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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vâki davet üzerine Amerika'yı resmen ziya
ret eden Başvekil Adnan Menderes'in avdetine 
kadar Başvekâlet işlerinin Hariciye Vekili Fuad 
Köprülü tarafından ifa edileceğine; 

Başvekil ile birlikte Amerika'ya giden Millî 
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in dönüşüne 
kadar kendisine Maliye Vekili Hasan Polatkan'-
m vekillik edeceğine ve 

37 nci Milletlerarası Çalışma Konferansında 
Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden 
Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'in avdetine 
kadar kendisine Devlet Vekili Osman Kapani'-
nin vekâlet edeceğine dair Riyaseticumhur tez
kereleri okundu. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
btağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına; 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü 1954 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Teklifler 
1. — Ankara Mebusu Talât Vasfi öz'ün, 

meskenden gayrı işlerde kullanılan gayrimenkul-
lerin kiralanması hakkında kanun teklifi (2/6) 
Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Dev
let ve belediye hastaneleri başhek^mleriyle ser
vis şeflerine tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/7) (Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'ini, Di
yanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri hakkın
daki 2800 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek 5634 
sayılı Kanuna geçici bir madde elenmesi hak
kında kanun teklifi (2/8) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

4. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, îlk 
tedrisat müfettişlerinin Muvazenei Umumiye içine 
alınmasına dair olan 3407 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/9) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. —r Bui'4ur Mebusu Mehmet özbey'in, Mîllî 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
17 nci maddesiyle bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanunlar, kabul edildi. 

5591 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Kanununa ek kanun, kabul olundu.. 

Âmme hizmetlerine muhassas olup kullanıl
masına lüzum kalmıyan gayrimenkullerin tas
fiyesi hakkındaki kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesi üzerinde de t i r müddet görüşüldük
ten sonra lâyihanın Nafıa, Dahiliye ve Bütçe 
Encümenlerine verilmesi kabul olundu. 

11 . VI . 1954 Cuma günü saat Î5 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Kayseri Mebusu 
Esat Budakoğlu îbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

Sedat Baran 

Eğitim Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunu tadil eden 3225 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik ya
pılması suretiyle bir (Halk eğitimi genel' mü
dürlüğü) kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/10) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Na-
mıkkemal mahallesindeki memur evlerinin satışı 
ve resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfiyesi hak
kında kanun teklifi (2/11) (Nafıa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

7. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Umu
mi Bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli daire
lerde, hususi idare ve belediyelerle İktisadi Dev
let Teşekküllerinde ve Sermayesinin tamamı ve
ya yarısından fazlası Devlet tarafından temin 
edilen banka, şirket ve müesseselerde emekliye 
ayrılanların istihdam edilmemesi hakkında ka
nun teklifi (2/12) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

8. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Umu
ru belediyeye mütaaallik ahkâmı cezaiye hak
kındaki 486 sayılı Kanunun bâzı maddelerini ta
dil eden 1608 sayılı Kanunun 3764 numaralı Ka-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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nlınla değiştirilen 1 nci maddesinin değiştiril- Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti-
mesi hakkında kanun teklifi (2/13) (Dahiliye ve rilmesine dair olan 6123 sayılı Kanuna muvak-
Adliye encümenlerine) kat bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

9. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğhı'nun, (2/14) (Adliye Encümenine). 

B l R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,20 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğhı (Balıkesir) 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahiim Kirazoğıhı (Kayseri). 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı işçilerine 
ilâve tediye yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/2) Tl]. 

RE IS — Gündemle ilgili takrir vardır, onu 
okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 3 numarada bulunan (inhi
sarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
Umum Komutanlığı işçilerine ilâve tediye yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihası) diğer işlere tak-
dimen müzakeresini arz ve teklif ederim. 

1 1 . V I . 1954 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

Emin Kalafat 

REİS — Teklifi oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Diğer kanun lâyihalarına 
takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyei umumiyesi üzerinde 
söz istiyen var mı? 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, Gümrük ve inhisarlar Vekâleti ca
miasına dâhil işçi arkadaşlara senede 3 aylık ma-

[1] 10 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REtS —. Çoğunluğumuz mevcuttur. Celseyi 
açıyorum. 

aşları nispetinde ikramiye verilmesi hakkındaki 
Hükümet tasarısını memnuniyetle karşılarım ve 
bu güzel teşebbüsten dolayı Hükümetimize teşek
kür etmeyi bir vazife bilirim. Ancak, şu husus
ların da aydınlatılmasını muhterem Hükümeti
mizden rica edeceğim. Şöyle ki: Bu kanunun ge
rekçesinde iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan işçi arkadaşlara senede muntazaman prim ve 
temettü verildiği beyan edilmektedir. Bendeniz 
işletmeler Vekâleti camiasında çalışan bilcümle 
arkadaşların senelik temettü ve primden istifade 
etmediklerini öğrenmiş bulunuyorum. Kocaeli 
vilâyetinde işletmeler Vekâleti camiasına dâhil 

' bulunian selüloz fabrikalarında çalışan arkadaş
lardan 1/5 kadarı prim almamaktadır. Temettü 
alanların da aldıkları temettü nispeti çok azdır. 
Üç bin işçiyi sinesinde barındıran bu müessese 
içinde yevmiyesi112 lirayı bulan ancak on iki işçi 
arkadaşımız vardır. Bunlar da ancak senede 60 
lira nispetinde bir temettü alabilmektedirler. Bu 
kanun çıkmazdan mukaddem aynı müessesede ça
lışan ve prim alamıyan işçi arkadaşlar . tomar 
halinlde imza toplamak suretiyle, kendilerinin de 
inhisarlar Umum Müdürlüğü camiasında çalışan 
arkadaşları gibi ele alınmalarını istemektedirler. 
Binaenaleyh işçilerimiz hakkında düşünülen bu 
iyi teşebbüsün, işletmeler Bakanlığı, Millî Sa
vunma Bakanlığı camiasmdakî işçi arkadaşlar 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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içitn olduğu gibi ele alınması hakkında Hüküme
tin ne düşüntmekte olduğunu öğrenmek isterim. 
Bunun yanibaşında Dahiliye Vekâleti, Bayın
dırlık Vekâleti içnide ve belediyelerde Ziraat ve 
diğer vekâletlerde çalışan işçi arkadaşların du
rumu aynıdır. Biz bu kanunu kabul ettiğimiz 
takdirde diğer vekâletler içinde çalışan işçi ar
kadaşlarımın elbette ki birtakım talepleri ve Mec
lise, bizlere, Hükümete müracaatları vâki ola
caktır. 

Binaenaleyh bu kanun görüşülürken* ve sırası 
gelmişken Hükümetin bu mevzuu diğer vekâletler 
camiası içinde çalışan işçiler hakkında da ne 
düşündüğünü öğrenmek isterim. 

RElS — Tevfik ileri, buyurun. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Muhterem 

arkadaşımız hemen hemen aynen benim temas 
edeceğim cihetlere temas ettiler. 

Küçük olan! esbabı mucibeye müsaadenizle 
şöyle bir göz atalım : 

(6212 sayılı Kanunun geçici maddesiyle ka
bul buyuralan hükme göre Devlete, belediyelere, 
iktisadi Devlet Teşekküllerine ait her türlü iş 
yerlerinde iş Kanununun muaddel İ nci mad
desi hükmünce işçi srfatiyle çalışan kimselere ve 
bu arada inhisarlar Umum Müdürlüğü işçilerine 
birer aylık istihkakları tutarında ilâve tediyeler 
yapılmıştı. 

6212 sayılı Kanunun esas hükümleri iktisadi 
Devlelt Teşekkülleri işçilerinin) bu teşekküller ta
rafından memur ve hizmetlilere tevzi olunan prim 
ve 'temettü ikramiyelerinden daimî mahiyette is
tifadelerini sağlamış olduğu halde Devlet iktisadi 
Teşekkülleri arasında mülhak bütçeye bağlı kal
ması itibariyle bu gibi tevziat imkânı bulunmıyan 
inhisarlar Umum Müdürlüğü işçilerinin bu ik
ramiyelerden mahrum kalmaları işçiyi terfih 
nraksadiyle yapılan bu yardımlarda bir müsa
vatsızlık yaratmaktadır.) 

Hakikaten doğrudur. 
Şimdi, bu müsavatsızlığı bertaraf etmek için, 

sayanı şükrandır, Hükümet bir tasarı getiriyor. 
Yalnız burada dikkatimizi çeken yeni bir müsa
vatsızlık vücuda gelmektedir. Arkadaşımız işlet
meler Vekâletinden bahsettiler; bunlara birçok 
ilâveler yapılabilir. Maarif Vekâletinin. Maarif 
Matbaası işçilerinin dâvası .da aynı dâvadır. Zi
raat Vekâletinin Bafra'daki kereste işçileri aynı 
durumdadır. Dahiliye Vekâleti ve Belediyeler ve 
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buna benzer yerlerdeki işçilerin durumları aynı
dır. 0 , halde bir müsavatsızlığı bertaraf etmek 
için bir kanun getirilirken işçiler arasında yeni 
yeni müsavatsızlık yaratmamak çok isabetli olur. 

Bu itibarla ben de Cemal Tüzün arkadaşım 
gibi Hükümetin diğer vekâletlere ait İşçiler hak
kında ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 
Onlarla beraber tevhiden bir kanun tasarısı ge
tirmek teklifinde bıüunmıyacağım, çünkü bu 
gelmiştir. Bünyesinde büyük bir işçi kitlesi olan 
Gümrük ve Tekel Vekâleti ile biraz sonra konu
şacağımız Millî Müdafaa Vekâleti işçilerinin bir 
an evvel bu haklardan istifade etmeleri için ge
ciktirmeye katiyen taraftar değilim. Yalnız Hü
kümetimizce diğerleri için de aynı şeyin düşü
nülmekte olduğu ve yakın zamanda bu tasarıla
rın da getirileceğinin bildirilmesini rica etmek
teyim. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; ben bu tasarıda evvelâ usul iti
bariyle bir aykırılık görmekteyim. 

işçilerin ücreti mevzuu 'ile alâkalı bir tasarı
nın Çalışma Komisyonundan geçmeden yalnız 
Bütçe Komisyonunda müzakere edilerek Meclis 
Heyeti Umumiyesine intikal ettirilmesinde bâzı 
aksaklıkların meydana gelmesi ihtimali mevcut
tu. Nitekim benden evvel konuşan arkadaşlarım 
bu aksaklıkları burada belirttiler. 

Teklif edilen tasarının dayandığı esbabı mu
cibe içerisinde de bir aykırılık görülmektedir. 
Ne yapacak? Muvazene tesis edecek. Bu nasıl 
yapılacak! iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve sa
ir yerlerde temettü ikramiyesi verilir, bir de 
prim verilir. Bunu muvazeneye getirmek için 
ayarlıyalım. Bunlara da böyle temettü ikramiye
si ve prim değil senede üç defa, memurlar mi-
sillû, ikramiye verelim tarzında bir teklif geli
yor, Kasıt diğer işçilerle bir ayarlama yapmak 
i'se, esasen esbabı mucibenin en kuvvetli dayana
ğı budur, Aynı yolda neden teklif yapılmıyor? 
6212 sayılı kanunun metni ne ise aynı metinden 
istifade edilerek bir teklif yapılır, Türkiye'deki 
bütün işçiler aynı haklardan istifade ettirilir. Bu 
öyle değil, Yeni bir esas koyuyor, diyor ki: 
« idare meclisinin karariyle memurlar misillû 
senede en çok üç defa ». Esbabı mucibede serde-
dilen mütalâa benden evvel konuşan arkadaşla-

1 rıraın ifade ettikleri gibi prim meselesini derpiş 
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ediyor, prim yeriliyor diyor. Yok böyle bir şey. 
621'2 sayılı Kanun temettü ikramiyesini mü
talâa eder. Prim yoktur, % 25 prim memurlara 
aittir. 34'56 dayılı Kanunun memurları maaşları
nın dörtte biri nispetinde istifade eder. İşçiler 
vsenede 'bir defa temettü ikramiyesi alırlar. Bi
naenaleyh, eğer muvazene tesisi yoluna gidili-
yor&a inhisar işçilerinin de senede bir defa ik
ramiye almaları teklifinde bulunulabilir. Yok, 
inhisar işçilerine de şuradaki mütalâa, esbabı mu
cibe dışında memurlar misillû senede üç defa ik
ramiye verilmesi mevzuulbahis ise, bu takdirde 
'büyük bir adaletsizlik tesis ediliyor demektir. 
Yani inhisarlarda çalışan işçilerden daha ağır 
mükellefiyetlere, ve daha ağır şartlı iş yerlerin
de çalışmaya tâbi olanlar bir adaletsiz sistemin 
karşısında kalıyorlar. Muvazeneyi tesis etmek 
icabeder. Derhal onların da iki maaş fazla al
maları lâzımgelir. 

Bu, Hükümet tasarısıdır. Geliyor. Portesi 
nedir? Hesap ettik. Eğer bu şekilde bir muva
zeneyi; Hükümetin tediye imkânları kaldırı-
yorsa bunu memnunlukla karşılarız ve tasarı
nın o yolda tashihine gidilmesini bekleriz. Büt
çenin tahammülü yok diye yalnız inhisarlar iş
çilerine ilâve üç maaş verilirse bu doğru olmaz. 
Heyeti Vekile karariyle şeklinde kayda tâbi
dir. Diğerlerinde yok bu kayıtlar. Ya o kayıt
la diğerlerine de verilir, yahut da diğerlerinin 
aldığı hakla iktifa edilerek aynı şekilde bir te
mettü ikramiyesi inhisarlara da tanınır ki, doğ
rudur, haklarıdır, alırlar. Bunu bu şekilde ça
lışma ruhu, çalışma kanunları içinde ayarla
mak için mevzuun Çalışma Komisyonundan 
geçmesini dileriz. Bendeniz Çalışma Komisyo-
nundayım. Prensip itibariyle bu gibi mevzula
rın oradan geçmesi lâzımdır. Mevzuun Çalışma 
Komisyonundan atlıyarak Bütçe Encümenin
den doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeye gel
mesinde bendeniz bir sakatlık görüyorum. Ace
le edildiği takdirde daima bunun gibi bâzı hâ
diseler ortaya gelir. Bu şekilde hazırlanmış 
mazbatalar Umumi Heyetten geçer, kanuniyet 
kesbeder, bu suretle de büyük bir aksaklık 
meydana gelir. 

İşçilerin heyeti umumiyesine tediye yapıl
mak lâzımgeldiği zaman bunun portesi 66 mil
yon lira tutar. Tahkim yoluna gidildiği vakit 
hususi teşebbüste çalışan işçiler de bundan is
tifade etmek istiyecekler, haklarını arıyacak-
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lardır. Mahkemeler bittabi işçilerin lehine ka
rar verecektir. Bu, aşağı yukarı yüz milyonluk 
bir tediye meselesidir. Onun için bu meseleyi 
bu şekilde mütalâa etmek, zannediyorum, pek 
de isabetli bir hareket değildir. 

Bendeniz bir teklif yapıyorum. Mevzuu Ça
lışma Komisyonuna aksettirelim. İhtisas Ko
misyonumuz bu işi en âdilâne şekilde hallede
cektir. Takririmin kabulünü rica ederim. (Bra
vo sesleri). 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, konuşan üç arkadaşımızın bu ka
nunla istihdaf edilen ikramiyelerin diğer birta
kım işçilere de verilmesi lâzımgeldiği hususun
daki sözleri ve kanunun Büyük Millet Mecli
sinden geçmeden evvel mümasil kanunların 
normal olarak takibettikleri seyirden farklı 
olarak yalnız Bütçe Komisyonundan geçmesi 
suretiyle Meclise geldiği hususunda ileri sür
dükleri tenkidleri haklıdır, yerindedir. 

Yalnız, bendeniz fuzuli tefsir ve tevillere 
kaçmadan vaziyeti bütün hakikati ve samimiye
ti ile anlatırsam tahmin ederim ki, noktai na
zarlarında ısrar etmezler. 

Bu kanunun, bu teklifin Hükümet tarafın
dan yapılıp sevk edildiği tarih Mayısın 10 udur. 
Meclisin bayram dolayısiyle tatile gireceğini 
düşünen İnhisarlar Vekâleti kendi camiası için
de bulunan ve adedleri 20 200 kadar olan iş
çilerimizin devamlı müracaat ve ısrarları kar
şısında ve bayramı da bu hususta kendi dilek
lerini teyit ve takviye eden bir mesnet olarak 
kullanmaları karşısında bu kanun teklifi ya
pılmış bulunmaktadır. Ve hakikaten zamanın 
darlığı neticesindedir ki, işaret edilmiş olan ko
misyonlardan geçmiyerek yalnız Bütçe Komis
yonundan geçmesi kâfi görülerek Heyeti Umu
miyeye gelmiş bulunmaktadır. Müsaade eder
seniz diğer komisyonlardan geçtiği takdirde 
ileri sürülüp bertaraf edilmesi varit görülen 
noksanlıkların buradaki konuşmalar sırasın
da bertaraf edilmesi mümkündür. Bu itibarla 
evvelâ kanunun müzakeresine geçebilmek için 
mucip sebebi sarahaten izah edilmiş bulunan 
teklif şeklinin müzakere edilip edilmiyeceği 
hususunda yüksek reyinizi almayı daha uygun 
buldum. Bilmem konuşmamın noksan tarafı 
var mı1? 
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Bu şekli de işaret ettikten sonra bizim ka

nunumuzla diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bu imkânlarını temin eden kanunlar ara
sındaki mübayenete temas edebilmem için 6212 
sayılı Kanun ve onu takiben de bizim teklifi
mizin izahını yapmaya çalışayım. 

6212 sayılı Kanun Aralık 1953 tarihinde ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Bu kanun geçici 
maddesiyle Devlete, belediyelere ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait olan müesseselerde 
çalışan işçiler meyanmda İnhisarlar Vekâleti 
camiasında çalışan işçilere de birer aylık fazla 
tediye yapılması kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Aynı Kanunun ikinci maddesi 3460 numaralı 
Kanunun yapmış olduğu değişiklikle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri camiasında çalışan işçilerin 
temettü ikramiyesinden de devamlı suretle isti
fade imkânını bahşetmiş ve aynı zamanda fazla 
istihsal primi tevziatından da bunlar müstefit 
kılınmış bulunmaktadır. Yalnız temettü ikra
miyesi seyyanen tevzi edilmiş olduğu halde faz
la istihsal primi olarak tevzi edilmiş olan kı
sım, istihsal fazlalığının temininde bilfiil çalı
şan arkadaşlara tevzi edilmekte ve bunun da 
nispeti bütün çalışan arkadaşlara nazaran % 50 
veya 60 ı bulmaktadır. Bizim betahsis bunun 
için bir kanun sevketmiş olmamız, İktisadi Dev
let Teşekkülü olmamamızdan ileri gelmektedir. 
6212 sayılı Kanunla bizim daire işçilerimize ik
ramiye verilmesi bir kaydı mahsusun konulmuş 
bulunmasından ve mümasili tediyeler için de ay
rı ayrı kanunlara ihtiyaç bulunmasından mü
tevellittir. Sayın Paşama, antır parantez arz 
edeyim : «Siz de İktisadi Devlet Teşekkülü 
olun.» dedi. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben 
onun aleyhindeyim, öyle bir şey demedim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 
EMİN KALAFAT (Devamla) — Hakikaten 
İnhisarların da Devlet İktisadi Teşekkülü ol
masına dair yapılmış olan çalışmalar Başve
kâlete intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Bizim 
bu teklifimiz de 6212 numaralı Kanuna ve onun 
istihdaf etmiş olduğu İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan işçilere nazaran fark arz 
eder. Bir arkadaşımın madelet temin edelim 
derken bilâkis yeni bir adaletsizlik doğurdu
ğuna işaret eden sözleri vâki gibi görünür. 
Çünkü İktisadi Devlet teşekküllerinde çalışan 
işçilere tevzi edilen temettü ikramiyesinin bir 
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maaşı geçmiyeceğine dair kayıt vardır. İstihsal 
fazlalığı olarak dağıtılan primler miktarının 
da bir maaşı geçmiyeceğine dair yine kayıt 
mevcuttu?. 

Halbuki, kanunun sevkından ilk anlaşılan 
mâna Gümrük ve İnhisarlar camiasında çalı
şanlara verilecek, fazla tediyeler «3 aylık ola
bilir» söziyle tıpkı memurlar misillû bir vazi
yet ihdas edildiği kanaati vardır. Halbuki «ve
rilebilir» söziyle nihayet 3 aylık âzami had 
olarak tâyin edilen ve nihayet Heyeti Vekilenin 
göreceği lüzum üzerine verilecek olan kısmı iki 
maaş mikdarmda, tutmak suretiyle de ileriye sürü
len ve İktisadi Devlet teşekküllerine nazaran bir 
adaletsizlik manzarası arz eden vaziyet, günün 
icaplarına, müessesenin elinde bulunduğu im
kânlara göre pekâlâ ayarlanabilir. Bu kanunun 
istihdaf ettiği en büyük maksat ve' gaye, haki
katen işçi kitlesinin bugünkü yaşama seviye
sini üç maaş nispetinde ikramiye verildiği tak-
birde % 25 gibi farklı şekilde ayarlamayı 
mümkün kılabilmek içindir. Bu işin İnhisarlar 
Vekâletine maliyeti, üç maaş nispetinde olduğu 
takdirde, 8 milyon liradır. Ve bizim malî im
kânlarımız 1954 senesinde bütçede yer alan 
250 milyon liralık varidatı müteessir kılmıya-
cak bir seyir takibetmektedir. Son üç, dört se
ne evvelki gümrük muhammenatı tamamen fiilî 
vaziyette tahakkuk etmiş ve bu sene evvelki 
seneye nispetle 10 615 milyon bir fazlalık kay
detmiştir. 

Bu itibarla, sarahaten söyler ve temin ede
bilirim ki bu kanun kabul edildiği takdirde ve 
âzami üç maaş nispetinde fazla bir tediyede 
bulunmuş olsak dahi gümrük varidatının faz
lalığı ile bu tediyeyi gönül rahatlığı ile karşılı-
yabileceğiz. 

Arkadaşımızın sözlerinde haklı gördüğüm 
ve iştirakte tereddüt etmediğim bir nokta var
dır. Diğer muhtelif müesseselerde çalışın mü
masil işçilerimiz için de ayni şeyin varit ve vâ
ki olduğu keyfiyetidir. Bunda tereddüt yok. 

Kanun sevk edilirken, hangi zamanda ve ne 
gibi şartlar içerisinde sıevkedildiği sarahatle ve 
samimiyetle söyledim. Bu vaziyet neticesidir ki, 

! arkadaşımız tarafından ileri sürülen ve nihayet 
Hükümet tarafından s'evkedilmiş bulunması do-
layisiyle tediye imkânının mevcut olduğu kabul 
edilen bu teklifin âm ve şâmil olmaması keyfi-
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yetidir. Nitekim Gümrük ve Tekel Vekâleti ta
rafından bu şekild'e bir kanun sevkedileceği-
nin o gün şüyu bulması üzerine, hakikaten dar 
bir zamanda da olsa aynı ihtiyacın müşterek sa
hibi bulunan Millî Müdafaa Vekâleti bunu taki
ben bir teklifle huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla ben tahmin ederim ki, diğer 
Devlet teşekküllerinde çalışmış bulunan işçileri
miz için de buna benzer teklifler birbirini ta-
kibedecektir. 

Şimdilik sözlerim bundan ibarettir. 
REİS — Zafer Gökçer. 
ZAFER GÖKÇER (Ankara) — İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü işçilerinin hukukuna taallûk 
eden bu lâyihayi işçilerin haklarının tanınması 
dolayısiyle bir ileri adım olarak kabul eder ve 
bu itibarle bu lâyihayi hürmetle karşılarım. 
Ancak lâyihanın esbabı mucibesi okunduğu da bu 
lâyihanın kabul edilmesinde bizi tereddütlere 
sevk eden noktaların bulunduğu görülmektedir. 
Eğer bunun mucip sebebi, Devlet hizmetinde 
çalışıp da bugün kendilerine temin edilen men
faatler gibi bu İnhisarlar Umum Müdürlüğü iş
çilerinin de aynı haktan istifade ettirilmeleri 
adalet bakımından uygun görülmüştür, ayrıca 
diğer mümasil işçilerin de aynı görüş altında 
hukuklarının temini için hazırlanacak olan lâ
yihalar yakında Yüksek Meclise arz edilecek
tir, va'di ile Meclise gelmiş olsaydı bu lâyihaya 
hiç tereddüt etmeden reyimi vermiş olurdum. 
Halbuki bu lâyiha esbabı mucibesini hemen he
men yalnız 6212 sayılı Kanuna atfetmiş bulun
makta ve arada bir müsavatsızlığı ortadan kal
dırmak için bu lâyihanın huzurunuza getirildiği 
bildirilmektedir. Demin arkadaşımız gayet gü
zel bahsettiler 6212 sayılı Kanun nihayet bir 
maaşa kadar âzami haddi ele aldığı halde bu, 
üç maaşa kadar bir had kabul etmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka; 6212 sayılı Kanun kâr haddi 
ile de bağlı bulunmaktadır, mutlaka o müesse
senin kâr etmiş olması lâzımdır. Bir misal ve
reyim; Makine - Kimya Endüstrisi Kurumunun 
kendi işçilerine kanununda yazılı buluna sene
de bir maaş âzami had temettü ikramiyesini ve
rebilmesi için bu müessesenin en az yirmi mil
yon lira kâr etmesi lâzımgelir. Bu kârı elde 
edemediği takdirde 6212 sayılı Kanunla Devlet 
İktisadi Teşekkülleri işçilerine tanınmış olan bu 
hak bu şekilde bir maaştan çok duna düşmektedir. 
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O halde arada bir tevazün yaratmak icabeder. Lâ
yiha bu şekilde olduğuna göre, bütün işçiler için 
meselâ: Tekel Bakanlığının aynen istediği şekil
de, 6212 sayılı Kanunu tadil eder mahiyette bir 
lâyiha ile yüksek huzurunuza gelinmesi müm
kündür. Ancak (mülhak bütçeye bağlı» olanlar 
da dâhil olmak kayıt ve şartiyle) cümlesi de ek
lenirse buna hem İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
işçileri ve hem de bunlar gibi mülhak bütçeye 
bağlı olan işçiler ve diğer 6212 sayılı Kanunun 
şümulüne giren bütün İktisadi Devlet Teşekkül
leri işçileri dâhil olmuş olur ve kanun bütün şü
mulü ile bütün işçilerin hukukunu aynı şekilde 
aynı mahiyette temin etmiş bulunur. Bu sebep
le lâyihanın bütçe ve lüzum görülürse aynı za
manda Çalışma Komisyonuna havalesini yüksek 
heyetinize arz ederim. 

REİS — İbrahim Kirazoğlu. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, gerek milletvekili arkadaşla
rımızın gerek muhterem vekil beyefendinin ko
nuşmaları gösteriyor ki, bu mevzuun esasinda 
hemen hemen bir ayrılık yoktur. Fakat tedbir
lerin nakâfi, evvelden mütalâa edilmeden, hemen 
hemen hâdiseler karşımıza çıktıkça ele alınması 
gibi bir vakıadır ki, bizi bu şekilde konuşmaya 
mecbur ediyor. 

6212 sayılı Kanunla bendeniz bu kanunun es
babı mucibesine ve Muhterem, Vekil Beyefendi
nin tâbirlerinin tıpatıp da kendisine istinaden 
bu işin bir köşesini daha açmaya mecburiyet his
sediyorum. Şöyle ki : Bu 6212 sayılı Kanuna is
tinaden bu lâyihayı getirmekte ve onun bırak
tığı boşluğu telâfi etmekte oldukları ifade olun
du. Devlet, belediye, İktisadi Devlet Teşekkülle-
rine bağlı olan müesseseler mevzuubahis oluyor. 
Bu İnhisarlar Umum Müdürlüğü mülhak bütçeli 
bir idaredir. Burada İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin 3460 sayılı Kanunun da yapılan tadil ile 
işçilere verilmekte bulunan ikramiye ve primden 
bu idare işçilerinin de istifade etmesi gibi bir 
tenakuza düşüyoruz. Bu arada bizatihi Muvaze-
nei Umumiyeye bağlı ve meselâ askerî iş yerleri, 
tayyare fabrikaları, tamir ve bakım fabrikaları, 
dikimevleri, saraçevleri ve emsali gibi fabrikalar 
mevcuttu; bunlar da 6212 sayılı Kanun mucibin
ce bu haklardan istifade edeceklerdir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerini emsal göstererek İnhisar
larda çalışan işçiler de bundan istifade ettirile
cektir. Vekil Beyefendi deminki beyanları sıra-
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smda İnhisarlarda çalışan işçilerin de bu haktan 
istifade edeceklerini söylemişlerdir. Biz bunun 
tacilen şevkini istirham ediyoruz. Çünkü her biri 
telâfi edildikçe diğeri ona imtisalen yeniden or
taya gelmektedir. Konuşan dört, beş arkadaşın 
konuşmalarının esbabı da aşağı yukarı bu nok
tadan ileri gelse gerektir. Ben şahsan huzurunu
za gelen lâyihaya bu konuşmamla taraftarlığımı 
göstermiş bulunuyorum. Alınacak tedbirlerin lü
zumuna işaret etmek suretiyle maksadımı tasrih 
etmiş bulunuyorum. 

REİS — Cemal Kıpçak, buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — İkinci 

defa söz aldım, özür dilerim. Mesele zannediyo
rum ki vuzuh kesbetti. Yalnız muhterem Baka
nın izahları sırasında belirttikleri bâzı hususları 
cevaplandırmak için söz aldım. Mevzuda, evvelce 
müstaceliyet vardı, seçime gidiyorduk.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Seçim değil, 
bayram tatili vardı.. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Evet bay
ram tatili yapacaktık. Şimdi müstaceliyet yok
tur. Temettü ikramiyesinden hiçbir işçi istifade 
etmedi. 6212 sayılı Kanunun muvakkat madde
sinden istifade umumidir, herkes istifade etti. 
Bu meyanda İnhisarlar da kendi bütçesi tâbiri 
içinde kanunun ruhuna girdi, onun da işçisi is
tifade etmiş, ikramiye almış, temettü ikramiyesi 
almış, İktisadi Devlet Teşekkülleri işçisi alma
mıştır. Mevzuda müstaceliyet yoktur, ihtisas 
mevzudur. Münakaşa edilen safha Heyeti Umu-
miyece münakaşa edilecek olgunluk safhası de
ğildir. Herkes onun etrafında izahat veriyor, 
münakaşalar bundan, iktisadi Devlet Teşekkül
leri de istifade edecek mi, yani işçilere umumi 
bir zam mânasını mı taşıyor şekline giriyor. Ora
sını bilemiyoruz. Bu kanunun mevzuuna o gir
mez. O, ayrı bir dâvadır. Yalnız esbabı mucibe-
de zikredilen mütalâa, diğer iktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışan işçilere birtakım menfaat
ler sağlandı, bizim İnhisarlar işçileri bundan 
mahrumdur. Binaenaleyh İnhisarlar işçilerinin 
de bu 6212 numaralı Kanundan istifade ettiril
meleri. Bunun kısaca ifadesi budur. Fakat şimdi 
başka bir tesisle karşımıza gelince bunun mânası 
değişiyor. Bu kanunla iki maaş ödenmesi imkânı 
sağlanmaktadır. Bu kabul edilecek mi edilmiye-
cek mi bilmiyorum. Çünkü nihayet para mesele
sidir. Arkadaşlar eğer İnhisarlar işçilerine iki 
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maaş kabul edilirse bir muvazenesizlik hâsıl ola
caktır. O zaman ben Zonguldak'a ne yüzle gide
rim. Yarın madenler.de yer altında çalışan veya 
Karabük'te erimiş maden ocakları karşısında 
kavrulan işçilerim biz bu halde iken bir maaş alı
yoruz da inhisarlar niçin iki maaş alabiliyor 
demezler mi? Bu vaziyette ne diyebiliriz. Hiç bi
rimiz bir şey diyemeyiz. Mevzuu tamamen bir 
ihtisas meselesidir, ayrı bir mevzudur. Eğer bu 
işçilerin aylıklarına zam meselesi ise bu da ayrı 
mevzudur. Onun yeri burası değil, bu kanunla 
alâkası yoktur. Zam meselesi ise; hakikaten çok 
temenni edilir; Hükümet tarafından, imkânlar 
müsait olsun böyle bir kanun teklifini yapsın. 
Fakat İnhisarlar Vekâletinin bu teklifi böyle 
bir muvazeneyi tesis etmiyor. Sakattır, bu sa
katlığın Heyeti Umumiyede düzelmesi imkânı 
yoktur. Hükümet anasırı ile konuşacağız, alâkalı 
unsurlardan izahat alarak o şekilde b'ir muva
zene tesis edeceğiz. Bu iş tamamen bir komisyo
nun ihtisasına taallûk eder. Çalışma Komisyonu
na verilmesi hususundaki takriri verdim, lütfen 
benim bu izahatımı kâfi görüp teklifimi komis
yona havale buyurursanız biz komisyonda etraf
lıca düşünür, lâzımgeldiği şekilde huzurunuza 
geliriz. Bu şekilde adalet teessüs > etmiş olur. 
Yoksa bu iş bir merdiven kademesi gibidir artar, 
sonu gelmez. Eğer paramız varsa, evvelâ bunu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ödiyecektir, diyelim. 
Hükümetin umumi teklifini hepimiz alkışla ka
bul edelim. Onun için takririmin kabulünü tek
rar istirham ederim. 

RElS — Gümrük ve inhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, 
arkadaşlar tarafından yapılan konuşmaların 
hulâsası Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tara
fından işçilerimizin terfihine matuf olan tek
lifi retle alâkadar olmayıp, daha âm ve şâmil 
bir vaziyette, mümasil işçi vatandaşlarımızı da 
içine alacak bir teklif şeklinde Yüksek Mecli
sin huzuruna gelinmesi keyfiyetidir. Bu iti
barla teklifimizin esas itibariyle kabulünü ifa
de eder şekilde konuşan arkadaşlarıma Güm
rük ve İnhisarlar işçileri namına teşekkür ede
rim. 

Hakikaten sözlerime başlarken kanunun 
sevkmdaki aceleliğinin neden ileri geldiğini 
ve takibi mûtat olan yolların neden değiştiği
ni sarahatle, samimiyetle söylemekte tereddüt 
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etmedim. Bu itibarla hakikaten bir kısım ar -
kadaşlarımız tarafından ileriye sürülen müsta
celiyet vaziyeti kendiliğinden bertaraf olmuş 
vaziyettedir. Bu (bakımdan teklifin sahibi 'ola
rak ısrarda bulunmayı doğru bulmam. Hakika
ten noksanlıkların tamamlanmasını temin ede
cek olan munzam, daha alâkalı ve salahiyetli 
komisyonlardan geçmesi hususunda vâki olan 
teklifleri, Hükümet namına bendeniz kabul edi
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

RElS — Fuad Seyhun... (Kâfi kâfi sesleri). 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Vazgeçtim. 
REİS — Zühtü Hilmi Velibeşe. (Vazgeçti 

sesleri). 
ZÜHTÜ HÎLMÎ VELÎBEŞE (İzmir) — Vaz

geçtim. 
REİS —• Behzat Bilgin (Vazgeçti sesleri). 
BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Vazgeçtim. 
REÎS — Bu mevzuda verilen takrirler var

dır, okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
înhisar ve. Gümrük işçilerine ilâve tediye 

yapılmasını teklif eden kanun tasarısını şifa
hen izah ettiğim sebepler dolayısiyle Çalışma 
Komisyonuna verilmesinin reye konulmasını j 
teklif ediyorum. 

1 1 . V I . 1954 Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

Sayın Reisliğe 
Şifahen arzedilen sebeplerden dolayı lâyi

hanın komisyona iadesi ve Çalışma Komisyo
nuna da havalesinin tasvibe arz edilmesini di
lerim. 

1 1 . V I . 1954 
Ankara 

Zafer Gökçer 

REÎS — Takrirlerin ikisi de Çalışma Ko
misyonuna gönderilmesini istiyor. En aykırı 
olanı yalnız Çalışma Komisyonuna verilmesi 
teklifidir. Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer 
takrirde ayrıca bir defa daha Bütçe Encümenin
den geçirilmesi... (Çalışma Komisyonuna sesleri). 
Çalışma Komisyonuna, havalesi kabul edildiğine 
göre Çalışma Komisyonundan sonra tekrar bir 
defa daha Bütçe Encümenine tevdi edilmesi yo
lundaki teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiştir. 
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Evvelâ Çalışma Komisyonuna, oradan bilâ-

hara tekrar Bütçe Komisyonuna gönderilecektir. 

2. — Mülî Müdafaa Vekâletine ait iş yerle
rinde çalıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/6) [1] 

REÎS — Efendim, gündemle ilgili bir takrir 
var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 4 numarada bulunan (Millî 
Müdafaa Vekâletine bağlı iş yerlerinde çalıştırı
lan işçilere ilâve tediye yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasının) diğer işlere takdimen müzakere
sini arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Söz rica ediyorum. 

REÎS — Etem Bey, öncelik teklifi mevzuunda 
tüzük söz imkânı vermiyor. Bu itibarla mazur 
görün. 

Efendim, takrir bu lâyihanın öncelikle görü
şülmesi yolundadır. Bunu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; hu
zurunuza gelen bu kanun lâyihası da biraz evvel 
konuşulmuş olan ve İnhisarlar Vekâletince ya
pılan lâyihadan farksız mahiyettedir. Binaen
aleyh bunun da aynı muameleye tâbi tutulmasını 
gayet tabiî addederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Bu mevzuda da Cemal Kıpçak ar
kadaşımızın bir teklifi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Vekâletine ait iş yerlerinde 

çalıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kındaki kanun tasarısının, şifahen izah ettiğim 
sebepler dolayısiyle, Çalışma Komisyonuna veril
mesinin reye konulmasını teklif ediyorum. 

Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

[1] 11 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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- Bu lâyihanın bir dafa da Çalışma Ko

misyonunda görüşülmesini reyinize arz «diyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Bütçe Komisyonuna da gitsin sesleri). 
• Ondan sonra Bütçe Komisyonuna tevdi edi

lecektir efendim. 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 15 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/3) [1] 

REİS — Gündemle ilgili bir takrir vardır 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci! müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 2 numarada bulunan (Türki
ye Vakıf]ar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nunun 15 nci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının) diğer işlere takdim en müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu M. M. 
Hadi Hüsman 

REİS — Bu lâyihanın ruznamedeki diğer tek
lif ve tasarılardan evvel görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 

Anlaşılmadı efendim, Bu lâyihanın diğer tek
lif ve tasarılara takdimen görüşülmesi hususun
daki mazbata muharririnin teklifini kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Bu lâyihanın diğer ka
nun teklif ve tasarılarına takdimen görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar; bu kanun ilk Devlet hayatında fey: 
aldığım vakfa taallûk etmektedir. Eğer bu tek
lifi mevzu hukukumuzun mühim bir esasına tea
ruz teşkil etmeseydi söz almıyacaktım. Malûmu -
âliniz her hangi bir kararın alınabilmesi için o 
kararı icabettiren vakıaları iyi bilmek lâzımgc-
lir. Bu kanunun sevkına saik olan sebep şudur: 
Vakıflar bir Vakıflar Bankası kurmuştur. Yarı-

[1] 9 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

dan fazla hisse kendisine ait olmak itibariyle beş 
idare meclisi âzasından üçünün Vakıflar İdare
sine bağlı olduğu Başvekâletçe tâyini hakkında 
hüküm sevkedilmiştir. Bu hüküm bankalar umu
runa vakıf kimseler arasında seçilmesini âmir-
miş. Vakıflar İdaresi şimdi geliyor; diyor ki : 
Ben, bu kanun vaktiyle çıkarken idare meclisi 
azalarından birisinin vakıf teşkilâtından yani 
memur olan kimselerden seçilmesini istemiştim, 
kabul edilmedi, bilâhara çıkan bâzı kanunlar me
muriyetle meclisi idare âzalığmı telif eden şekil
de hüküm şevketti, bu sebeple ben de o madde
nin tadilini istiyorum. Mucip sebep olarak da 
bâzı mevzuatın hükümlerine dayanıyor. Ezcümle 
Teadül. İktisadi Devlet Teşekkülleri, Emekli San
dığı kanunlarına ve bilhassa dokuzuncu devrenin 
sonunda tadil edilen Emekli Sandığı Kanununun 
bir maddesine bu mevzu ile binnisbe alâkalı mev
zuat Emekli Sandığı Kanunu olmak itibariyle 
en ziyade bunun üzerinde duruluyor. Fakat asıl 
hâdisenin mihverini teşkil eden Memurin Kanu
nundan neden ise mazbatalarda asla bahsedilmi
yor. Malûmuâliniz baremin istinadedilen 22 nci 
maddesi memurlara hakkı huzur verilmiyeceği; 
18 nci maddesi a de, ek vazife hakkında 
dır. Bunlar aynı branş içinde cereyan edeceği 
için hâdiseye taallûku yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının 
kendilerine bağlı teşekküllerde bir murakıplık 
veya Meclisi idare âzalığı alabileceği yolundaki 
hükmün de, Devlet memuriyetine taallûk hâdi
semiz ile bir münasebeti yoktur. 

Asıl mesele Memurin Kanununun 8 nci mad
desidir. Malûmuâliniz bu maddede, Devlet me
murları ticari şirketlerde - kooperatifler müstes
na - Meclisi idare âzalığı ve murakıplık kabul 
edemezler ve ticaretle iştigal edemezler. Hâdi
sede banka bir anonim şirkettir. Bunun sermaye
sinin yüzde ellisinden fazlasının Evkaf İdaresi
ne ait olması, şirketin hukuki mahiyetini değiş
tiremez. Şu halde Memurin Kanununun 8 neı 
maddesi, muvacehesinde tamamiyle Devlet me
murları statüsüne tâbi bulunan evkaf memur
larının banka idare meclisi âzalığı vazifesini 
kabul etmeleri bu kanun hükümleriyle kabili 

Gerçi tekaüt sandığı meclisi 
ileri sürülmekte ise de te-

muhtar idaredir ve Dev-
statüsü ile bir alâkası yok-
fark mühimdir. Kaldı ki, 

telif değildir. 
idare âzalığı 
kaüt sandığı 
let memurları 
tur. Aradaki 
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bahis mevzuu kanunda hukukan tetkik ve tah- I 
lile değer bir mahiyet arz eder. Emekli Sandı
ğının ödeme ile ilgili kararları fertlerin itirazı 
üzerine Maliye Bakanlığında tetkik edilir. Farz-
edelim ki, bunu tetkike memur olan genel mü
dür meclisi idare âzası veya reisi oldu. Bu iki 
daire birleşecek. Vesayet ile muhtar idare bir 
kül teşkil edecektir. Halbuki vesayet idaresi ile 
muhtar idare arasındaki münasebat malûmu
nuzdur. 

Muhtar idare tamamiyle âmme idaresinden 
ayrı, müstakil bir teşekküldür. Kararlarında 
serbesttir. Şahsiyeti hükmiyeyi haizdir. Ancak, 
vesayet idaresinin yapacağı iş sandığın karar
larını sadece kabul veya reddetmekten ibaret
tir. Hiyerarşide olduğu gibi yerine geçip tadil 
ve ıslah suretiyle karar alamaz. Bugün carı 
olan mevzuat murakabeye memur idare ile mu
rakabeye tâbi olan idareyi birleştirmekte ve 
murakabeyi ortadan kaldırmaktadır. Bu ka
nun çıkmıştır, elbette hükmü cereyan edecek
tir. Ama çok yanlış olarak açılan bu çığır da
ha şümullü bir şekilde yol olmamalıdır. Bu hal 
belki birkaç memuru terfih edebilir. Fakat bu 
kabil tatyipler hukuk esaslarını ihlâl etmek 
pahasına olmamalıdır. Bu itibarla atılan bu 
adımın geri alınması lâzım gelirken bunun ano
nim şirketlere kadar teşmili bilhassa Memurin 
Kanununun 8 nci maddesi yaşarken memurla
rın da ticaret şirketlerinde vazife alması gibi 
bir durum yaratılması bir zihniyetin icaplarına 
uymaz. Bu ne bugünkü kanunlarımızla ve ne 
de idare hukuku esaslariyle kabili telif değil
dir. Bu itibarla ya bu teklifin reddi veyahut 
Memurin Kanunu muvacehesinde Adliye, ikti
sat ve Bütçe komisyonlarından müteşekkil bir 
muhtelit komisyonda tetkik edilmesini teklif 
ediyorum. Yok, Evkaf Bankasına mutlaka ev
kaf muamelâtına vâkıf bir kimsenin tâyin 
edilmesi icabediyorsa, ki buna bendeniz şah
san lüzum görmüyorum; çünkü bir şirkette 
söz ekseriyetin, yani hisse ekseriyetinindir ve 
bu bankanın hisse ekseriyetini de evkaf elinde 
tutmakta olduğuna göre zaten söz Evkaf İda- I 
resinin olacaktır. Elbette ki, kongrelerinde Ev
kafın dediği olacaktır. Beş kişilik meclisi idare
ye Evkaf tarafından üç kişinin intihabedilmesi 
de Evkafın hâkimiyetini temin edecektir. Bu
nunla beraber Evkafa ait bâzı emvalin banka
ca idaresi kabul edildiğine göre azanın birisi- I 

.1904 Ö : İ 
1 nin, Evkaf muamelâtina vâkıf kimselerden tâ

yini istenildiği takdirde Emekli Sandığının 
tadilden evvelki şeklinin kabulü mümkündür. 
Yani Evkaf muamelâtına vâkıf veya orada hiz
met etmiş kimselerin memuriyetle alâkasını 
kesmek şartiyle buraya geçirmek mümkündür. 
Aksi hal evkaf muamelâtına vâkıf bir kimse
nin buraya geçmesi için, bütün hukuk esasla
rını ihlâl etmek lâzımgelir ki, bunun caiz ola-
mıyacağına kaniim. 

REİS — Başka söz. istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun encümen müstaceliyetle görüşül
mesini teklif etmektedir. Kabul edenler... Et
miy enler... Kanunun müstaceliyetle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 15 nci maddesinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 15 
nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Bankanın idare Meclisi; üçü (A), biri (B), 
biri (C) grupu hisse senedi sahiplerini temsil 
etmek üzere beş azadan terekkübeder. 

(A) Grupu azalarından biri Vakıflar Umum 
Müdürlüğü teşkilâtından olmak üzere Başvekil 
tarafından, diğer ikisi ile (B) ve (C) grupu 
azaları umumi heyetçe seçilir. Hariçten seçile
cek (A) grupu âzalarının bankacılık sahasında 
bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden olması şart
tır. 

Bankanın Umum Müdürü idare Meclisinin 
tabiî âzasıdır. 

idare Meclisi âzalarının hizmet müddetleri, 
salâhiyet ve mesuliyetleri Ana Sözleşmede gös
terilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Baş
vekâletçe tâyin ve tesbit edilir. Vakıflar Umum 
Müdürlüğü teşkilâtından olan azaya verilecek 
ücret miktarı diğer azalara verilecek ücretin 
üçte ikisini geçemez. 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim 
demin müzakere devam edecek ümidiyle tekli
fin reddi veya encümene iadesi hakkında tak
rir verememiştim. Şimdi müzakeresine geçilen 
maddenin tadili hakkında bir takrir veriyo-

I rum ve bunda bugünkü mevzuatımız memuri-
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yetle idare meclisi âzalığmın içtimaına imkân 
vermemekte olduğundan idare meclisi âzalığına 
geçen kimsenin memuriyetle alâkasının kesil
mesini teklif ediyorum; kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA M U H A K -
RİRİ KADİ I KUSMAN (İstanbul) — Efendim, 
arkadaşımızın son ifadesiyle sözlerime başlamak 
istiyorum.'. Cari mevzuat imkân vermemekte
dir, diyor. Biz esasen câri mevzuat böyle bir 
imkân verseydi 'huzurunuza gelmezdik. Ihtiya-
cın mevcudiyetiyledir ki, Yüksek Heyetinize 
Hükümet bir kanun teklifi getirmiş, biz de ko
misyon olarak bu teklife iştirak etmiş bulunu
yoruz. 

Sonra teknik bakımdan mevzuatımızda em
sali olamayan (bir şekil de değildir. Memurin 
Kanunu ile ve saire ile derecei münasebetini 
anbyamadrm, Ibiçlbir alâkası mevcut değildir. 
Bütün Devlet İktisadi Teşekkülleri müdürleri, 
umum müdürleri, kendi sermayeleri ile kurul
muş teşekküller değil, diğer iktisadi teşekkül
lerin dâhi idare meclislerinde 'âza ve reis ola
bilirler. Bunun için 6212 sayılı Kanun cevaz 
vermiştir. Şimdiye kadar, kanunun neşrine ka
dar böyle bir cevaz yok iken, hâdiselerin (gös
terdiği lüzum ve icaplar dolayısı ile 6212 sayılı 
Kanun Yüksek Heyetinizce kabul edilmek sure
tiyle bu icapları zaruri kılmıştır ve mevzuatı
mıza ^girmiştir. Bunun dışında İktisadi Devlet 
'Teşekküllerinin hususi hukuk 'hükümlerine tâbi 
•oluşunu ve böyle 'bir memurun bünyesinde bu
lunmadığını ileri sürerek gayet akademik bir 
münakaşaya 'giriyorlar. Halbuki bundan son
ra ve bunu takiben 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun Sandık İda
re Meclisinin teşekkül tarzına ait maddesi çok 
yakında yine değiştirilmiştir, buna 'güre bir reis 
ile etki azanın Maliye Vekâletince tâyini yapıl
makta ve teşkilâtı dahilindeki memurlardan 
•intilhalbedilebileoeği hakkında bir hüküm de sevk 
ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Maliye Vekâletince doğrudan 
doğruya kendi teşkilâtına tâbi olan memurun, 
umumıi memur statüsüne tâbi olduğu halde, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Statüsünde olan 
Emekli Sandığı İdare Meclisine âza olabilmesi 
kabul edilmiştir. İşte Yüksek Heyetinize üki 
misalini arz ediyorum. Buna ait mevzuatta hü
kümler mevcuttur. 

Vakıflara .gelince: Vakıflar bir anonim şir-
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j kettir ama, mücerret anonim şirket değildir. 

Vakıflar Bankası anonim şirkettir, fakat ka
nunla kurulmuş anonim şirkettir. Bu anonim 
şirketi ticari sahada mevcut olan bir anonim 
şirket mahiyetinde asla mütalâa edemezsiniz. 
Eğer rasıgele bir anonim şirket olsaydı bir ka
nunla kurulmasına veyahut kurulması ile ken-

[ dişine bir salâhiyet verilmesine lüzum olmazdı. 
Şimdi, Vakıflar Bankası kurmak için Va

kıflar Genel Müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 
Bu 'bankayı Vakıflar İdaresi kurmuştur. 15 nci 

ı 'maddesinde idare heyetinin teşekkül tarzı hak
kında, (işte şu kadar A grupundan, şu kadar B 
grupundan idare meclisi âzası, şu evsafta kim
seler tâyin olunabilir) demektedir. Şimdi te
ferruat üzerinde durmıyacağım, 'bunların bir
kaçını tâyin etmek de Vakıflar Umum Müdür
lüğüne aittir. Çünkü kendisi büyük hissedar
dır, sermayeye iştirak etmektedir. 

Şimdi Hükümet bu tasalı ile demektedir ki, 
benlim tâyin edeceğim şu A grupuna ait idare 
meclisi azalarından (bir tanesini kendi memurla
rımın içerisinden tâyin edeyim. Teklifin esası 
'budur. Hükümet buna lüzum görmüştür ve 
esbabı m ucubesi de şudur : Vakıflar Bankası bir 
'banka olarak teşekkül ediyor. Burada banka 
muamelâtı esastır, fakat, bunun dışında yapa
bileceği muameleler de yine ait olduğu madde
lerde tasrih edilmişti:*. Fakat buna ilâveten 

. bankaya bir salâhiyet veyahut bir mecburiyet 
daha verilmiştir. Bu, da; vakıfların! elindeki 
gayrimenkul mallar veya işletmeler hakkında
dır, hüviyetleri muhafaza1 edilmek suretiyle 
sadece idare edilme kaydiyle bankaya devredi
lebileceğidir. Şu halde vakıf mallarının vakıf hü
viyetleri olduğu gibi muhafaza edilecek işletme
ler tamamen vakıflar hesabına işliyecek, fakat 
bunun sevkü idaresi işini vakıflar, bir iktisadi 
işletme olan, rasyonel surette işletilebilecek 
durumda ve hüviyette olan bankaya, verebile
cektir. O halde idare demektedir ki; ben ne 
kadar vakıflardan amlıyan bir kimseyi bugün 
idare meclisi âzası tâyin etsem dahi benim mal
larımın devamlı surette idaresi kendisine veri-

I leeeği için o mallaarn mahiyetinden, işletilme
sinden ve hüviyetinden ve durumlarından de
vamlı olarak haberdar olmak, onların seyrini 
kemdi vazifesi itibariyle de takip edelbilmek için 
benim bir memurumun da idare meclisi âzası 

I olarak bulunsun. Teklif budur. Komisyonumuz 
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bu teklifi yerinde görmüştür. Bu mevzuatımız 
da em'sali olmıyan bir teklif de değildir. Bun
dan evvel çıkan iki kanun bu hususu kabul et-

, mistir. Bugün bütün iktkladi teşekküllerde bu 
mevcuttur. Emekli Sandığında memur hüviye
tini haiz kimselerin tâyinini âmir hüküm vardır. 
Bunlar varken bu hüküm kanuni •mevzuatımızla 
kabili telif değildir, demek asla doğru değildir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
ÎHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Arkadaş

lar, ben hukuki birer mütearife teşkil eden bu 
mesele hakkında şimdi söyliyeceklerimi kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında söylemekle 
hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Fakat eksik ol
masınlar Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri 
bana t u fırsatı verdi. Evvelâ en aykırısından 
başlıyayım. Bu banka kanunla kurulmuş bir 
anonim şirkettir, dediler. 

Hukuk telâkkisi ile nasıl telif edilir bu be
yan? Kanun anonim şirket teşkkil etmiş değil
dir, kanun bir idareye anonim şirket teşkiline 
ve sermaye vaz'etmesine izin vermiştir. Çün
kü başka türlü bu emvale tasarruf caiz olamaz
dı. îşte Merkez Bankası, Emlâk Kredi Bankası. 
Bunlar da kanunla teşekkül etmiştir. Fakat 
hukuku hususiye çerçevesinden sıyrılıp âmme 
hukuku içine girmiş değildir bu sebeple ki ta
sarrufu ,asla idari dâvaya mevzu teşkil etmez 
ve bunların ajanları ile münasebatı hususi hu
kuk. hükümlerine tâbidir. 

Bu müessislerin memur statüleri ile bir mü
nasebeti yoktur. 

Binaenaleyh bu mezuniyet kanunun bir ano
nim şirketin ana mukavelesi telâkki etmek hu
kuk anlayışiyle kabili telif değildir. Bir anonim 
şirket olan bu bankanın, âmme idaresi ile, âm
me mevzuatı ile asla münasebeti yoktur. Sadece 
ticaret hukuku sahasında tedviri umur eden 
bir müessesedir bir. 

Dediler ki, efendim, teklif mevzuata muga
yir değildir. 

Affedersiniz, maddeyi okuyalım. 
Memurin Kanununun 8 nei maddesinin 

1496 ile muaddel şekilde: «Memurlar, ticaret ve 
sanatla iştigal edemezler; kendi emlâk ve ara
zilerini bizzat veya bilvasıta işletebilirler şir
ketlerde, ticaret ve sanayi müesseselerinde va
zife demetle edemezler. Ancak kooperatif şir
ketlerinde meclisi idare âzalığı ve hesap mü
fettişliği edebilirler.» 
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Şirketlerin envai malûm. İsterseniz sayalım. 

Kooperatiften başlar, anonimde biter. Memur 
bu yerlerde vazife alamaz bir istisna kabul edil
miştir. O da kooperatiflerde idare meclisi âza
lığı ve müfettişlik kabul edebilmesidir. Evkaf 
İdaresinin nev 'i şahsına münhasır bir âmme 
müessesesi telâkki 'eden hukukçularımız olmakla 
beraber kendimizce mevzuat muvacehesinde Ev
kaf İdaresini vakıfların murakabeye memur bir 
âmme idaresi telâkki etmek daha muvafık olur 
zannederim. Âmme hizmeti ne demektir? Bunu 
huzurunuzda açıklamayı zait addederim. Âmme 
idaresi ise çeşitli kolektif ihtiyaca cevap ve
ren ve Devlet teşkilâtında yer alan ve muraka
beye dâhil olan dairelerdir. 

İşte Evkaf İdaresi de tamamiyle diğer âmme 
idareleri gibi Memurin Kanununun çerçevesi için
dedir. Beyan buyurdukları İktisadi Devlet Te
şekkülleri hattâ Emekli Sandığı memurları Me
murin Kanunu ile alâkalı değildir, memur sta
tüsüne tâbi değildir ve memur da değildir. İlmî 
ve geniş mânada düşünmek başkadır, müspet 
hukuka göre memurjı tarif etm'ek başkadır. 
Belediye de âmme hizmeti görür. Ademimer-
keziyet esasına tâbi bir âmme müessesesidir. 
Fakat m'emurları Devlet memuru değildir. Mü-
taaddit tefsirlerle bu halledilmiştir. Evkaf me-
nıurlariyle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve be
lediye memurlarını mukayese etmek, kıyas maalfa-
rik olur. Bunlar yekdiğeriyle asla mukayese edile
mez. Bizim tezimiz Devlet memurunun bir şir
kette vazife alamıyacağı meselesidir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kanunları, ken
dilerine beğlı olan teşekküllerden bir tanesine 
mahsus olmak üzere memurlarının İdare Meclisi 
âzası olacağını -âmirdir. Bu teşekkülün Devlet 
memurluğu ile alâkası yoktur. Emekli Sandığı 
da kendi statüsüne tâbi umumi idarenin mura
kabesi altında muhtar bir idaredir. İdare huku
ku noktasından arz ediyorum. Muhtar idareler 
karar almakta serbesttirler. Yalnız âmme intiza
mı noktasından bâzı kararları merkezi idarenin 
tasdikma tâbi tutulmuştur. Âmme idaresi 'ile 
muhtar idarelerin münasebeti sadece kanunun 
işaret ettiği noktalarda tasdik veya veto hakkını 
kullanmaktan ibarettir. Merkezi idare bu karar
ları ya reddeder, ya kabul eder. Emekli Sandiğı 
bii' karar verir, bu karar 'itiraz edilecek kararlar-
dansa Maliye Vekâletinin kontroluna tâbi tutu
lur, Maliye Vekâleti bu kararı beğenmezse yeri-
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ne kendi iradesini ikame edemez, onu iptal ve 
tadil edemez. Çünkü bu irade ikamesi feshü ip
tal sadece ve sadece hiyerarşide mevzuubahistir. 
Âmme idaresinde bir vekâletin bütün teşkilâ
tında ifa edilen vezaif vekile muzaftır. Bu iti
barla vekil onları değiştirir, yerine başka karar
lar koyar, hattâ tekemmülünden evvel veya son
ra kararları değiştirir ve yerine başka kararlar 
koyabilir. Fakat bir muhtar idarede, Emekli 
Sandığında veya belediyelerde bu mümkün de
ğildir. Onların kararlarına bu hiyerarşiyi tatbik 
edemez. Ancak kanunen salahiyetli olduğu hu
suslarda bu kararı beğenmediğini ve kabul etme
diğini bildirebilir. Hattâ belediye de bâzı husus
larda bunu dahi yapamaz, Devlet Şûrasına git
mesi lâzımdır. Binaenaleyh böyle hukukan bir
birine yakından veya uzaktan alâkası olmıyan 
müesseseleri birbirine karıştırmak ona göre mu
kayeseler yapmak katiyen ve külliyen yanlış bir 
hukuk anlayışı olur. 

Sırası gelmişken, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin hukuki mahiyetleri hakkında kısaca ma
ruzatta bulunayım. » 

İktisadi Devlet Teşekkülleri nihayet memle
ketimizde 3 0 - 1 5 senelik bir ömre mâliktir, 
mahiyeti ilmiyesi henüz daha taayyün etmemiş
tir. Bilirsiniz ki, bu müesseseler bâzı hukukçu
lar nazarında hususi hukuk teşekkülüdür. Yine 
bâzı hukukçuların mütalâasına göre de âmme mü
essesesi olarak telâkki ediliyor. 

REÎS — ihsan Bey Yalnız kanun hakkında 
konuşunuz. 

. İHSAN AKTÜREL (Devamla) — Arkadaş
lar ; mukayese ettiler hattâ lâyihanın esbabı mu-
cibesinde yer almış onun burada yeri olmadı
ğını yani bu kanunla münasebeti bulunmadığını 
arz ediyorum. Kaldı ki bâtıl makıysünaleyh ola
maz. Maahaza telhis edeyim, sedai mucip ol
masın. Muhtar bir idare ile vesayet murakabesi 
ile mükellef olan âmme idaresinin birleşmesi ve 
müşterek karar alması murakabeyi ortadan 
kaldırır ve idare hukuku esaslarını ihlâl eder. 

Sırası gelince bu kanunun tadili de ileri sü
rülecektir. Emekli Sandığı kararlarına alâkadan 
rın 30 gün için itiraz hakkı vardır: Bunu kimse 
bilmiyor, 30 günde cevap verilmiyor, hattâ 3 
ayda karar alınamıyor ve bu suretle idari kaza
ya müracaat ve dâva hakkı kayboluyor. Farze-
delim bu yerin salahiyetli âmiri bir de idare 
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meclisi âzası olunca bizatihi murakabe ortadan 
kalkmış olur. Bu suretle de kanunun maksûdu 
zayi olur. Bununla beraber ne Emekli Sandığı
nın ne de iktisadi Devlet Teşekküllerinin hiç 
münasebeti yokken kanun tasarısında ileri sü
rülmesi dediğimiz gibi kıyas maalfarik olur. 

Yine istinat edilmek istenilen teadül kanu
nuna gelince : Teadül Kanunu esas itibariyle 
bir memurun ancak bir vazife almasını derpiş 
etmektedir. Fakat bâzı hizmet zaruret ve icap
ları bâzı memurların istisnai olarak ek vazife 
almalarını kabul etmiştir. Meselâ muallim, mü
hendis, doktor gibi memleketin ihtiyacı olduğu 
kimselere ki bunlar nedretin doğurduğu bir za
rurettir bunlara istisnaen verilmiştir. Yoksa 
haddi zatında Teadül Kanunu muhtelif memu
riyetlerin bir zat uhdesinde içtima edemiyeeeği-
ni kabul etmiştir. Kaldı ki, Teadül Kanununun 
maksudu aynı sahada yani âmme hizmeti saha
sında cereyanını âmirdir, işte ileriye sürdük
leri 22 nci maddeden evvelki 18 nci maddeyi 
okuyalım.; «... Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerle belediye bütçelerinden ve bunlara tâbi 
teşekküllerden maaş ve ücret ahmakta olan 
memurların hususi bir kanunda taksine bir sa
rahat olmadıkça, bulundukları müesseselerin 
içinde ve dışında maaşlı veya ücretli ayrıca bir 
vazife 'almaları caiz değildir. 

788 sayılı Metaurin Kanununun 8 nci mad
desi ile 1496 sayılı Kanunun birinci maddesi 
hükümleri ücretli memurlara da şâmildir...» Mu
allim ve -talbiple-r ayrı. Binaenaleyftı Meimurdn 
Kanununun sekizinci maddesinin ayakta dur
makta olduğunu ifade eltmek isterim bir. Ev
kaf memurlarının Memurin Kanununun çerçe
vesine dâhil Devlet memurları olduklarını söy
lemek isterim İki. Devlet memurlarının şir
ketlerde vazife alamıyacağı işe kanunun icabı
dır, üç. Elvkaf Bankasının hususi (hukuk hüküm
lerine tâbi bir antonim şirket olduğunu artık 
beyana hacet kalmamıştır, dört. 

Netice : Maldeımiki kanunun maddelerinin mü
zakeresine geçildi Bendeniz Ibu telifi mümkün 
görmediğim için 1 nci maddenin /tadili hakkın
da 'bir takrir veriyorum. Diyorum ki, idare 
meclisinde evkaf işlerine vtâkııf âza 'bulundura
lım. Nitekim vaktiyle Emekli iSandığına -emekli 
işlerine vâkıf memurlardan memuriyete alâka
sı ikesıilimek ışartiyle âza tâyin edilirdi. Hattâ 
bu kanun bir garîbei hukukiye de doğurmuştu, 
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Meselâ: Dahiliye, Adliye ve iktisat vekâletle
rinden birer âza alınacaktı. Bittabi bunların 
memuriyetle (alâkası kesilecekti. Fakat âzalrk-
la alâkası kesildikten sonra bu sabıik memur 
açık muamelesi görecekti. Yani; açık maaşı 
alacaktı. Halbuki 'böyle bir kimseye açık ma
aşı verilmesine Teadül ve Maaş kanunları
na g'öre imkân mutasavver değildi. Şimdi -hu. 
kuki Ihir garibe daha yaratmak istiyorsak bu 
gün vesayet idareciyle muhtar idarenin birleş-
tiriEmek sur eltiyle yapılan tadil ile ortadan kal
kan bu usulü burada ihya edebiliriz. Hiç ol
mazsa memuriyetten alâkası kesilsin ve Memu
rin Kanununun yaışıyan hükmü zeldellenıme'kten 
kurtulsun. Çünkü memurların anayasası olan 
Memurin 'Kanunu ortada dururken bunun ak
sine hareket etmeye imkân yoktur, b'id 'atlar ih-
dassetmiyeMm ve yanlış adımlar atmıyalım, ar
kadaşlar. Benim mâruzâttım budur. 

REİS — Başvekil adına Başvekâlet Müsteşa
rı Ahmet Salih Korur konuşacaktır. 

AHMET SALİH KORUR (Başvekâlet Müs
teşarı) — Efendim mesele biraz karıştı. Şimdi 
Evkaf Bankasının üç nevi âzası vardır; A seri
sini temsil eden âza, B serisini temsil eden âza, 
(\ serisini temsil eden azalar. A serisini idare 
meclisinde temsil eden azalar, evkafı mazbuta-
dan Vakıflar Bankasına külli miktarda yatırılan 
sermayenin mümessilleridir. Ve bunların üçünü 
de Başvekil seçer, heyeti umumiye seçmez. 

Bu, yüksek heyetinize sunulan kanunla isteni
len şey Başvekilin seçme hakkına kanunen malik 
oduğu üç azadan birisinin Vakıflar Teşkilâtın
dan bir mesul zatın olması keyfiyetidir. Hâdise, 
talep bundan ibaret bulunmaktadır. Bunun sebe
bi de bugün Vakıflar İdaresi yani mazbut vakıf
lardan bu bankaya verilen sermayenin miktarı; 
6 875 bin liradır. Bu para 27 500 bin liraya iblâğ 
edil'ecektir. Diğer ayni sermaye de bunun yanın
dadır. Bu bakımdan mesele vakaf mevzuatına 
vâkıf bir şahsın idare meclisinde bulunması key
fiyeti değil, Vakıflar İdaresinden mesul birisinin 
bulunmasıdır. Çünkü banka bir anonim şirket 
olduğu için bankayı idare edenler iftare mecli
sine ve heyeti umumiyeye karşı mesuldürler. 
İdare meclisinde evkafı mazbuta temsil edilme
diği müddetçe banka idare tarzının Vakıflar 
Kanununiyle istihdaf edilen gayeye uygun oldu
ğunu murakabe ve kontrol etmeye imkân yok
tur. Heyeti umumiyede yapılacak olan müraka-
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benin ne dereceye kadar önceden yapılmış olan 
işleri tertip ve tanzim edeceği şüphesiz takdirle
rinizden uzak değildir. Bu bakımdan intihabı 
Başvekile kanunla tanınmış bulunan 3 azadan bi
risinin, Vakıflar Umum Müdürlüğünden mesul 
bir şahsın, banka idare meclisinde bulunmasını 
istemekten ibaret kalıyor. Zannediyorum ki bu 
mevzuun diğer izah edilmek istenen mevzularla 
hiçbir alâkası yoktur. Sayın İhsan Aktürel işin 
başka noktalarına, Memurin Kanununa ve sai-
reye temas etmektedirler. Evkaf Umum Müdür
lüğünün mesul bir memuru idare meclisinde; bu
lunursa zaman zaman Başvekili de ikaz etmek 
imkânına malik olacaktır. Ricamız bundan iba
rettir. Takdir Yüksek Heyetindir. 

REİS — İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 

bu noktayı da ayrıca düşünebiliriz. Ben zanne
diyorum ki, bu, şekil meselesidir. Üç azadan el-
betteki sermayesinin ekseriyeti evkafa ait bu
lunmak itibariyle üç azayı seçmek için Evka
fın bağlı bulunduğu Başvekâlete verilmesi ye
rindedir. Zaten kanunun bu noktasına itiraz 
edilmiyor. Elbette Başvekil üç âza intihap ede
cektir. Nitekim ikisini etmiştir. Birisi kalmış
tır ve birisi de tadil edilmek istenen kanunla, 
vakıf memurlarından birisi olacaktır. Bu üçün
cü zat evkaf memuru olsun, deniyor. Banka 
işlerinin tedviri uhdesine verilsin, deniyor. İs
tenilen şey budur. İtiraz edilen şey de : Güzel 
ama Devlet memuriyeti ile bir şirket hizmeti
nin cemine memurların ana kanunu olan Me
murin Kanunu tadil edilmeden buna imkân ol
madığıdır. Burada münakaşa edilen budur. 
Yoksa; intihap şekli değil, elverir ki, bu inti
hap, mevzu kanunlar ile telifi mümkün bir hal 
şekli bulsun. 

Evkaf İdaresi diyor ki : Ben banka mua
melesine sene sonunda hesap görülürken kon
gre esnasında vâkıf olmayı kâfi görmüyorum, 
buna cereyan sırasında vâkıf olmalıyım. Bu da 
bir noktai nazardır, eğer mevzu hukuk kaide-
leriyle kabili telif olsa idi... Evkaf memurları 
için, hayır bunlar memur değildir, diyen ol
madı. Vakıflar Bankasının bir şirket olduğu 
müttefikun aleyhtir. Meclisi idare âzasından 
üçünü yine Başve-kil intihap edecektir. 

İstiyoruz ki ; bu tarz hukuki esaslarını ih
lâl etmeksizin cereyan etsin. Binaenaleyh sözle -
rimiz bir salâhiyeti takyit, tahdit mânasına 
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alınmasın. Maksat, kanuni bir esasa taarruz 
eden noktayı bertaraf etmektir. Bu sebeple tak
ririn kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

REİS — Takrir okunacaktır, efendim. 

Riyaseti Celileye 
6219 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin ta

dili hakkındaki Kanun lâyihasının 1 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasındaki (A grupu azaların
dan biri Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâ
tından olmak üzere...) kaydının «A grupu aza
larından biri Vakıflar Umum Müdürlüğü Teş
kilâtında en az üç sene memuriyet vermiş olan
lardan veya vermekte bulunanlardan olmak 
üzere » şekline tahvili ve bu takdirde 
maddenin ücrete mütaallik son fıkrasına lü
zum kalmıyacağmdan tayyı arz ve teklif olu
nur. 

ı Yozgad Mebusu 
ihsan Aktürel 

REÎS — Bu teklife komisyon iltihak etme
mektedir. Bu teklifin nazarı dikkate alınması 
keyfiyetini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Efendim, tereddüt hâsıl ol-
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du, lütfen ayağa kalkmak suretiyle tesbit ede
ceğiz. 

Evvelâ takririn nazarı dikkate alınmasını 
kabul edenler... Lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

REÎS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. Müstaceliyet ka
rarı verildiği için kanuniyet kesbetmiştir. 

On beş dakika sonra toplanmak üzere cel
seye ara veriyorum. 

Kapanış saati ; 16,50 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,15 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), ihsan Gülez (Bolu) 

(Pakistan Başvekili Muhammed Ali Han şid
detli ve sürekli, alkışlar arasında kordiplomat 
locasına girdi ve Milletvekillerini, ayakta se
lâmladı). 

REİS — Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 

4, — Türkiye ile Pakistan arasında Akde
dilen Dostane î§ Birliği Andlaşrmsıntn tasdi-
kına dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası (1/5) fi] 

REÎS —• Gündemimizin birinci maddesinde, 
Türkiye ile Pakistan arasında Akdedilen Dos-

[1] 5 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

tane îş Birliği Andlaşmasmm tasdikma dair 
kanun lâyihası vardır. Yüksek Heyetinizin ma
lûmu olduğu veçhile Kardeş Pakistan Milleti ile 
Türk Milleti arasında yıllardan beri, gönül bir
liği, duygu birliği, menfaat birliği, hulâsa her 
sahadaki anlayış birliği devam etmektedir. Bu 
gönül rabıtaları ve müşterek menfaat duygu
ları daha evvel bir Muahede ile iki milletin 
malı olmuştur. Son defa akdedilen her sahadaki 
îş Birliği Anlaşması ile bu rabıta ve müşterek 
menfaat anlayışı daha esaslı daha şâmil ve daha 
ziyade Milletlerarası sulh ve emniyetin kurul
ması bakımından yepyeni bir devreye, yepyeni 
bir inkişaf safhasına intikal etmiş bulunuyor. 
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İşte şimdi Yüksek Heyetinizin tetkikma arz I 
edilen bu lâyihanın görüşülmesi sırasında yeni 
ve mesut bir hâdise de beraberce tekevvün et
miş bulunuyor. O hâdise de bu yapının, bu an
layışın ve bu iş birliğinin yapıcılarından biri 
olan Pakistan Milletinin, kardeş milletin Büyük | 
Hükümet adamı Büyük Başbakan Muhammed I 
Ali aramızda, huzurunuzdadır. (Ekselans Mu
hammed Ali locada ayağa kalkarak Meclisi se
lâmladı) (Şiddetli ve sürekli alkışlar ve bravo 
sesleri.) 

Bu tarihî Dostluk Muahedesi yüksek tasvi
binize arz edilirken bu muhterem insanın ara
mızda bulunması da, arz ettiğim gibi, hakika
ten bu Anlaşma ile ilerde gerek milletlerimizin 
saadeti namına, gerek medeni milletlerin, hür 
milletlerin sulh ve emniyeti namına nasıl me
sut neticeler vereceğine başlıca bir delil alına
bilir. tşte ben bu görüşle Yüksek Heyetinizin 
yüksek duygularına tercüman olarak Muhterem 
misafirimizi hürmetle selâmlar, kendilerine 
hoş geldiniz derim. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

Lâyihanın umumi heyeti hakkında söz isti-
yen var mı i 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Müsaade buyurun, ilk söz Hariciye 
Vekilinindir. Sonra diğer arkadaşlara söz vere
ceğim. 

Buyurunu*: Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs 

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, bugün Yük
sek Heyetinizin tasdikma arz olunan Türkiye -
Pakistan Dostane İş Birliği Andlaşması hakkın
da, müsaadenizle, kısa bâzı maruzatta buluna
cağım : 

Kendisiyle aramızda asırlardan beri tarihî 
sıkı dostluk bağları bulunan kardeş Pakistan'la, 
Yüksek Heyetinizin tasvibinden geçerek yürür
lüğe girmiş bulunan Dostluk ve Kültür Anlaş-* 
maları gibi iki ahdî vesika ile esasen bağlanmış 
bulunmakta idik. 

Şimdi huzurunuza getirilen Andlaşma ise, 
dünya siyasettinde ehemmiyetli bir mevki işgal 
eden Pakistan'la memleketimizin aynı yüksek 
ideallere bağlı olarak daha geniş iş birliği yap
maları imkânını sağlıyan ve Orta - Doğu'da ba
rışın ve emniyetin tahkiminde ilk adımı teşkil 
eyliyen diğer bir vesikadır. | 
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Yalnız Âkıd Tarafların emniyetlerini değil, 

aynı zamanda Birleşmiş Milletler Misakının ide
allerini ve sulhu korumayı gaye edinen bu ve
sika, iyi niyet sahibi memleketlerle iş birliği sa
hasında yapılan Andlaşmalar cümlesinden olup, 
«bölünmez bir bütün» teşkil eden «sulh ve müş
terek emniyet» dâvasını bir kat daha takviyeye 
hadim olacaktır. 

Güzel ve mesut bir tesadüf eseri olarak, Pa
kistan'ın kıymetli ve realist Başvekili Sayın 
Muhammed Ali'nin şu sırada memleketimizin 
misafiri olarak aramızda bulunması, iki memle
ket arasındaki dostluğun bu tarihî tezahürüne 
ayrı bir d'eğer vermektedir. 

Kıymetli misafirimize bu kürsüden «hoş gel
diniz» der ve Andlaşmayı, teyemmünen, Yüksek 
Heyetinizin tasvibine arz ederim. 

(Sürekli alkışlar). 
REİS — Daha evvel söz alan arkadaşların 

isimlerini .okuyorum. Bahadır Dülger, Cihad 
Baban, Hikmet Bayur. 

Bahadır Dülger, buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, Hariciye Komisyonu maz
bata muharriri olarak söz almış bulunuyorum. 
Hariciye Encümeninde tetkik edildikten sonra 
Yüksek Meclisin tasdik ve kabulüne arzı itti
fakla kabul edilmiş olan Türkiye ile Pakistan 
arasındaki dostane İş Birliği Andlaşmasını iki 
büyük Devlet arasında esasen mevcut bulunan 
samimî, siyasi münasebetlerin yeni bir inkişaf 
merhalesi olarak vasıflandırmak lâzımdır. Bun
dan evvel Türkiye ile Pakistan arasında akde
dilmiş ve Yüksek Meclisin tasdikma iktiran 
etmiş bulunan Dostluk ve Kültür anlaşmaları
na ilâveten yapılan bu yeni Andlaşma iki 
memleketi dünyada sulhun, emniyetin istik
rar, refah ve terfihinin sağlanması yolun
daki çalışmalarında iş birliği yapmalarını te
min etmek gayesine matuf bulunmaktadır. 

Dış siyasette bütün gayretlerini sulhun, 
emniyetin, istikrarın temini yolunda sarfeden 
ve bu maksatlarla Birleşmiş Milletler Andlaş-
masındaki prensiplere samimiyetle bağlı olan 
Türkiye'nin aynı siyaseti benimsemiş bulunan 
Pakistan'la dostane bir iş birliğine girişmesi
ni bu müşterek siyasetin en tabiî bir neticesi 
olarak telâkki etmek icabeder. 

Tasdikmıza arz olunan Andlaşma ihtiva et-

— 151 — 



1 : 7 11.6 .1954 C : 2 
tiği hükümler bakımından bu müşterek siya
setin ana hatlarına bütünü ile mutabık bulunu-

. yor. Filhakika, taraflar bu Andlaşma ile, ev
velâ, yekdiğerlerinin dahilî işlerine her han
gi bir şekilde müdahale etmemeyi ve diğerle
rinin aleyhine müteveccih bir ittifak ve faali
yete katılmaktan tevakki etmeyi taahhüt et
tikten sonra müşterek menfaatlerini alâkadar 
edebilecek milletlerarası meselelerde istişarede 
bulunmak ve âzami derecede iş birliği yapmak 
hususlarında da anlaşmış bulunuyorlar. 

Âkıd Taraflar, bu kadarla iktifa etmemek
te ve yeni anlaşmalar akdetmek suretiyle ik
tisadi ve teknik sahalarda da iş birliği yap
mak arzusunu izhar etmektedirler. 

Andlaşmanın savunma sahasına mütaallik 
olan hükümleri Âkıd Tarafların cihanda sulh, 
emniyet ve istikrarın sağlanması yolundaki 
müşterek siyasi gayelerinin ahdî bir şekilde tev
siki hüviyetinde görülecek değerdedir. Taraflar, 
savunma maksadiyle teknik sahada bilgi teati et
meyi, silâh ve mühimmat imalinde 'imkân nispe
tinde tarafların ihtiyaçlarını temine çalışmayı 
taahhüdetmişlerdir. Tahrik etmedikleri haksız 
bir taarruza hedef olmaları halinde ise Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasınm 51 nci maddesi hüküm
lerine uygun olarak ne şekilde ve ne nispette bir 
iş birliği yapılabileceğini tetkik ve tesbit etmeyi 
kararlaştırmışlardır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasınm 51 nci maddesi, silâhlı 
bir taarruza hedef olan Birleşmiş Milletler üye
lerinin, Güvenlik Meclisi, milletlerarası barış ve 
güvenliğin muhafazası için lüzumlu tedbirleri 
alıncaya kadar, tabiî olan münferit veya müş
terek meşru müdafaa hakkına halel gelmiyeceği-
ni tebarüz ettirmektedir. Ve üyelere bu meşru 
müdafaa hakkının kullanılması halinde, alman 
tedbirlerin derhal Güvenlik Meclisine bildirilme
si mecburiyetini tahmil etmektedir. 

Andlaşmanın diğer bir hususiyeti de tarafla
rın milletlerarası taahhütlerinden hiçbiri ile te
nakuz halinde bulunmadığının, bu taahhütlere 
tesir icra eyliyemiyeceğinin ve böyle bir tesire 
'imkân verebilecek şekilde tefsir edilemiyeceğinin 
açıkça belirtilmiş olmasıdır. 

Türkiye ve Pakistan'ın sulhçü kuvvetlerini 
müşterek emniyet ve istikrar gayesi etrafında 
teşkilâtlandırmak amacı ile hazırlanmış ve im
zalanmış olan bu Andlaşma, müşterek gayenin 

tahakkuku için faydalı görülecek bütün devletle
rin iltihakına açık bırakılmıştır. 

Bu hüküm, ahdî teminatlardan mahrum ve 
bu itibarla her an haksız taarruzlara mâruz bir 
sahada yaşamakta olan milletlerin hürriyet ve 
istiklâllerini korumalarını temin etme yolundaki 
bir siyasi ilk teşebbüsün temel'i karakterini taşı
yor. Bu temel üzerine, istiklâl ve hürriyetlerinin 
âşıkı milletlerin ilt'ihakiyle kurulacak ve Orta -
Doğu'da, sulh fikrinin sarsılmaz bir âbidesi ha
linde yükselecek olan eser, istikbalde dünya sul
hunun başlıca istinat noktalarından birisi hali
ne gelecektir. 

Yüksek tasvibinize sunulan Andlaşma, yu
kardan beri kısaca tahlil ettiğimiz hususiyetle-
riyle Türkiye'nin, dış politikasında takibede-
gelmekte olduğu ananevi yapıcı ve sulhçü gaye
lerle tam. bir intibak halinde bulunmaktadır. Bu 
Andlaşmanın kabul ve tasdiki memleketimizin 
son derecede alâkadar bulunduğu bir sahada em
niyet ve istikrarın sağlanmasına da ayrıca yar
dım edecektir. Karar Yüksek Meclişinizind'ir. 
(Alkışlar) 

REİS — Cihad Baban; îzmir Mebusu. 
ClHAD BABAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar ; iki Nisan 1954 tarihinde yani bun
dan tam 69 gün evvel Karaşi'de Türkiye ile 
Pakistan arasında imzalanan Dostane iş Bir
liği Andlaşması yüksek tasdikmıza sunulmak 
üzere bugün huzurunuza gelmiş bulunuyor. Gü
zel bir tesadüf bu mutlu tasdik gününde dost 
Pakistan'ın kudretli ve genç Başvekilini de 
aramızda bulundurdu. Kendisini en büyük 
sempatilerle ve sevgi hisleriyle karşılamaktan 
büyük zevk duyuyoruz. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; 
Pakistan'la Türkiye arasında temiz duygu

lara dayanan münasebetler yeni değildir. Her 
milletin birbirleriyle dostluk kadar düşmanlığı, 

•menfaat birliği yolundaki birleşmeler kadar ih
tilâflarını da kaydeden tarih, iş Pakistan'la 
Türkiye'ye gelince pürüzsüz bir sevginin, kar
şılıklı unutulmaz tahassüslerin ifadesini bildi
rir. Fakat bu ifadelerin arasına hiçbir leke ka
tanı az, tek bir gölge düşüremez. Pakistan ile ne 
dün, ne bugün ihtilâf halinde olduğumuz tek 
nokta ne olmuştur, ne de olacaktır. (Alkışlar). 

İki büyük ve tarihî milleti birbirine yak
laştıran sebepler çoktur. Onlar da bizim gibi 
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düşünür, onlar da bizim gibi duyar, his birliği 
yanında, milletleri birbirine yaklaştıran din 
birliği mevcuttur. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu
gün hissi bağlılığa, dinî beraberliğe ilâveten 
bu dostluğu ve yakınlığı bir de ideal birliği 
perçinlemekte, realist görüşlü idarecilerin gay
reti ile Türkiye ve Pakistan yeni bir istikba
lin parlak ufuklarını beraberce gözetlemekte
dirler. 

Evet bu andlaşma ile kültürel, ekonomik, 
teknik ve askerî sahalarda elele yürümenin ça
relerini arıyacağız. Beraberce dünyanın sulhu
nu korumak için çareler araştıracağız. Allah o 
günleri göstermesin fakat bir gün haksız bir 
tecavüz sulhtan başka gayeleri olmıyana mil
letlerimizi tehdidettiği zaman, Sakarya'nın, 
Dumlupmar 'm, Kunuri'nin kahramanları ile, 
Pencap, Bülucistan ve Patan 'm cengâverleri-
nin, aynı kudsi gayeler etrafında nasıl bera
berce mücadele etmeleri lâzımgeldiğini yine be
raberce kararlaştırmaya çalışacağız. (Alkışlar). 

Bugün tasdik edecek olduğumuz andlaşma, 
gerçi 69 gün evvel imzalanmıştır. Fakat bizi 
bu imzaya götüren dostluğun çok eski olduğu
nu da biliyoruz. Pakistanlı, daha 1'6 ncı asırda 
Babür Şahın, Sultan Selim'in döktürdüğü top
larla kendisine Delhi saltanatını açtığını, muh
teşem Kanuninin Hint Denizindeki korsanlara 
karşı Hadım Süleyman Paşayı gönderdiğini 
unutmuyor. 

Biz de karagün dostlarımızın hâtırasını mu
kaddes bir emanet olarak kalbimizde taşıyo
ruz. Trablus Garp Harbinde, daha sonra Bal
kan Harbinde ve nihayet İstiklâl Mücadele
mizde, bu kardeşlerimizin kalblerinm, bizimle 
beraber çarptığını biliyoruz. Büyük şairleri 
İkbal, Akif, « Doğacaktır sana vadettiği günler 
hakkın; » diye haykırırken « Bizans İmparator
luğunu yıkmış olan Türk arslanı yine uyanacak, 
yine kükriyecek ve düşmanlarını titretecektir, 
diyor » (Alkışlar). 

Onun için biz, Akif'le İkbal'in hâtırasını Pa
kistanlı kardeşlerimizle beraber yaşatıyoruz. (Al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar; bugün cidden mesut 
bir günü kutluluyoruz. Çünkü Türkiye büyük 
istiklâl Kahramanı Atatürk'ün çizdiği ytolda 
ilerlemekte, onun eserini tamamlamakta, Pakis
tan ise, büyük mücadeleci Mehmet Ali Cinnah'-
ıft eserini tamamlamaktadır. Türk arslanı uyan-
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mış, İkbal'in arslanı ile birlikte dünya sulhunu 
kurmak için el ele vermiştir. Andlaşanamız hiç 
kimseye müteveccih değildir, fakat, fena niyetli 
her mütecaviz ve mutearrızm karşısında olacak
tır. Bu andlaşma, tereddütleri yenmenin, ka
rarsızlıkları bertaraf etmiş olmanın, sağlam bir 
iradenin ifadesidir. Bu Andlaşma iyi niyetli her 
millete açıktır, ve bu dostluk iş birliği hakları
nın çoğalıp genişlemesi yalnız bizi değil, bütün 
demokrasi âlemini memnun edecektir. Çünkü 
bu iandlaşma, medeniyet ve istiklâl yolunda Şark 
milletlerine rehberlik edecek ve istikbalde ku
rulacak büyük eserlere temel vazifesi gömecek
tir. 

Geçen senenin 30 Mayısında Karaçi'de 
Türk - Pakistan Kültür Cemiyeti Başkanı Pro
fesör Haleem'in sözlerini hatırlıyoruz. 25 ta-
lelbesiyle beraber, memleketimizi ziyaret eden 
profesör, Konya 'da Mevlâna ':nm ruhaniyetine 
kavuştuktan sonra, Bursa/da ve her Türk şehir, 
ka_saba ve köyünde Türk halkının içinden do
ğan kardeşçe karlşılamaları hatırlıyor. O karşı
lamalar, o el sıkışmalar, Kültür Anlaşmasına 
intikal etmişti. Bugün dostane iş birliğini,, 
ekomomik, teknik ve askerî sahalara ulaştırıyo
ruz. Yarın, hür ve medeni dünyanın en sağlam 
kurucuları olacağımızdan asla şüphe etmiyoruz. 

Dâvamız, sulh ve refaih davasıdır, dâvamız 
medeniyet davasıdır. Dâvamız milletimiz için 
huzur ve beka davasıdır. Bu dâvada beraberce 
yürüdükçe büyük yaratıcılarımız, Atatürk'ün, 
Mehmet Ali Cinnah'm ruhlarını şad ettiğimize 
inanıyoruz. 

Ancak yedi seneden beri istiklâl ve hürriyet 
içinde millî zorlukları yenmek için çalışan Pa
kistan Türk dostluk ve kardeşliğinde en büyük 
yakınlığı ve teminatı bulacaktır. Biz ise, Büyük 
Türk Dostu Gulâm.Mehmed'in ve onun mesai ar
kadaşlarının idaresi altındaki Pakistanlı kardeş
lerimizin bize karşı gösterdikleri bağlılıkla ifti
har edeceğiz ve iki millet birbirine inandıkça 
iki milletin bu bölgede yaratacakları emniyet ve 
huzur havasına katılacaklarla beraber bu tesa
nüt sayesinde hiçbir zaman kara günler görmıye-
ceğimize inanarak zahmetli yolun yükünü bera
berce, paylaşarak taşıyacağız. 

Arkadaşlar, Türkiye kolektif emniyet dâvası
na samimiyetle bağlanmış olan bir memlekettir. 
Pakistan'da öyledir. Türkiye, sulhun da harbin 
de dünya yüzünde tecezzi etmez, parçalanmaz bir 

— 153 



1 : 7 11.6 
bütün olduğuna kanidir, Pakistan'da aynı şeyi 
düşünür. Onıın içindir ki, her iki memleket, Bir
leşmiş Milletler Andlaşmasındaki yüksek prensip
lere samimiyetle sadık kalarak bu prensiplere bağ
lı kalacaklarını ifade etmişler ve yekdiğerlerinin 
dahilî işlerine her hangi bir şekilde müdahaleden 
ve bilhassa yekdiğerinin aleyhine müteveccih bir 
ihtilâfa ve faaliyete katılmaktan çekinecekler 
ve Milletlerarası meselelerde âzami ölçüde isti
şare ve iş birliğinde bulunacaklar ve kendilerinin 
tahrik etmedikleri haricî bir saldırma vuku bul
duğu zaman Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 
hükümleri gereğince, ne nispette birbirlerine yar
dım edebileceklerini beraberce tezekkür edecekler 
ve bu iş birliği sahasını bilhassa kendi bölgelerin
deki milletlere samimiyetle ve aynı haklarla açık 
tutacaklardır. 

Türk, Yunan, ve Yugoslav îş Birliği Andlaş
masmm Grüney - Doğu Avrupa'da sulhu koru
yan bir vasıta olarak her üç memleket tarafın
dan bir ittifak haline kalbedilmek istendiği şu 
anda sulhsever milletlerin bu iş birliğini, Bal
kanları aşırarak Asya'ya kadar intikal ettir
meleri sulh dâvasına karşı olan bağlılığın çok 
canlı bir ifadesidir. 

Dost Pakistan'ın değerli Başvekilinin memle
ketinde çok hayati meselelerin halli ile meşgul 
olması lâzımgeldiği şu sırada, davetimizi kabul 
ederek aramızda bulunması, ve bu büyük eserin 
nasıl Türk milletince benimsendiğini görmesi, 
bizi çok memnun etmiştir. (Alkışlar) 

Çünkü biz kaniiz ki, buradan tekrar ve ha
yırlısı ile yurduna döndüğü zaman kalbinin bü
tün samimiyet ve saffetiyle, «Ankara'da tam 
mânasiyle kardeş bir millet gördüm. Türkiye'
deki samimiyet ve sulh dâvasına bağlılık, yarı
na olan ümidimi artırdı» diyecek ve Türk - Pa
kistan dostluğu, bu yeni temel üzerinde, müte
caviz emelleri hüsrana sürükliyecek tarzda yük
selecek, yükselecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

RBÎS — Hikmet Bayur, Manisa Mebusu. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın ar

kadaşlar; Meclise sunulan bu Andlaşmayı bura
da konuşan arkadaşların noktai nazariyle bir 
başka şekilde ele alıp o yönden tasvibi lâzımgel-
diğini ve çok hayırlı bir şey olduğunu anlatmaya 
çalışacağım. 

Türkiye, ilerliyen ve ileriye bakan ve zama
nın zaruretlerini kavrıyan her milletin bilhassa 
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Doğu milletlerinin ve Doğu devletlerinin tabiî 
dostu ve tabiî bağdaşıdır. Pakistan dahi, bilhas
sa bugünkü Başbakanının idaresi altında bu 
yol üzerinde bulunmakta ve buna göre bizim 
kendileriyle tarihten gelen dostluklarımızdan 
başka, bu yolda da olmak üzere dostluğumuz ve 
bağdaşıklığımız tabiîdir. Dolayısiyle yapılan 
Andlaşma, esasen var olan ve kâğıt üzerine ko
nulmasında çok faydalı bulunan bir durumu 
tesbit etmektedir. Bundan 25 sene evvel, o mem
leketlerden geçmiş bir arkadaşınızım. O zaman 
da bize karşı Müslüman olsun, Hindu olsun, 
gerekse Sint olsun, elhâsıl hangi dinden olur
sa olsun, halktan her yerde büyük dostluk ve 
bize karşı büyük bir bağlılık gördük. Genç
ler daima bizim hizmetimize koşarlardı. Bizim 
Sevr Muahedesi karşısındaki mücadelemizi tak
dir ediyorlardı, bir gün biz de bağımsız olaca
ğız diyorlardı. Sizin başınızda Mustafa Kemal 
olduğu için siz bunu daha çabuk başardınız, 
diyorlardı. Hakikaten aradan 20 - 25 sene 
geçti, bu arzuları başka şartlar altında da ol
sa husul buldu. 

Şimdi gönül ister ki, bu Andlaışma ileriye 
bakmak, gerilikten kurtulmak istiyen doğu 
devletlerini uyandırsın. Onlarda da bizim git
tiğimiz yolda yürümek hevesini uyandırsın. 
Bu, en çok temenni edilecek şeydir. (Bravo 
sesleri) Ve bu yolla Doğu milletlerini tehdit 
eden en büyük tehlike çok azalmış ve belki de 
ortadan kalkmış olur. Bu bakımdan Türkiye -
Pakistan Andlaşmasmm açtığı çığır, belki bü
yük bir selâmet çığırıdır, bizatihi büyük bir 
selâmet çığırıdır. Bu Andlaşmaya girmiyen bir
çok Doğu milletleri için de selâmet çığırı ola
bilir. Türkiye Pakistan'ın, Pakistan Türkiye'
nin tabiî bütün iç ve dış güçlüklerini yenme
lerini isterler ve buna çalışacaklardır. Keza 
ekonomik dayanışmada çok faydalı olacaktır. 
Bu arada seçim bölgem olan Manisa'da iki 
tarafın iştirakiyle bir fabrika kurulmak üzere 
olduğunu bilirsiniz. Bu, işte yapılan Andlaşma-
larm ilk belirtilerinden biridir ve temenni ede
riz ki, çok hayırlı olsun. 

Arkadaşlar, bu Andlaşmanm siyasal, askerî, 
ekonomik pek çok faydaları da vardır. Ama 
bence hepsinin üstünde mânevi bir fayda var
dır ki, o da, komünizm ile kör taassubun aley
hinde elele vermektir. (Bravo sesleri) Komü
nizm ve kör taassup, hepimiz için, bütün dün-
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I REÎS — Buyurun. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, mu
halefete mensup bir arkadaşınız olarak cümle
nizle aynı hassasiyet ve aynı düşünce aynı heye
canla dost Pakistan'ın Mulhterem Başvekilini 

I saygiyle sc-1 anılarım. 
Pakistan'ın, Türkiye dâhilinde haiz olduğu 

intibaı geçen yıl Türkiye dışında duymak, hisset
mek mümkün oldu. Bu heyecan beni burada, hu-
zurunjuza, Sayın Başvekil huzurunda konuşmaya 
sevk etti. Geçen yıl Paris'te Pakistanlı kardeş»-
lerimîz bizimle, müşterek bir gün yapalım dedi
ler. Nasıl yapalım.diye düşünürken nihayet Mev-
lâna Celâleddin'i Rumi'nin mânevi şahsiyetinde 
birleşelim, dediler ve Paris'te bir Mevlâna Celâ-
leddini Rumi günü yaptık. Orada inanışları
mız, kanaatlerimiz mazinin bize naklettiği bütün 
hassasiyetiyle teşekkül etti ve efkâra, dünyaya 
yayjlmış oldu. Âdeta, orada iki milletin mesul 
şahıslarının dışında yabancı bir diyarda birbirini 
bulmuş kardeşler gibi! gönül beraberliği içerisin
de Celâleddin'i Rumi günü tes'it edildi ve o za
man şayanı şükrandır ki, 22 milletten bu iki mil
letin birleşmesini tebrik eden telgraflar gelmiştir 
ve o zamanki Sayın Millî Eğitini Bakanı Tevfik 
îleri de telgraf ve Celâleddin 'i Bumi 'nin resimle
rini göndermek suretiyle âdeta o birleşmeyi Hü-

I kümet adına tasvibetmiş gibiydi. O zaman bir 
mâna, bir ruh halinde bulunan bu bitrleşmenin 
bugün muhterem huzurunuzda ve muhterem Pa
kistan Başbakanının huzurunda mesul şahısların 
ve iki Devletin anlaşması şeklinde tecelli edişi 
cidden bana, sizlere olduğu gibi, büyük heyecan 
ve ruh huzuru vermektedir. Bunun için andlaş-
manm tasdikinin her iki milletin istikbali için 
olduğu kadar bu iki milletin menfaatini seven 
bütün îslâm âlemi için de memnuniyet verici hâ
dise olarak kaydeder, tasdikini bilhassa rica ede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
Başka söz istiyen olmadığına göre lâyihanın 

maddelerine geçilm'esini yüksek tasvibinize arz 
ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Bir takrir var; okutuyorum. 
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ya için, hele doğu için çok büyük tehlikedir. 
Bana öyle geliyor ki, Pakistan - Türkiye And-
laşması bu tehlikeyi ortadan kaldıracaktır. 
Kaldırmasa bile çok sarsacaktır, bu bakımdan 
çok hayırlı bir iş olmuştur. Komünizm ve ir
tica iş birliği tesirsiz kalırsa dünyada çok bü
yük şeyler kazanılmış olacaktır. 

Bu sözlerimle şuraya dikkatinizi çekmek 
isterim ki, Efganistan da, tıpkı Pakistan gibi, 
ileriye giden ve kör taassuba karşı mücadele 
eden bir Devlettir. Çok temenniye şayandır ki, 
Pakistan ve Efganistan doslarımız dahi arala
rında anlaşsınlar. Bu Anlaşma üçümüze şâmil 
olursa bu 3 Devlet beraber olacaktır. Uyanık, 
azimli bir idare için yenilmeyecek siyasi, mâ
nevi ve iktisadi güçlük yoktur. Bu bakım
dan bu güçlüklerin yenileceğini umarım. 

Sözüme son verirken şunları demek isterim. 
Bu Andlaşma iki Devlet için, doğu dünyası için 
ve medeniyet dünyası için en hayırlı bir şey 
olacaktır. 

Arkadaşlarımın bunu tasvip edeceğini ve 
bundan çok hayırlı neticeler çıkacağını ümit ile 
selâmlarım. (Alkışlar). 

REÎS — Başka söz istiyen?... 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlar, Millî Mücadelenin karanlık 
günlerinde, gönülleri bizimle, kalbleri bizimle 
çarpan camilerinde, mabetlerinde bizim inandı
ğımız Büyük Allah'a tapan kardeş Pakistan'
ın genç Başbakanını ve Pakistan kardeşlerimi 
saygı ile selâmlarım (Alkışlar). 

Aralarında gönül birliği, ruh birliği, kültür 
fcdrliği ve kader birliği olan bu iki devletin 
NATO müdafaa cephesi anlayışına uygun olarak 
tanzim edilen, bu müşterek Andlaşmada emeği 
geçen Hükümetimizi candan tebrik ederim. (Al
kışlar)'. 

Bu Andlaşmayı biz Doğu milletlerinin kurtu
luş ve müdafaalarının ana unsuru olarak se
lâmlıyoruz. 

Biz Pakistan'la gönül gönüle, el ele verdi
ğimiz müddetçe bütün dünya müslümanlarmın 
emniyet unsuru olarak kalacağız. 

Bu Andlaşmayı getiren hükümeti tekrar 
tebrik eder memleketlerimiz için hayırlı olma
sını temenni ederim. (Alkışlar). 

REÎS — Başka ,söz istiyen var mı efendim? 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum 

efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dos

tane îş Birliği Andlaşmasının tasdikma dair 
olan kanun lâyihasının müstaceliyetle müzake-
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resini arz ve teklif ederim. 
İ : 7 11.6 

Hariciye Vekili 
F . Köprülü 

REÎS — Okunan takriri tasvibiniza arz 'edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dos
tane îş Birliği Andlaşmasının tasdikına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Pakistan arasında 
2 Nisan 1954 tarihinde Karaçi'de akdolunan 
«Dostane îş Birliği Andlaşması» tasdik olun
muştur. 

REÎS — Okunan maddeyi yüksek tasvibinizi 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
İttifakla kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Yüksek tasvibinize arz ediyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla kabul 
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edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

Kanunun umumi heyetini açık reyinize arz 
ediyorum. Reylerinizi lütfen kullanınız. Kutu
lar dolaştırılıyor. 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaş kal
dı mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dos

tane İş Birliği Andlaşmasının tasdikına dair 
kanun lâyihasına 370 arkadaş rey vermiştir. Lâ
yiha (370) reyle ve ittifakla kabul ve tasdik 
edilmiştir. (Bravo sesleri, sürekli, şiddetle al
kışlar.) (Pakistan Başvekili Muhammed Ali, 
Meclisin samimî tezahüratı ve alkışları arasın
da kordiplomatik locasını terketti) 

REİS — 14 Haziran Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,00 
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Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dostane îş Birliği Andlaşmasınm tandikına dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Muş lafa Zeıren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdıağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 

Âza sayısı : 541 
Rey verenler : 37 0 

Kabul edenler : 370 
Reddeaenler : 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 166 
Açık mebusluklar : 5 

[Kabul 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahemet Tokuş 

. AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESÎR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
NPPÎ*"H Aracı 

BÎTLÎS 
UÂ. X XJXO 

Nıısrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülea 

edenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydm 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

-

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Eyüp Şahin 
İhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Saııaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıf ki Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
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Şevki Erker 
Hâmid Şevket înce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağ 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan Sarn 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 

Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Ünal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Nazlı Tlabtar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipanioğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
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KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Mahmut Erbil 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

Halil özyÖrük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Buıbik 
Ahmet İhsan Gür&oy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu • 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahattin Erdem 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu! 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
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Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlf Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

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

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik îleri 
Ferid Tüzel 
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SEYHAN 

Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğhı 
Nurullah îhsan Tolon 
ismet Uslu 

SîtRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğhı 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk > 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
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Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Balit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğkı 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

Fethi Ülkü 
URFA 

Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Haşim TatHoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğkt 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etm-iy enler] 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasum Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Faad Seyhun 
Bâzım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Öevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen (1.) 
Sabri Çonkar (I.) 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topcuoğlu4 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Sekip İnal 

İÇEL 
Aziz Koksal 
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MUĞLA 

Turan Akarca 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

ORDU 
Fazıl Erim. 
Selâhattin Orhon 

İSTANBUL 
Kemal Atay 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zaıkar Tarver ~ 
Füruzan Tekil 
Fahrett in Ulaş 
Tahsin Yazıci 

ÎZMÎE 
Abdullah Aker 
Nebi! Sadi Altuğ 
Rauf Onursal 
Abidin Tekön 
Behçet Uz (V.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniarüs 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Talhir Taşer 

KOCAELÎ 
Hamza Osman Erkan 
(t) 
Sadettin Yalım (î.) 
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KONYA 

Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmene-ğiıı 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü Özal 

KÜTAHYA . 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koç er 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topal oğlu 
Mehmet îînaldı 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin GKilüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusuf .Aysal 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muhlis Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlıı 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

T. B. M. M. Matbaası 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Kayseri 
Zonguldak 

1. 
1 
2 
1 
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Devre : X 
içtima: F. 

Türkiye ile Pakistan arasında Akdedilen Dostane iş Birliği Andlaş-
masının tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz

batası (1/5) 

55. V. 1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Pakistan arasında akdedilen Dostane îş Birliği Andlaşmasımn tasdikına dair Hariciyo 
Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 . V. 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Mcnder$s 

ESBABA MUCİBE LÂYİHASI 

Türkiye'nin dış siyasetinin temelini, cihanda sulhun, emniyetin, istikrarın ve refah ve terakkinin 
sağlanması için, sulhsever ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasmdaki yüksek prensiplere samimiyetle 
bağlı olan ve onların tahakkukuna azimli bulunan bütün hüsnüniyet sahibi devletlerle iş birliği 
yapmak hususu teşkil ettiği cihetle, sözü geçen evsafı haiz olduğunu fiiliyatla ispat eden devlet
lerle bu maksatların temini için iki taraflı veya çok taraflı Andlaşmalar akdini Türkiye Hükümeti 
sistemli şekilde tatbik ettiği bir prensip haline getirmiş bulunmaktadır. 

Pakistan, yalnız Türkiye ile olan çok eski sevgi, itimat ve kardeşlik bağlarından dolayı değil, 
Türkiye Hükümetinin takibettiği yukarda mâruz siyaseti de benimsemiş bulunması hasebiyle ken
disiyle bir dostane iş birliği andlasması akdetmekliğimiz hakikatların tabiî bir neticesi olmuştur. 

Türkiye ile Pakistan arasında, Yüksek Meclisin de tasvibine iktiran eylemiş bulunan bir Dostluk 
ve bir de Kültür Anlaşması esasen mevcuttur. Bu kere Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmiş bulunan 
Dostane îş Birliği Andlasması, iki memleket arasında teyemmünen mevcut ve ahdî şekilde tevsik 
edilmiş dostluğu imkânlar nispetinde en faal şekilde tatbikat sahasına intikal ettirmek gayesine ma
tuftur. "•""'" - T r " " " 

Filhakika, mezkûr Andlaşmada, Akıd Taraflar yekdiğerinin dahilî işlerine müdahaleden ve di
ğerinin aleyhine müteveccih bir ittifaka katılmaktan tevakkiyi vadetmekle kalmayıp milletlerarası 
meselelerden, müşterek menfaatlerini alâkadar edebilecek mahiyette olanları hakkında istişarelerde 
bulunmayı ve - milletlerarası icabat ve şartları göz önünde tutmak suretiyle - âzami ölçüde iş birliği 
yapmayı birbirlerine taahhüdeylemektedirler. 

Bu iş birliği, yalnız siyasi sahaya inhisar etmeyip, Andlaşmanm 3 ncü ve 4 ncü maddelerinde tas
rih edildiği veçhile kültürel, ekonomik, teknik ve askerî sahalarda da tecelli edecektir. 

Savunma sahasına mütaallik 'istişare ve iş birliğinin nereleri tazammum edeceği Andlaşmanm 4 ncü 
maddesinde tasrih olunmuştur. Mezkûr madde mucibince bu iş birliği teknik tecrübe ve terakkiler
ime» müştereken istifade ile silâh ve mühimmat imaliüde tarafların yekdiğerinin ihtiyaçlarını temine 

S. S A Y I S I 

T. a 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlat 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2664 
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çalınmasından, tahrik edilmeksizin taraflara karşı hariçten bir tecavüz vukuu takdirinde, Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasının 51 nci maddesine uygun olarak ne şekilde ve ne nispette iş birliği yapabi
leceğinin tetkik ve tesbit'ine kadar varan geniş bir sahayı ihata eylemektedir. 

Taraflarca başka Devletlerle şimdiye kadar yapılmış olan her türlü Andlaşmaları mahfuz tu
tan ve ilerde Taraflarca yapılabilecek yeni Andlaş maların bunun hükümlerine halel getirmesinden 
mahfuz bulunan işbu Dostane îş Birliği Andlaşması, hem b'ücümle hüsnüniyet sahibi ve sulhperver 
milletlerin menfaatlerine yarıyacak mahiyeti hem de hüsnüniyet sahibi devletlerin iltihakına açık 
bulunması hasebiyle Türkiye Hükümetinin yapıcı ve sulhperver siyasetinin yeni ve hayırlı inkişaf
lara müstait bir tezahürünü teşkil eylemektedir. 

Yukarda mâruz izahat, (Türkiye ile Pakistan arasında Dostane iş Birliği Andlaşması) nın Tür
kiye'nin yüksek menfaatlerine hizmet eden ve Türkiye'ye milletlerarası sahada yeni bir itibar ve iti
mat kaynağı sağlıyacak olan bir vesika teşkil eylediğini meydana koymaktadır. 

Bu itibarla, işbu Andlaşma Yüksek Meclisin tasdikına lâyıktır. 

Hariciye Encümeni mazbata» 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 2 
Karar No, 1/5 

3& > V . 1934 

TÜksek lUislig» 

Türkiye ile Pakistan arasındaki Dostane' îş 
Birliği Andlaşması tetkik olunmuş ve ihtiva ettiği 
hükümler bakımından iki memleket arasında esa
sen mevcut olan dostluğun ahdî bir şekilde tev
siki mahiyetimde olduğu tesbit olunmuştur. 

Türkiye ile Pakistan arasındaki münasebetler 
bakımından büyük bir kıymet ifade eden bu And
laşma, diğer taraftan da dış siyasetinin temelini 
cihanda sulh ve emniyetin istikrarı gayesine is-
tinadettirmiş olan Türkiye'nin bu yüksek gaye
lerine de tamamen uygun bir mahiyette görül
müştür. Filhakika bu Andlaşma ihtiva ettiği hü
kümler itibariyle Âkıd Taraflara milletlerarası 
meselelerden müşterek menfaatlerini alâkadar 
edebilecek mahiyette olanları hakkında istişare
lerde bulunmak ve iş birliği yapmak imkânlarım 
da hazırlamaktadır. 

Bu vasıflariyle memleketimizin yüksek men
faatlerine tamamiyle uygun bulunan Andlaşmanm 

tasdikti eneümenimizce aynen v6 ittifakla kabul 
edilmiştir. 
. Umumi Heyetin Yüksek tasviplerine arz 
olunmak üzere Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

îzmir Eraurum 
C. Baban B. Dülger 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 

B. 8. Burçak 
îzmir 

N. 8. Altuğ 

îzmir 
N. Pınar 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

ÎSt&nbul îstanbul 
L. Kırdar N. Yamut 

îzmir 
S. Giz 

îmzada bulunamadı 
Ears Kastamonu 

T. Göle B. Akta§ 
Siird Sinob 

8. Bedük M. Tümerkan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, ile Pakistan arasında akdedüen Dostane 
ta Birliği Andlasmasının tasdikına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Pakistan arasında 
2 Nisan 1954 tarihinde Karaçi'de akdolunan 
«Dostane îş Birliği Andlaşması» tasdik olun
muştur 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ie-
js^ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

.N. Gedik 
Maliye Vekili 
B. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeyünoğlu 

Sıh* ve iç. Mv, Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Devlet Vekili re 
Bagvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

(S. Şayi» ; b) 



TÜBKÎYTE ÎLE PAKİSTAN ARASINDA DOSTANE İŞ BÎRLÎĞI ANDLAŞMASI 

Tiirfkiiy* '•' -
v« r * , : ' . ; ; • ; , ; , • ; : . ; ; . , - " - < • ' • - . - ^ ^ 

*' Pakistan', 
Birleşmiş Milletler Anıdlaşmasınan gayelerin* ve prensiplerine bağlıloklantnı v« dankma bunla

rım tatbiki ve taha(k!kuku uğrumda çalışmak azimlerimi teyidedenek, 
Araıiarımda teyemmümen mevcut samimî dostluktan doğanı daha genıiış is binliğinden faydalan

mak arzusiyle mütekaidi olanak, . ' 
Memleketlerimin refahimin ve emniyetinin, aıralarımday bu gayelerin tahaikkukunıa matuf şekil-

tle* her sahada, istişare ve iş birliği yapmalarım âmir bulunduğunu ıtakdir ederek, 
Böyle bir iç biriliğindin bütün sulhsever milletlerin - ve .'bilhassa bu milletlerfden Akıd Tarafla

rla! bölgesinde bulunanlarım 'da - menfaatlerime uygun olacağıma ve biaumetice, (tecezzi kabul e;t-
oıiyen - sulh ve eıranâyetiın sağlamlaşmasınla hizmet edeceğime Ikaaınıi bulumaralk, 

Aralarında işbu Dosıtanıe îş Birliği Anıdlaşımasımun akdine ıkarar vermişler ve bu maksatla, 
Türkiye : 

(Türlkiye Cumhuriyetindin Karaçi Büyükelçisi Ekselans Salâhaddim Abbel'-i 
Pakilsıtan : 

Pakiıstan Hariciye Nazım Sir M. Zafruıllah Han'ı 
murahhasları 'olaraik tâyin eylemişlerdir. Bu murahhaslar, salâhiiyetoam'elerini teati edip usulü
me uygun bulduktan1 sonra, a^ağııdaıki hususlarda mutabuk Mmışlarıdır : 

•"'"' Madde — 1. 

Akıd Tartafl̂ ar, yekıdiğerindınf dahilî işlerime ' her; hangi bir şekilde müdahaleden ve diğerinin 
aleyhime nıütervıeccih bir ittifaka veya faaüjyetlene kakılmaktan tevakki etmeyi taahhüt eylerler. 

Madde — 2. 

'Âkıd Taraflar, müşterek menfaatlerini alâkadar edebilecek Milletlerarası meselelerde istişare
de bulunacaklar ve - Milletlerarası icabat ve şartları göz önünde tutmak suretiyle - âzami ölçüde 
15 birliği yapacaklardır. 

***/ x ""•''" " \ A î Madde — 3. . 

Akıd Taraflar kültür sahasında aralarında ayrı bir Anlaşma ile tesis eyledikleri iş birliğini, 
kabında yeni anlaşmalar akdi suretiyle, ekonomi, teknik sahalarında da inkişaf ettireceklerdir. 

* \ • : • " Madde — 4 . ^ ' 

Akıd paraflar arasındaki savunma sahasına mütaallik istişare t e iş birliği : 
a) Teknik tecrübe ve terakkilerden müştereken istifade için bilgi teatisi, 
b) Silâh ve mühimmat imalinde, imkân nispetinde, Tarafların ihtiyaçlarının tatminine çalı

şılması, 
c) Kendilerine karşı tahrik etmedikleri harici bir saldırma vukubulduğu takdirde, Birleş

miş Milletler Andlaşmasımn 51 nci maddesine uygun olarak, ne şekilde ve ne nispette iş bir
liği yapılabileceğinin tetkik ve tesbiti hususlarında tecelli edecektir. 

1 

"•" Madde — 5. 

Akıd Taraflar, her biri ile üçüncü bir Devlet veya diğer devletler arasında elyevm mer'i bu
lunan Milletlerarası taahhütlerin hiçbirinin işbu Andlaşma hükümleriyle tenakuz halinde bulun* 

(S. Sayısı: 5) 
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madiğini ve işbu Andlaşmanm mezkûr taahhütler üzerinde tesir icra eylemiyeceğini ve icra ede
bilecek şekilde tefsir edilemiyeceğini beyan ve, diğer taraftan, işbu Andlaşmaya muhalif olabile
cek her hangi bir Milletlerarası taahhüde girişmemek mükellefiyetini deruhde ederler, 

Madde — 6. 

îşbu Andlaşmaya, Âkıd Taraflarca onun gayelerinin tahakkuku için iştiraki faydalı addedi
lecek Devletler, Âkıdlarla aynı şartlar tahtında ve aynı hakları haiz olmak üzere iltihak edebile
ceklerdir. 

İltihak keyfiyeti, iltihaknamenin Türkiye Hükümetine, usulü veçhile tevdiinden sonra, bun
dan diplomatik yolla Pakistan Hükümetine Türkiye Hükümetince resmî ihbarda bulunulmaca 
tarihinden itibaren hukukan tekevvün etmiş olacaktır. 

Madde — 7. 

İngilizce metni muteber olacak olan işbu Andlaşma, Âkıd Taraflarca, kendi anayasalaramdaki 
usule göre tasdik edilecek ve tasdiknamelerin Ankara'da teatisi tarihinden itibaren yürürlüğe gi
recektir. 

Yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren geçecek beş senenin inkızasmdan bir yıl önce Âkıd Ta
raflardan birince, diğerine, diplomatik yolla resmen bir fesih ihbarında bulunulmaması takdirin
de yeni bir beş senelik müddet için kendiliğinden uzatılmış olacak ve mütaakıp devreler aynı usul 
cari bulunacaktır. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, isimleri geçen yetkili Murahhaslar işbu Andlaşmayı imza eyle
mişlerdir. 

Karaçi'de, iki Nisan bin dokuz yüz elli dört tarihinde iki nüsha olarak tanzim kılupnıştiB. 

• I H1> H 
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Devre : X 
İçtima: F. S. S A Y I S I : 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 15 
nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe 

encümenleri mazbataları ( 1 / 3 ) 

T . C. • ' ' ••";•• 

Başvekâlet 26. V. 1954 
Kanunlar ve Kararlar? 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/2406 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 15 nci maddesinin 
tadili hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20.V. 1954 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
.' A. Menderes * 

. ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

*6219 sayılı Kanunun mucip sebepler kısmında izah olunduğu veçhile, Türkiye Vakıflar Ban
kası, hem vakıfların nakit mevcudunun en rantabl bir şekilde tenmiyesini ve hem de vakıf akar ve 
işletmelerin iktisadi icaplara en uygun bir tarzda idarelerini temin gayesiyle kurulmuştur. 

Ancak; bütün bu maddi varlık, hiçbir zaman vakıf hüviyetinden tecerrüt edemiyeceği cihetle, 
idarelerinde bünyeleri icabından doğan birtakım hususiyetlerin daima göz önünde tutulması lâzım-
gelip bu hususiyetleri, teşkilâtının içinde bulunmaları dolayısîyle yakînen bilen kimseler marife
tiyle Banka idare Meclisine akis ve intikal ettirilmesi faydalı ve hattâ zaruri bulunduğu halde mezkûr 
kanunda bu yolda bir hüküm yer almamış ve dolayısiyle bir boşluk hâsıl olmuştur. 

Filhakika mevzuun arz edilen bu hususiyeti karşısında Umum Müdürlüğün görüş ve düşünce
lerini kendisi tarafından müntehap azaları vasıtasiyle dahi matlup derecede Bankaya intikal etti-
remiyeceği görülmüş ve ileride hadis olabilecek birtakım müşkülleri bertaraf etmek gayesiyle 
ilişik kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 

Tatbikat bakımından vaziyet bu, merkezde olduğu gibi mevzuat itibariyle de bu yolda bir hü
küm sevkının mevcut kanunlarla tearuz teşkil etmiyeceği neticesine varılmaktadır. 

Filhakika mevzuat bakımından evvel emirde ortada 3460 sayılı Kanunun 6212 sayılı Kanunla 
muaddel 45 nci maddesi mevcut bulunmaktadır. Mezkûr madde tadilden evvel 3656 sayılı Kanuna 
tâbi memurların alelûmum idare meclisi âzalığı ve murakıplık gibi vazifelere tâyinlerine cevaz 
vermediği halde 6212 sayılı Kanun iktisadi Devlet Teşekkülleri meyanmda anonim şirket halinde 
kurulmuş bankaları da içine alacak bir şekilde bu hususta cevazı mutazammm sarih bir hüküm 
sevk etmiştir. Bundan başka 5434 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 6311 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi dahi bu hususta yukardaki hükme mütenazır açık bir hükmü ih
tiva etmekte bulunmuştur. 

Yukarda verilen izahata mütenazır olarak maddede yapılan değişiklik ikinci bentte gösteril
diği şekilde idare meclisini teşkil eden azalardan birinin Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtından 
olması kaydının ilâvesinden ve bir de idare meclisi âzalarının ücretleri hakkında maddede sarahat 
bulunmadığı cihetle bu ücretlerin Başvekâletçe tâyin ve tesbît edileceğini nâtık yeni bir hükmün 
konulmuş olmasından ibarettir. 

9 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/3 
Karar No. 2 

26 .V . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun 15 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihası Hükümet temsilcile
rinin huzuriyle müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında belirt
tiği gibi vakıfların nakit mevcudunun en verim
li bir şekilde tenmiyesi ve Vâkfa ait akar ve iş
letmelerin iktisadi icaplara en uygun bir tarzda 
idarelerini temin maksadiyle kurulmuş olan ba
his mevzuu bankanın idare organında Vakıflar 
İdaresinin temsil edilmesinin lâzım ve zaruri 
olduğu müşahede ve tesbit olundu. 

t Diğer taraftan 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi hususi kanunlarında sarahat mevcut ol
duğu takdirde bu kanuna tâbi memurların İda
re Meclisi âzalığına tâyinine 'imkân bahşetmekte 
bulunduğu da görülerek kanun lâyihasının ay
nen kabulüne mevcudun ittifakiyle karar verildi. 

Yeni kurulmuş olması hasebiyle vazifeleri 
halen pek kesif bulunan Banka İdare Heyetinin 
biran önce tam kadrosiyle faaliyete geçebilmesini 
teminen kanun lâyihasının tercihan ve müstace
liyetle müzakeresinin Umumi Heyete arzı da ay
rıca karar altına alındı. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Balıkesir 
E. Güreli 

Kâtip 
Kocaeli 

E. Başak G 
Diyarbakır 
E. Şahin M. 

Âiyon K. 
. Yiğitbaşı 

Konya 
GüzelJcilmç 

Van 
E. Kartal 

Bursa 
E. Şaman 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Van 
E. Durmaz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/3 
Karar No : 8 

Yüksek Reisliğe 

27 . V . 1954 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 15 ncı maddesi
nin tadili hakkında hazırlanan ve İcra Vekille
ri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 26 . V . 1954 tarihli ve 71/2406 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ti-, 
caret Encümeni mazbatası ile birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Vakıflar Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti temsilcisi hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki Kanunun 
15 nci maddesinin tadili suretiyle İdare Mecli
sine Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtından 

bir kişinin iştirakini temin maksadını istihdaf 
etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere mezkûr kanunun 2 
nci maddesinin (E) bendine göre, Vakıflar 
Umum Müdürlüğünün sahip bulunduğu birta
kım akaar ve işletmelerinin idarelerini de ban
kaya tevdi edebileceğine ve bu devrin mezkûr 
akaar ve işletmelerin vakıf hüviyetlerine tesiri 
bulunamıyacağma göre işbu maddi varlığın ha
iz bulunduğu hususiyetlerine uygun bir idare 
tarzının tesbit ve takibi zaruri bulunmakla Ban
ka İdare Meclisine Vakıflar Umum Müdürlüğü 
teşkilâtından bir zatm tâyini ezhericihet ye-

( S. Sayısı : 9 ) 
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rinde görülmüş ve Bankanın hususi hukuk hü
kümlerine tâbi bir anonim ortaklık şeklinde 
kurulmuş olması da hisse ekseriyetine sahip ol
ması dolâyısiyle asıl mal sahibi telâkki edilebi
lecek idarenin, Bankanın İdare Meclisine kendi 
teşkilâtından birinin tâyini lüzumu encümeni-
mizce de yerinde mütalâa edilmiş olmakla lâyi
ha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihası müstaceliyetle görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Bursa Balıkesir 

K. Yılmaz H. îmre 
Mazbata Muharriri 

İstanbul Afyon K. 
H. Hüsnüm M. Â. Ülgen 

Ankara 
M. Tarkan 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Çorum 

Y. Gürsel 
içel 

î. Gürgen 
Kocaeli 

E. Alican 
Muğla 

N. özsan 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 
8. Ban 
Tekirdağ 

t. ff. Akym 

Aydın 
Z. Ural 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurtr 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

A. Ba/yar 
Muğla 

N. Poyvazoğlu 
Rize 

ff. Agun 
Seyhan 

N. Tolmı 
Tıokad 
t. Bnç 
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HÜKÜMETİM TEKLÎEİ 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 15 nci maddesinin tadili hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 15 
nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Bankanın İdare Meclisi; üçü (A), biri (B), 
biri (C) grupu hisse senedi sahiplerini temsil 
etmek üzere beş azadan terekkübeder. 

(A) Grupu azalarından biri Vakıflar Umum 
Müdürlüğü teşkilâtından olmak üzere Başvekil 
tarafından, diğer ikisi ile (B) ve (C) grupu 
azaları umumi heyetçe seçilir. Hariçten seçilecek 
(A) grupu âzalarının bankacılık sahasında bilgi 
ve tecrübe sahibi kimselerden olması şarttır. 

Bankanın Umum Müdürü İdare Meclisinin 
tabiî âzasıdız. 

İdare Meclisi âzalarının hizmet müddetleri, 
salâhiyet ve mesuliyetleri Ana Sözleşmede gös
terilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Baş
vekâletçe tâyin ve tesbit edilir. Vakıflar Umum 
Müdürlüğü teşkilâtından olan azaya verilecek üc
ret miktarı.diğer azalara verilecek ücretin üçte 
ikisini geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tahinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

E. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapanı 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yır cali 

ö. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavusoğlu 

İşletmeler Vekili 
E. Çelikbas. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEf ÎŞTİRİŞİ 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
lığı Kanununun 15 nci maddesi 

da kanun lâyihası 

DEfl 
k Mn 
nm tt 

onim Ortak-
tadili hakkın-

MADDE 1. — Hükümetin birinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. -— Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

üçüncü maddesi 

( S. Sayış» : Ö) 



Devre : X 
îçtima: F. S, S A Y I S I : 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı işçilerine ilâve tediye yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mabatası ( 1 / 2 ) 

T. C. 
Başvekâlet . 26. V. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2781 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı işçilerine ilâveten tediye 
yapılması hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25. V. 
1954 tarihinde Yüksek Meclise «sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
;' A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

6212 sayılı Kanunun geçici maddesiyle kabul buyurulan hükme göre Devlete, belediyelere, İktisa
di Devlet Teşekküllerine ait her türlü iş yerlerinde İş Kanununun muaddel 1 nci maddesi hükmünce 
işçi sıfatiyle çalışan kimselere ve bu arada İnhisarlar Umum Müdürlüğü işçilerine birer aylık istih
kakları tutarında ilâve tediyeler yapılmıştı. 

6212 sayılı Kanunun esas hükümleri İktisadi Devlet Teşekkülleri işçilerinin bu teşekküller tarafın
dan memur ve hizmetlilere tevzi olunan prim ve temetttü ikramiyelerinden daimî mahiyette istifa
delerini sağlamış olduğu halde Devlet İktisadi Teşekkülleri arasında mülhak bütçeye bağlı kalması 
itibariyle bu gibi tevziat imkânı bulunmıyan İnlıi şarlar Umum Müdürlüğü işçilerinin bu ikramiye
lerden mahrum kalmaları işçiyi terfih maksadiyle yapılan bu yardımlarda bir müsavatsızlık yarat
maktadır. 

Bu durum Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı emrinde çalışan işçiler için de aynı bulun
maktadır. 

Bu müsavatsızlığı gidermek ve anılan işçileri işlerine daha kuvvetli bjr alâka ile bağlıyabilmek dü
şüncesiyle ekli lâyiha sunulmuştur. 

m 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/2 
Karar No. 7 

27 . V . 1954 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ile Gümrük 
Muhafaza Umum Kumandanlığı işçilerine ilâ
veten tediye yapılması hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 26 . V . 1954 tarihli ve 
71/2783 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

6212 sayılı Kanunun geçici maddesi hük
müne göre Devlete, belediyelere, İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait iş yerlerinde işçi sıfa-
tiyle çalışan kimselere ve bu nıeyanda İnhisar
lar Umum Müdürlüğü işçilerine de birer aylık 
istihkakları tutarında ilâve tediyeler yapıl
makta ise de İktisadi Devlet Teşekkülleri işçi
lerinin teşekküller tarafından tevzi olunan 
prim ve temettü ikramiyelerinden de ayrıca 
faydalanmakta oldukları ve İktisadi Devlet Te
şekkülü mahiyetinde olup mülhak bütçe ile 
idare olunan İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
işçilerinin, bu ikramiye ve primlerden mahrum 
kalmaları müsavatsızlığı husule getirdiğinden 
bunu önlemek ve işçileri işlerine daha kuvvet
li alâka ile bağlayabilmek maksadiyle hazırlan
mış olan kanun lâyihası Bncümenimizce de 
yerinde mütalâa olunarak maddelerin, görüşül
mesine geçilmiş ve 6212 sayılı Kanunun t.esbit 
ettiği hükümler de göz önünde bulundurulmak 

suretiyle lâyihanın maddeleri tadilen kabul 
edilerek maddeler yeniden Bncümenimizce tan 
zim edilmiştir. 

Lâyiha, müstaceliyetle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Buıisa 

K. Yılmaz 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
//. Hüsman 

Ankara 
M. Tarhan 
BalıkesÜr 

M. //. Timurtaş 
Çorum 

Y. Gürsel 
İçel 

/. Gürgen 
Kocaeli 

R. Alican 
Muğla 

N. Özsan 
Ordu 

R. Altsoy 
Seyhan 
8. Ban 

Tekirdağ 
/. / / . Akyiiz 

Reis V. 
Balıkesir 
/ / . tynre 

Afyon K, 
M. A. Vlfien 

Aydın 
Z. Uray 
G an kırı 

T. Uy mır 
Kskişehir 

M./Başkurt 
Kırklareli 
S. BaJmy 
Mardin 

A. Bay ar 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Rize 

H. Agun 
Seyhan 

N. Tolon 
Tokad 
/. Bac 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı işçilerine ilâve te

diye yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE ,1. — İnhisarla r Umum Müdürılü-
ğüıue adıt iş yerlerinde çalışan ve İş Kanunu-. 
nun anııaddeıl birinci maddesilnde'ki tarife göre 
işçi sayıdan kilmıselene İcra Veikilllıeirıi Heyetince' 
tıeslbdt edilecek tariıhTerde 6212 sayılı Kanunun 
geçici maddesinde ıtedbit edilen) esaslar daire
sinde biner aylmk istihıkalk'larıı tutarında yıüıda üç 
defaya ikadar ilâve tediyeler yapı'laibil-ilr. 

Yutoarüki fı!kra hüikmü 'bütçesinde tathsiısat 
aramfmaksDzıın Gümrük 'Muhafaza Umum' Ku-
manfdaoulığı emrinde çalışan işçil'e-ne de teşmil 
edidebi'lir. 

Şu kadar ki işçinıkn ibu tediyelerden istiıfa-
de edebikmesi iç'in 'tediye tarihine kadar iş ye
rinde en aız aıLtı. ay müddet çalışmış' olmasa, şart
tır. 

MADDE 2. — Bu kıanun neşri 'tarihinde mer-
üyete girer. 

'MADDE 3. — Bu ikamın' Ihükümlerini icraya 
fMaliye ve Gümrük ve 'İnhisarlar. vekillileri me
murdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. ÇiçekĞağ 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı işçilerine ilâve te

diye yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne ait iş yerlerinde bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte müstahdem olanlardan en az 
altı ay aynı idareye bağlı olarak İş Kanununun 
şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmış 
olan ve İş Kanununun muaddel birinci madde
sindeki tarife göre işçi sayılan kimselere üc
ret sistemleri ne olur ise olsun birer aylık isı-
tihkakları tutarında ve İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilecek tarihlerde senede en çok üç de
faya kadar ilâve tediye yapılabilir. 

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

Bu tediyeler hakkında İş Kazaları ile Mes
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu 
ile İhtiyarlık Sigortası ve Hastalık ve Analık 
Sigortası Kanunları uygulanmaz ve bu paralar 
borç için haczedilemez; 

Yukardaki fıkralar hükümleri Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı emrinde çalışan 
işçilere de şâmildir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı emrinde 
çalışan işçilere verilecek ilâve tediyeler bütçe
de mevcut veya bu maksatla açılacak tertibe 
Maliye Vekili tarafından kaydedilecek tahsi
sattan ödenir ve her yılın bütçe fazlaları hesa
bı katilerde bu tediyelere karşılık tutulur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
itibaren mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 4. — Bu Kanunun hükümlerim ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

(. & Sayısı ı 10 ) 



Hü. B. n 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

&ûı. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
G. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G-. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

( S. Sayışı : .10) 



Devre : X 
içtima: P. S. S A Y I S I : 

Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ilâ
ve tediye yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1 6) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . V . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 2784 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde çalıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hakkında 
Millî Müdafaa Vekâletince' hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . V . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

6212 sayılı Kanunun geçici maddesiyle kabul olunan hükme göre Devlete, belediyelere, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait her türlü iş yerlerinde iş Kanununun muaddel birinci maddesi hük
münce işçi sıfatiyle çalışan kimselere ve bu arada Millî Müdafaa Vekâleti iş yerlerinde çalıştı
rılan işçilere de birer aylık istihkakları tutarında ilâve tediyeler yapılmıştı. 

6212 sayılı Kanunun esas hükümleri İktisadi Devlet Teşekkülleri işçilreinin bu teşekküller ta
rafından memur ve hizmetlilere tevzi olunan prim ve temettü ikramiyelerinden daimî mahiyette 
istifadelerini sağlamış olduğu halde Devlet bütçesinden ücret alan Millî Müdafaa Vekâleti iş yer
lerinde çalışan işçilerin bu ikramiyelerden mahrum kalmaları işçiyi terfih maksadiyle yapılan bu 
yardımlar da bir müsavatsızlık yaratmaktadır. 

Bu müsavatsızlığı gidermek için ve anılan işçileri işlerine daha kuvvetli bir alâka ile bağlıya-
bilmek düşüncesiyle ekli lâyiha sunulmuştur. 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümerıi 27 . V . 1954 
Esas No : i/6 
Karar No : 9 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde 
çalıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hak
kında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 26 . V . 1954 tarih
li ve 71/2784 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Millî Müdafaa Vekili ve Malijre Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

6212 sayılı Kanunun geçici maddesi hükmü
ne göre Devlete, belediyelere, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait iş yerlerinde işçi sıfatiyle 
çalışan kimselere ve bu meyanda Millî Müdafaa 
Vekâleti iş yerlerinde çalıştırılan işçilere de 
birer aylık istihkakları nispetinde ilâve tediye
ler yapılmakta ise de İktisadi Devlet Teşekkül
leri işçilerinin teşekküller tarafından tevzi olu
nan prim ve temettü ikramiyelerinden de daimî 
surette ayrıca faydalanmakta oldukları halde 
Devlet bütçesinden ücret alan Millî Müdafaa 
Vekâleti iş yerlerinde çalışan işçilerin bu ikra
miyelerden mahrum kalmaları muadelete uygun 
görülmediğinden dolayı işçiyi terfih maksadiy-
le Hükümetçe hazırlanmış bulunan kanun lâyi
hası eneümenimizce de yerinde mütalâa oluna
rak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 6212 
sayılı Kanunun geçici maddesinde tesbit edil
miş olan hükümler de nazarı dikkate alınarak 

m a d d e l e r i m d e n eneümenimizce tanzim ve ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha, müstaceliyetle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
/ / . Hüsman 

Ankara 
M. Tarkan 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Çorum 

Y. Gürsel 
İçel 

/ . Gülgen 
Kocaeli 

E. Alican 
Muğlia 

İV. özsan 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 
S. Ban 

Tekirdağ 
/. H. Akyuz 

Reis V. 
Balılkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Aydın 
Z. TJray 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Mardin 

A. Bay ar 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 
Rize 

H. Agun 
Seyhan 

N. Tolon 
Tokad 
/ . Baç 

( S. Sayısı : 11 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Milli Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde ça
lıştırılan işçilere ilâve tediye yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müdafaa Vekâletine aft 
(Kara, Deniz, Hava ve Harita Umum Müdür
lüğü) iş yerlerinde çalışan ve iş Kanununun 
muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi 
sayılan kimselere icra Vekilleri Heyetince tes-
bit edilecek tarihlerde 6212 sayılı Kanunun ge
çici maddesinde tesbit edilen esaslar dairesin
de birer aylık istihkakları tutarında yılda üç 
defaya kadar ilâve tediyeler yapılabilir. Şu ka
dar ki, işçinin bu tediyelerden istifade edebil
mesi için tediye tarihine kadar iş yerinde en 
az altı ay çalışmış olması şarttır. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. 8 ar ol 

Adliye Vekili 
Ö. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
U. Polatkan 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. M&nderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRlŞİ 

Millî Müdafaa Vekâletine ait iş yerlerinde çalış
tırılan işçilere ilâve tediye yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müdafaa Vekâletine ait 
(Kara, Deniz, Hava ve Harita Umum Müdür
lüğü) ne ait iş yerlerinde bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte müstahdem olan
lardan en az altı ayını idareye bağlı ola
rak iş Kanununun şümulüne giren veya gir-
miyen yerlerde çalışmış olan ve iş Kanununun 
muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi 
sayılan' kimselere ücret sistemleri ne olursa olsun 
birer .aylık istihkakları tutarında ve İcra Vekil
leri Heyetince tesbit edilecek tarihlerde senede 
en çok üç defaya kadar ilâve tediye yapılabilir. 

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

Bu tediyeler hakkında iş kazaları ile meslek 
hastalıkları ve analık sigortaları kanunu ile 
ihtiyarlık sigortası ve hastalık ve analık si
gortası kanunları uygulanmaz ve bu paralar 
borç için haczedilemez. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince veri
lecek ilâve tediyeler bütçede mevcut veya bu 
maksatla açılacak tertibe Maliye Vekili tarafın
dan kaydedilecek tahsisattan ödenir ve her yılın 
bütçe fazlaları hesabı katilerde bu tediyelere 
karşılık tutulur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerim ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

( S. Sayısı : 11 ) 
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Hü. ı\. K 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Vz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
- i/. Erkmen 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalt 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
F. ÇeUkbaş 

( S. Sayısı : 11) 


