 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşini Alişan (I.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

. 1953 O : 1 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant (I.) 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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S. SAYISI 52 
Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Ku
rulan iktisadi Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri hak
kındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi

hası ve Geçici Komisyon raporu (1/723) 

T. C. 
Başvekâlet 25. XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ayt:71-2697 
Büyük Millet Medisi Yüksek Reisliğine 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22. XII . 
1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederdm. 

Başvekil 
A. Menderes 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

1. Gerek Sümerbank ve Etibanik gibi iktisadi Devlet Teşekküllerinin, gerekse özel teşebbü
se ait fabrikalarla iş yerlerinin kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda eleman ye
tiştirmek üzere sanaıt okulları açıldıkça bunlara ilk yıllarda öğretmen bulmak güçlüğü ile karşı
laşılmakta ve bu durum karşısında okulların açıldığı yerlerde mevcut müesseseler mensuplarının, 
işlerinim müsaadesi derecesinde, yardımlarına ve bir müddet için bu okullarda öğretmenlik yap
malarına ihtiyaç hissedilmektedir. Halbuki 3460 sayılı Kamunun 45 nci maddesinin üçüncü ben-
duı'deki hüküm bu ihtiyaca cevap verememektedir. 

Aynı maddenin dördüncü bendindeki hükümler de, teşekkül ve müesseselerin umum müdür 
muavinleriyîe diğer memurlarına sermaye iştirakleri mevcut olan şirketlerden yalnız birinin ida
re meclisinde, murakıplığında veya tasfiye •memurluğunda bulunmaları imkânını verdiği halde 
umum müdürünü bu imkânın dışında bırakmakta olduğu gibi işin mahalli ve ücreti itibariyle de 
tahdidat vazetmektedir. Bu tahdidat bugünün şartlarına uygun bulunmamaktadır. 

Tasarının birinci maddesi yukarda 'belirtilen husuların temini maksadiyle hazırlanmıştır. 
2. 3659 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı hfikmi şahısların mensupları tarafından bir 

yıl içinde sarf edilen gayret ve mesai neticesinde bilançolarının kârla kapatılmasına muvaffak 
olunduğu takdirde elde edilen temettüden, 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre gerekli 
ayırmalar yapıldıktan sonra geri kalan kısmının % 5 i, 3659 sayılı Kanunun muaddel 13 ncü 
maddesinin c bendine tevfikan ancak memur-ve müstahdemlere, birer aylıkları tutarına kadar 
temettü ikramiyesi olarak dağttılagilmektediır. Halbuki bir müessesenin bir yıllık faaliyetinin 
kârlı netice vermesi yalnız o camiaya ınengup.a*e»ur}&nn mesai ve maharetine bağlanarak izah 
edilemez. Bu neticemin istihsalinde o camiaya mensup işçilerin de hisseleri vardır. 



İlişik tasarının ikinci maddesi işçilerin de temettü ikramiyesi tevziatından faydalanmalarını 
sağlamak maksadiyle vücuda getirilmiştir. 

Yapılan hesaplara göre kâr eden bir müessesenin yıllık safi kârından ihtiyat sermayeye ayrılan mik
tar çıktıktan sonra kalanın % 5 inin bütün persoıele birer aylıkları miktarında ikramiye verilmesi-
no yetmiyeceği anlaşılmakta ve bu nispetin asgari •& 10 a çıkarılması lâzım gelmektedir. Maddeye 
bu maksatla bir fıkra ilâve edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülü ve müesseselerinin tihsal veya imal eyledikleri maddeler için Hükü
met makamlarınca maliyetlerinden aşağı satış fi/atı tesbit edilmiş olmasından dolayı bilançoların
da kâr tahakkuk etmemesi veya tahakkuk eden kâr lan kanunen ayrılabilen miktarın bir aylık istih
kakı karşılamaması hallerinde, 4478 sayılı Kanuıun 2 nci maddesine tevfikan bâzı kayıt ve şart
larla memur ve müstahdemlere birer aylık ist ih akları miktarına kadar ikramiye verilebilir. Tasa
rının ikinci maddesinin dördüncü fıkrası ile bu hükmün de yeni duruma intibakı sağlanmıştır. 

3. Geçici madde işçilerin de temettü ile ilgilenmeden bir defaya mahsus olmak üzere 1953 yılın
da birer aylık istihkakları nispetinde ikramiye al lalarını sağlamak maksadiylo konulmuştur. 

4. Tasarının 3 ncü maddesi ilga, 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük ve icra maddeleridir. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. B. M. 
Geçici Komisyon 26 . XII . 1953 
Esas No. 1/753 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından 
Verilmek Sureti ile Kurulan İktisadi Teşekkül
lerin Teşkilâtı ile İdare ve Murakabeleri hak
kındaki Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
bentlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair olan lâyiha, komisyo
numuzda İşletmeler Vekili, Maliye ve Çalışma 
Vekâletleri temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edileli. 

Lâyihanın birinci maddesinde İktisadi Dev
let Tevekküllerinde vazife alanlardan ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin iştirak ettiği mü
esseselerin idare meclisi âzalıklarma tâyin 
edileceklerin kimler olabileceği hususu derpiş 
edilmektedir. Bu husus günün icaplarına gö
re .şümullendirilnrış bulunduğu cihetle Komis
yonumuzca muvafık görülerek kabul edilmiş
tir. 

Lâvihanm ikinci maddesi ile bugüne kadar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri fab
rikalarında çalışan memur ve müstahdemleri
ne verilmekte olan temettü ikramiyelerinin 
aynı müesseselerin işçilerine de teşmili derpiş 

edilmiştir. Bunu temin için 3460 sayılı Ka
nunun 42 nci maddesi hükmünün işçilere de 
teşmili karşısında temettüden ikramiye için 
ayrılacak % 5 nispetinin % 10 a çıkarıldığı gö
rülmüştür. Bu suretle mezkûr ikramiyenin tev
zi şeklinin hakkaniyetine ve temettüden ayrı
lan miktarın artırılmasının işin icabına uygun 
olduğu neticesine varılmıştır. 

Bu arada kâr etmiyen müessese ve fabrika
ların memur ve müstahdemlerin", de temettü 
ikramiyesinin dağıtılması hakkında hnlrmpn 
4478 sayılı Kanunun bilhassa işçilere de teşmi
li ve bu suretle mezkûr müesseseler işçilerinin 
gelecek yıllarda da bu ikramiyelerden istifade
leri sağlanmıştır. 

Geçici, madde ile umumi, mülhak ve hususi 
bütçeli dairelerle belediyeler ve bunlara bağlı 
kurum ve-teşekküllerde ve 3460 ve 3659 sayılı 
kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve müesseselerinde ve diğer bilcüm
le, kurum, banka, ortaklık ve müesseselerde ve 
bunlara bağlı fabrika ve her türlü is yerlerin
de çalışan işçilere birer aylık istihkakları tu-
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tarmda tediyatta bulunulması derpiş edilmiş- Yüksek Reisliğe sunulur. 
tir. 

Hizmetleri ile iftihar ettiğimiz işçilerimize 
bir miktar olsun yardım yapabilmek gayesiyle 
hazırlanan bu teklifin, gereken en ince tefer
ruatı ihtiva ettiği ve çalnşan bütün işçilere isti
fade sağladığı anlaşıldığından lâyiha aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Geçici Komisyon Reisi Sözcü 
Konya 

S. Gürol 
Kâtip 
Ankara 

F. Seyhun 
Kocaeli 

M. Yılmaz 

Çorum 
§. Oürses 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Zonguldak 
C. Kıpçak 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Urfa 
C. öncel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü bentlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Yüksek okullarda Profesörlük ve öğretmenlik, 
orta dereceli okullarda ve bu okullara bağlı 
kurslarla teşekkül ve müesseseler tarafından açı
lacak kurslarda öğretmenlik, asli vazifelerine 
halel gelmemesi ve yetkili mercilerce muvafakat 
edilmesi şartlan ile, bu maddede yazılı memnu-
iyet hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tâbi teşekküllerle kurdukları mü
esseselerin Umum Müdür ve Umum Müdür mu
avinleri ile İdare Komitesi Reis ve âzası ve di
ğer bilûmum memurları, idare meclislerinin mu
vafakati ile, bu teşekküllerin iştiraklerinden 
yalnız birinin idare meclisinde, murakıplığında 
veya tasfiye memurluklarında bulunabilirler. 
Bunlara ve 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlar
dan özel kanunları gereğince 3659 sayılı Kanu
na tâbi kurumların İdare Meclislerinde vazife 
alanlara verilecek ücret, munzam vazifeleri üc
retinin üçte ikisinden fazla olmamak üzere icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

MADDE 2. — 3460 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddo eklenmiştir : 

3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin c bendi ve 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümleri uyarın
ca memur ve müstahdemlere verilen temettü ik
ramiyesinden, bir aylık istihkakı geçmemek ve 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖİŞTİRİŞİ 

3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü bentlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3460 sayılı Kanunun 45 nei 
maddesinin 3 ve 4 ncü bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yüksek okullarda profesörlük ve öğretmen
lik, orta dereceli okullarda ve bu okullara bağ
lı kurslarla teşekkül ve müessesesler tarafın
dan açılacak kurslarda öğretmenlik, asli vazi
felerine halel gelmemesi ve yetkili mercilerce 
muvafakat edilmesi şartlariyle, bu maddede ya
zılı memnuiyet hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tâbi teşekküllerle kurdukları mü
esseselerin umum müdür ve umum müdür mu-
avinleriyle idare komitesi reis ve âzası ve diğer 
bilûmum memurları, idare meclislerinin muva
fakati ile, bu teşekküllerin iştiraklerinden yal
nız birinin idare meclisinde, murakıplığında ve
ya tasfiye memurluklarında bulunabilirler. Bun
lara ve 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlardan 
özel kanunları gereğince 3659 sayılı Kanuna tâ
bi kurumların idare meclislerinde vazife alanla
ra verilecek ücret, munzam vazifeleri ücretinin 
üçte ikisinden fazla olmamak ve asli vazifele
rine ait ücret miktarını geçmemek üzere İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

MADDE 2. — 3460 sayılı Kanuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin c bendi ve 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümleri uyarın
ca memur ve müstahdemlere verilen temettü ik
ramiyesinden, bir aylık istihkakı geçmemek ve 
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teşekkül veya müesseselerince tâyin edilecek ça
lışma müddetleri nazara alınmak üzere, bu mad
delerdeki kayıt ve şartlarla işçiler de istifade 
ederler. 

Aylık istihkakın tesbitinde fazla mesai, prim, 
pahalılık ve çocuk zamları gibi tediyeler hesaba 
katılmaz. 

Temettü ikramiyesi tevzii için 3460 sayılı 
Kanunun 42 nci maddesine tevfikan kârdan ay
rılacak miktarın nispeti % 5 ten % 10 a çıkarıl
mıştır. 

4478 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki hü
kümler uygulanır. 

Her ne nam ve suretle olursa olsun işçilere 
temettü ile ilgili olarak yukarda yazılı ikrami
yeden başka bir tediye yapılamaz. 

MADDE 3. — 4792 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının ücret miktarına ait 
hükmü kaldırılmıştır. 

GEÇÎGI MADDE — I - Umumi Mülhak ve 
Hususi bütçeli dairelerle belediyeler ve bunlara 
bağlı kurum ve teşekküllerde, 

I I - 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne 
giren : 

a) İktisadi Devlet Teşekkül ve müessesele
rinde, 

b) Diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve 
müesseselerde, 

I I I - Yukardaki I ve I I numaralı fıkralarda 
yazılı idare, kurum, teşekkül, banka, ortaklık ve 
müesseselere bağlı fabrika ve her türlü iş yerle
rinde, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olanlardan 1953 takvim yılı zarfında en 
az 6 ay aynı idareye bağlı olarak, iş Kanununun 
şümulüne giren veya girmiyen yerlerde, çalışmış 
olan ve îş Kanununun muaddel birinci madde
sindeki tarife göre işçi sayılan kimselere bu ida
relerin bütçelerinde tahsisat aranmaksızın, 1953 
yılı için, ücret sistemleri ne olursa olsun, bir ay
lık istihkakları tutarı verilir. 

Aylık istihkakların hesabında fâzla mesai, 
prim, evlilik, çocuk, pahalılık zamları ile hafta ve 
genel tatil ücretleri gibi tediyeler hesaba katıl
maz. 

Bu ikramiyeler hakkında İş Kazalariyle Mes
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu 
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teşekkül veya müesseselerince tâyin edilecek ça
lışma müddetleri nazara alınmak üzere, bu mad
delerdeki kayıt ve şartlarla işçiler de istifade 
ederler. 

Aylık istihkakın tesbitinde fazla mesai, prim 
pahalılık ve çocuk zamları gibi tediyeler hesa
ba katılmaz. 

Temettü ikramiyesi tevzii için 3460 sayılı Ka
nunun 42 nci maddesine tevfikan kârdan ayrı
lacak miktarın nispeti ı% 5 ten % 10 a çıkarıl
mıştır. 

4478 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki hü
kümler işçiler hakkında da uygulanır. 

Her ne nam ve suretle olursa olsun işçilere 
temettü ile ilgili olarak yukarda yazılı ikrami
yeden fazla bir tediye yapılamaz. 

MADDE 3. — 4792 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ücret miktarına ait 
hükmü kaldırılmıştır. 

I GEÇİCÎ MADDE — I - Umumi, mülhak ve 
hususi bütçeli dairelerle belediyeler ve bunlara 
bağlı kurum ve teşekküllerde, 

I I - 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulü
ne giren : 

a) İktisadi Devlet Teşekkül ve müessesele
rinde, 

b) Diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve 
müesseselerde, 

I I I - Yukardaki 1 ve I I numaralı fıkralarda 
yazılı idare, kurum, teşekkül, banka, ortaklık ve 

I müesseselere bağlı fabrika ve her türlü iş yer
lerinde, 

j Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde müs
tahdem olanlardan 1953 takvim yılı zarfında en 
az 6 ay aynı idareye bağlı olrak, iş Kanununun 
şümulüne giren veya girmiyen yerlerde, çalışmış 
olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesin
deki tarife göre işçi sayılan kimselere bu idare
lerin bütçelerinde tahsisat aranmaksızın 1953 yılı 

i için, ücret sistemleri ne olursa olsun, bir aylık 
istihkakları tutarı ilâveten verilir. 

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, 
J prim, evlilik, çocuk, pahalılık zamları ile hafta ve 
I genel tatil ücretleri gibi tediyeler hesaba katıl-
j maz. 

Bu tediyeler hakkında İş Kazaları ile Meslek 
! Hastalıkları ve Aanahk Sigortaları Kanunu ile 

<v 
( S . Sayısı: 52) 



na. 
ile İhtiyarlık Sigortası ve Hastalık ve Analık 
Sigortası kanunları uygulanmaz ve bu paralar 
borç için haczedilemez. 

MADDE 4. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Ot. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. YtrcaU 

Geçici K. 

ihtiyarlık Sigortası ve Hastalık ve Analık Sigor
tası kanunları uygulanmaz ve bu paralar borç 
için haczedilemez. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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