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İ. - SABIK ZAMt
Kocaeli Mebusu Turan Güneşin, Münakalât
Encümeninden istifa ektiğinle dair takriri okun
du.
Her hangi bir zirai faaliyet nev'ine tahsis
edSÜmemiş arazdlerdefeji intifa halklarının müza
keresine mahsus bir merkez tefidir şeklînde, Ya
kın . Doğu memleketlerine töknik yardım te
mini gayesiyle, Birlenmiş Milietler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı iîe Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metli arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki
hakkındaki kanun lâyihası, Başvekâletin talebi
üzerine geriveriîdî.
îzmir Mebusu ilhan Sipahioğlu'nun, Türki
ye dahillerinde nakliyatı bahriye (Kabotaj) ve
limanlarla karasuları dâhilinde ücrayı sanat ve
ticaret hakkındaki 815 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin tadiline dair kanun teklifi, talebi
üzerine geriverildi.
Kayseri Mebu«u Osman Nuri Deniz'in, vefat
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okunaraik mer
humun hâtırasın/a hürmetten İki dakika ayakta
saygı duruşunda bulunuldu.
Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkındaki encümen raporu
dolayısiyle vâki yazılı müdafaa taleplerinin re
ye arz edilmemesi sebebine dıair sualine Riyaset
Divanı adına ReisvekiK Agâh Erozan cevap ver
di.
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nusaybin
ovasının sulanması için yapılaciâlk tesisata dair
Nafıa Vekilinden şifahi suali, vtMl hazır bulun
madığından, gelecek İnikada bırakıldı.
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, siyasi par
tilerin gelir saği&mak nıaıksadiyîe terfcibettikleri
toplantıları izne bağlıyan veya aasneden Dahili
ye Vekâleti tamimi karşısında Hükümet görüşü
nün ne olduğuna ve bu talimatın hangi (kanuni
hükme veya içtihada dayandığına dair Başve
kilden,
Malatya Mebusu Nüvit Yetkim Hn, Temmuz
1&56 sonunda Karadeniz'de geziye eükmış olan
C.H.P. Genel Sekreteri Be refakatinde bulunan
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mebusların ve matbuat mensuplarının mâruz
kaldıkları müdahale ve muamelelere dair Baş
vekilden,
Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu'nun, Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Ka
nunun tatbikatına dair vilâyetlere tamim yapı
lıp yapılmadığı hakkında 'Başvekilden olan sual
leri, Başvekil adına cevap verecek olan Adliye
Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni
Göktürk'ün talebi üzerine 15 gün sonraya bıra
kıldı.
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu 'mıh, İstan
bul ve Ankara ile diğer büyük şehirlerde izin
siz yapılan binalar hakkındaki! sualine Adliye
VekJili ve Dahiliye Vekâleti vekili Hüseyin Av
ni Göktürk cevap verdi.
Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci 'nin, 1937
yılında Mardin - Diyarbakır arasında öldürülen
vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan beş kişilik
encümenin mesaisi hakkında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisinden şifahi suali, Riyaset Di
vanı adına cevap verecek olajn zat hazır bulun
madığından, gelecek inikada bırakıldı.
Diyarbakır Mîebusu îhs&n Hamid TiğrePin,
süne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler
-alındığına ve bu hamaratın halen hangi mmtakalarda mevcut bulunduğuna dair Ziraat Vekilin
den şifsM suali, sual sahibi hazrr •bulunmadığın
dan, gelecek İnikada bırakıldı.
TunceK Mebusu Arslan Bora'mn, Köy Ensti
tüsü mezunu ilkokul öğretmenlerine ait intibak
kanunu lâyihasının ne zaman kanunlaştırılacağı
na dair sualine Maarif Vekili Ahmed Özel cevap
verdi.
16. X I . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi.
Re&vekili
Kayseri Mebusu
F. Apaydın
Kâtip
Kâtip
Bolu Mebusu
Kayseri Mebusu
/. Gülez
II. Kurmel

Sualler
Şifahi sualler
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun,
vatandaşların muhalif parti mebuslariyle tema
sını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine

dair şifahi sual takriri Dahiliye, İktisat ve
Ticaret Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/276)
2. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku 'nuıı,
kira rejiminin düzenlemmesi ve Millî Korunma
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içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne
dair şifahi sual takriri Dahiliye, iktisat ve

Ticaret

O ; 1
Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/277)"

% - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklif
1. — Giresun Mebusu Abdullah Izınen'in,
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sayı
lı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen muvak
kat 5 nci maddenin tadiline dair kanun teklifi
(2/383) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine)

BİRÎNCt

Tezkere
2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
Divanı Muhasebat Reisliği'tezkeresi (3/433) (Di
vanı Muhasebat Encümenine)

CELSE

Açılma saati: 15,10
REİS — Reisvekili Fikri Apaydın..
KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), İhsan Grülez (Bolu).

3. — YOKLAMA
BElS — Yoklama yapacağız.
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.)
REİS -— Ekseriyet hâsıldır, celesyi açıyo
rum.
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Sabık za
bıt hakkında söz istiyorum.
REİS — Buyurun.
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem mebus arkadaşlarım; geçen celsede Tu
ran Güneş'le aramızda çıkan bir münakaşadan
sonra şahsıma taarruz vâki oldu, diye söz iste
miştim, alamamıştım. Fakat geçen zabıtları
okuduktan ve dünkü gazeteleri gördükten son
ra hakikaten tahmin etmediğim derecede ağır
bir ithama mâruz kaldığımı gördüm. Seçim böl
gemizden ve Demokrat Partinin ışığı altında
buraya gelen Turan Güneş'in kendinden çok
büyük ve şımarık bir eda ile konuştuğunu gör
düm.
RAÎF AYBAR (Bursa) — Hakaretten bah
sederek bankasına hakaret edilemez.
SADETTİN YALIM (Devamla) — Zaptı
okuyacağım, efendim -.
«TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) —..Muhterem
arkadaşlar,
seçimler sonunda Müna
kalât Encümenine seçildiğimi gördüm. Bende
niz Münakalât Encümenine namzetliğimi koy
muş değilim. Mensubolduğum partinin Meclis

Grupu bendenizi &>yle bir encümene aday gös
termemiştir.
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — .Münaka
lâtta ihtisasınız vardır.
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer ihtisa
sa göre olsaydı, zatıâlinizin bu Mecliste girece
ği komisyon bulunmazdı.» (Sağdan, doğru, doğ
ru sesleri)
REİS — Sadettin Bey, bunu hakaret telâkki
e'dip zaptı okumak suretiyle söz istiyorsunuz.
SADETTİN YALIM (Devamla) — Bana de
ğil, bütün bizleri beraber seçen seçmenlerime
ve hattâ Muhterem Meclise hakarettir. (Sağdan,
O. ö. O... sesleri ve gülüşmeler)
RElS — Sadettin Bey, müsaade buyurunuz,
"efendim.. Her şeyin bir usulü vardır. Bu suretle
zatıâlinize hakaret olduğu bahsiyle söz istiyor
sunuz. Lütfen buyurunuz, mesele bitmiştir.
SADETTİN YALIM (Devamla) — Hayır
efendim, Öyle'değil. Diyor ki; hiçbir şubede ih
tisasın yoktur. Arkadaşlar, ben 30 senedir bu
memlekete hizmet ettim, tertemiz bir ticaret
hayatım vardır.
REİS — Müsaade buyurun, meseleyi halle
delim. Söz almış değilsiniz. Buyurun, kürsüyü
terk edin. Meclisle karşı karşıya geleyim.
(Sadettin Yalını kürsüden indi.)
REİS — Şimdi, zaptı sabık hakkında söz
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istiyen arkadaşımız Sadettin Yalım Bey, geçen
celsedeki zaptı aynen okudular. Geçen celse,
Turan Güneş'in, şimdi okuduğu bu cevabından
dolayı arkadaşımız söz istedi. Kendisine, bunla
rın hakareti tazammun eden hitaplar olmadığı
nı beyan ederek söz vermiyeceğimizi ifade ettik,
«Direniyorum» demediler. Direniyorum deme
dikleri için Meclisi Âliden karar almak lüzu
munu hissetmedik. Mesele kapandı. Vaziyet bu
şekildedir.
Bu itibarla sataşma hakkında söz söylemek
için ısrarda bulunmıyan arkadaşımıza, Riyaset
hakareti tazammun eden bir lâfız olmadığından
dolayı söz vermemiştir. SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Zaptın bu
kadar ağır olduğunu bilmediğim için geçen cel
sede ısrar etmemiştim, zaptı sonra okudum.
Şimdi ısrar ediyorum.
REİS — Riyaset kendisine bu şekilde sata
şıldığı ve hakaret edildiği telâkkisinde değil
dir.
SADETTİN YALIM (Kocİeli) — Israr edi
yorum.
REİS — Israr ediyorlar; ısrarları üzerine ve
tüzük hükmüne göre kendisine söz verilip veril
memesi 'hususunu reylerinize arz ediyorum : Ko
nuşmasını isti'yenler lütfen işaret buyursunlar..
Aksini istiyenler lütfen işaret 'buyursunlar...
-Meclisi Âli 'konuşmanızı istiyor, .buyurun efen
dim.
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'Muhterem arkadaşlarım ve muhterem Turan
Güneş Bey, ilim ve irfanınıza hürmet efttiğim
liçin 'böyle hitabediyorıım, 'bu memlekette 'en 'kü
çük yaşlardan lıeri, 30 seneden ibeıJi namuslu -bir
tüccarım. Kanaatime göre hiçibir ihtisasım ol
masa Meclisin bir Ticaret Komisyonu vardır,
orada olmam lâzım. 48 senelik 'hayatını içerisin
de, siyasi hayatın ilk 'kademesinden en 'yüksek
kademesine kadar, Atatürkçü (bir 'memleket ço
cuğu olara'k yetiştim, hayır cemiyetlerinde bu
lundum, siyasi hayatta 30 senelik taihsMlm var
dır. Eğer zat tâliniz gibi yüksek 'tahsil yapamadımsa, bunun sebebi, Türk topraklarının o za
man düşman istilâsına uğramış olmasıdır. Her
sene birincisi olduğum İzmit Sultanisine o za
manki düşmanların 'kilit asm'ası yüzünden yük
sek tahsilden mahrum kal'dımsa, 'bu 'şekilde '•ko
nuşmaya asla halkki'i) yoktur. Allah o günleri
bir daha göstermesin.
Arkadaşlar, otuz sene fasılasız Türk sporu
na hizmet ettim, on ibeş sen'e gazetecilik yaptım,
ticaret odası meclislerinde, banka meclisi idare
lerinde, en son vazifem 60 000 nüfuslu, bu va
tanın en güzel şehirlerinden ibiri olan izmit Be
lediye Reisi olarak çalıştım ve birçoik eserler
meydana getirdim, hizmet ettim ve Büyük Mec
lise. aranıza, hizmet vere vere geldim,'hiçbir ar
kadaştan ileri değilim, fakat geri de değilim.
Turan Güneş; ilnıü irfan sahibi, âlim olabi
lirsiniz, ama karşınızda bilhassa *sizi omuzların
da 'buraya getiren Kocaeli'nin bir çocuğu olan
ben arkadaşınıza böyle söz söylemeye 'hakkınız
yok. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) (Mesele
'kapandı sesleri)
REİS -— Gündeme geçiyoruz, efendim.

SADETTİN YALİM' (Kocaeli) — ( > k nıuh"
terem arkadaşlar, 48 yaşınklayım. Hayatımda bu
kadar acı duymadım. Onun için Muhterem Mec
lisin, bütün Türk Milleti önünde böyle !bir va'ka
karsısında 'bana söz vermesine •minnettarım.

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MÂRUZÂTI
daşın büâmuhakeme öldürülmeleri hâdisesinde
ilgisi bulunanların ve suç mahiyetine göre za
man aşımı vâki olup olmadığının teshili için
Yüksek Meclisin' 15.VI1T.1950 tarihinde 2027
sayı ile iddia buyurduğu karar üzerine vazife
lendirilmiş bulunan Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Tahkikat Encü
meni 22.VI 11.195(5 tarihinde içtima ederek tah
kikat ve tetkikatın icrası ile keyfiyetin bir ra
porla Muhtelit Lncünıene tevdii için bir Tâli
Encümen kurmuştur.

7. — Yan vilâyetinin Özalp kazasında 32 va
tandaşın büâmuhakeme öldürülmesi
hâdisesin
de dahli olanlar hakkında tahkikat icrası için
teşkil olunan encümenin vazife müddetinin uza
tılmasına dair Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Tahkikat Muhtelit En
cümeni Reisliği tezkeresi (3/432)
REİS — Tezkereyi okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatan
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Tâli Encümen Büyük Meclisin tatiline raslı-,
yan devresi içinde de devamlı mesai sarf ederek
adlî ve idari mercilerden hâdise ile ilgili vesika
ve dosyaları celp ve bu hususta malûmatına mü
racaat olunacak şahıslar kimler okluğunu tesbit
etmiş bulunmaktadır.
Ancak hâdisenin şümul ve-mahiyeti celbedilen 29 dosyanın çok kabarık olan muhtevası ve
bunların tetkik ve tesbit edilen alâkalıların din
lenmesi ve gerekirse hâdise mahallinde tetkikat
ve tahkikat icrası iein altı aylık munzam bir
müddete ihtiyaç bulunduğu ve bu mehlin veril
mesi Tâli Encümen kararma istinaden Tâli En
cümenden alman tezkerede zikredilmiş ve Muh
telit Encümenimizin 1.4.XI.1956 tarihinde yap
tığı içtimada verilen şifahi izahatla da teyidetmiş bulunmaktadır.
Verilen izahat karşısında Muhtelit Encümen
ce verilen mehlin hitam tarihi olan 15.XI. 1956
tarihinden başlamak üzere munzam altı aylık
bir mehlin verilmesi lüzumu ve bunun Yüksek
-Meclise arzı encünıenimizce de karar altına alın
mıştır.'
Gerekli mehlin verilmesi hususunun Yüksek
Meclisin tasviplerine arzını saygılarımla rica
ederim.
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye
'"'encümenlerinden mürekkep
Tahkikat Muhtelit Encümeni
Reisi
Manisa
Muhlis Tümay
REİS — Efendim, Tahkikat Muhtelit Encü
meni Reisliğinin tezkeresi okundu. 15.XI.1956
tarihinden itibaren mühletin altı ay daha uza
tılması talebini muhtevi bulunmaktadır. Bu tek
lifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler işaret
buyursunlar... Etmiyenlcr... İ5.XI. 1956 tarihin
den itibaren tahkik için 6 ay daha mühlet ve
rilmiştir.
2, — Urfa Mebusu Feridun Erginin, siyasi
'hâdiselerin takibettiği seyir ve Türk Hariciye
siyle müttefik hükümetlerin
görüşleri hakkında
izahat .verilmesine dair takriri (4/242)
R E İ S — Takriri okutuyorum, efendim.
T. P>. Millet Meclisi Riyasetine
Son haftalar zarfında, haricî hâdiseler dün
ya sulhu bakımından endişe uyandırabilecek
bir mahiyet iktisabetmiştir. Orta - Şarkta pat-
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lak veren ihtilâf, Türkiye'nin dâhil bulunduğu
geniş ittifak manzumesini yakından alâkalan
dırmaktadır.
Cumhuriyet Hükümetinin takdirine bağlı
olarak, Meclisin açık veya gizli bir celsesinde.
siyasi hâdiselerin takibettiği seyir ve Türk Ha
riciyesi ile Müttefik hükümetlerin görüşleri hak
kında izahat verilmesini ve bu mevzu hakkında
müzakere açılmasını arz ve teklif ederiz.
Hürriyet Partisi Meclis
- (Trupu Başkanvekili
' Urfa
Dr. Feridun Ergin
REİS — Efendim, takriri cevaplandırmak
için Hükümetten kimsenin bulunmadığını gö
rüyorum, bu itibarla cevap tehir edilecektir.
MUAMMER AL AK ANT (Manisa) — Ma
yıs ayında verdiğimiz bir istizah takriri var
dı, geçe** içtima* nazarı dikkatim eelbetmiştik, gündeme alınacağı ifade edilmişti.
Bu takririmizin gündeme alınması hususu
nu temin için dört gün evvel de bir takrir
vermiştik; bu takririn Heyeti Umumiyenin
reyine arzını rica etmekteyim.
REÎS —• Şimdi hemen reye koymak usule
aykırıdır. Dört gün evvel vermiş olduğunuz
takriri aldık, muhtevasına muttali olduk, önü
müzdeki hafta içinde zannederim gündeme dâhil
olacaktır Muammer Bey.
S. — tdme âmirleri Ahmet
Köcabıyıkoğlu
ve Nüzhet Akın'm, 1956 mali yık Muvazenei
Umumiye Kanununa bSkğlı A/l işaretli cetve
lin Büyük Millet Meclisi kısmında
değişiklik
yapılması hakkındaki kanım teklifinin geriverilmesine dair takriri. (2/355, 4/244)
REÎS — Riyasetin sunuşları meyanmda bir
takrir vardır, okutuyoruz.
Yüksek Reisliğe
1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bâğh A / l işaretli cetvelin Büyük
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması
hakkındaki 2/355 sayılı kanun teklifimizin-ge• riverilmesi için gereken muamelenin ifasına
müsaade buyuruîmasınj saygılarımızla arz ede
riz.
fdare
Âmirleri
Balıkesir
Kocaeli
Ahmet Köcabıyıkoğlu
Nüzhet Akın
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR
ŞİFAHİ SUALLER
1. — Tunceli Mebusu Ardan
Bora'nın,
Nusaybin ovasının sulanması için y&pilacak
tesisata dair Nafıa Vekflmden şifahi suali
(6/255)
R E Î S — Nafıa Vekili burada bulunmadık
ları için... (Greldi geldi, sesleri)
Nusaybin ovasının sulanması hakkında bir
sual vardır, cevaplandıracak mısınız, efendim?
NAFIA VEKÎLÎ ETEM MENDERES (Ay
dın) — Cevap vereceğim.
REÎS — Suali okuyoruz, efendim.
13. V I I . 1956
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıda yazılı hususlarını Nafıa Vekili tara
fından şifahi olarak cevplandırılmasınm temini
ni saygılarımla arz ödevim.
Tunceli.
Arşları Bora
1. Nusaybin ovasının Cağcag suyuyle sula
ma bent ve kanallarının hangi tarihte teslim
edilmek üzere ihaleleri yapılmıştır ve kaça ihale
edilmiştir? Sulanacak arazi miktarı ne kadardır?
2. Sulama bent ve kanalları bütün olarak
mı yoksa kısımlara ayrılarak mı ihaleleri yapıl
mıştır? Halen bunlardan kaç kısmı tamamlan
mış ve geriye kaç kısım kalmıştır? Yapılan kı
sımlar için sarf edilen para miktarı nedir?
3. İhaleyi alan mütaahhidin bu isi yürütemiyerek başka bir mütaahhide devretmesinin se
bebi nedir ?
4. 8-9 seneden beri ihaleleri yapılan Cağ
cag suyu sulama kanallarının bugüne kadar ik
mal edilememesinin ve inşaata devamlı bir şekil
de mâni olunmasının sebebi, mezkur suyun di
rekt olarak Suriye çiftçilerine bir bedel mukabi
linde satılmasından ileri geldiği, mahallinde ya
pılan tahkikattan anlaşılmıştır. Bu durumdan
vekâletin haberi var mıdır? Varsa mesul şahıs
lar hakkında bir tahkikat açılmış mıdır? Açılmış'
ise tahkikatın seyri nedir? Eğer vekâletin habe
ri yoksa mahallinde meseleyi tahkik bakımından
bir tedbir almayı düşünüyor mu?
REÎS — Nafıa Vekili.
NAFIA VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay-

dm) — Muhterem arkadaşlar, Nusaybin mese
lesi hakkında elimde mevcut malûmat kendimi
dahi tatmin edecek mahiyette değildir. Ayrıca
Dahiliye ve Maliye Vekâletlerini de alâkadar et
mesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. Çünkü soru
lan sualler ve bütün cevaplar Nafıa Vekâletinde
toplanacak mahiyette değildir.
Onun için takrir sahibi müsaade ederlerse
bir hafta mühlet verilsin, vaziyeti tamik etmek
suretiyle huzurunuza hazırlanmış şekilde gelelim.
ARSLAN BORA (Tunceli) ~ Peki.
RElS — Bir hafta sonraya talik edilmiştir,
efendim.
NAFIA VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay
dın) — Teşekkür ederim.
2, — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin,
1937 yılında Mardin - Diyarbakır arasında öldü
rülen vatandaşlar dolay isiyle teşkil olunan beş
kişilik encümenin mesaisi hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden şifahi suali
((î/260)

RELS — Efendim, Riyaset Divanı adına tek
rar özür dileyerek mehil istirham ediyorum. Sua
li cevaplandıracak arkadaş rahatsız olduğunu
belirtmiştir. Pazartesiye talik etmek münasip
olacaktır.
ITrfa Mebusu Feridun Ergin arkadaşımızın,
siyasi hâdiselerin takibettikleri seyir hakkında
ki takrirlerini Hariciye Vekili sıfatiyîe Nafıa
Vekili cevaplandırmak istiyorlar. Bu sebeple
Feridun Ergin Bey arkadaşımızın takririni oku
yoruz, efendim.
(Urfa Mebusu Dr. Feridun Ergin'in takriri
tekrar okundu.)
NAFIA VEKİLİ VE HARİCÎYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ ETEM MENDERES (Aydın) —
Muhterem arkadaşlar, hiç şüphe yok ki, son
haftalar zarfında, haricî hâdiseler, dünya sulhu
bakımından çok ciddi endişeler uyandıracak bir
mahiyet iktisabetmiştir. Siyasi hâdiselerin sık
let merkezi bölgemizde ve memleketimiz etrafındadır. Bu itibarla, Orta - Şarktaki vaziyetin
Türkiye'yi ve Türkiye'nin dâhil bulunduğu ge
niş itifak manzumesini pek yakından alâkalan
dı rılması tabiîdir.
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Hükümetin münasip gördüğü anda bu takrir
üzerine müzakere açılması lâzımgeldiğini Yük
sek Heyetinize arz ederiz.
REÎS — Arkadaşımızın şahsı adına veya *
grupları adına vermiş olduğu takrir ne sual ne
de istizah takriri mahiyetindedir. Bu itibarla
Meclis teamülüne göre bu mahiyetleri taşımadığı
için, reye arz etmek suretiyle, müzakere açıl
ması hususu, usul ve nizamname hükümlerine
uygun bulunmadığı cihetle reylerinize arz et
meye lüzum görmedik. Hükümet lâzımgelen ce
vabı verdi, biz de rtfznamenin diğer maddelerine
geçtik. Bu itibarla tekrar arz ediyorum, takrir,
sual ve istizah takriri mahiyetini taşımadığı ve
dış meseleler hakkında hükümetin Heyeti Aliyenize izahat vermesi için müzakere açılması hu
susunu tazammun etmediğinden bu takriri rey
RElS — Buyurun.
lerinize arz etmiyeceğimi beyan ederim efendim.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Söz istiyorum,
kadaşlar, Feridun Ergin arkadaşımızın vermiş
efendim.
olduğu takrir iki hususu ihtiva etmekte idi
REİS — Buyurun, efendim.
Bunlardan bir tanesi, Hükümetin, Orta - Doğu
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Muhterem ar
hâdiselerinin arz ettiği vehametle ilgili olarak
kadaşlarım,
Hükümet talebetmiş olduğumuz iza
dununun tenviri bakımından Mecliste izahatta
hatı
vermemiştir
ve müddet istemiştir. Hükü
bulunması, bu hâdiseler muvacehesinde ne gibi
met
müddet
istemiş
olduğuna göre, bu takririn
bir tedbirleri olduğunu izah etmeleridir.
istihdaf ettiği... (Soldan, «münasip zamanda de
ikincisi de, bu meseleler üzerinde umumi bir
di», sesleri)
müzakere açılması yolunda idi.
«Münasip zamanda izahat vereceğim, bugün
Binaenaleyh öyle zannediyorum ki böyle
izahat
verecek vaziyette değilim. Hâdiselerin da
umumi bir müzakere açılabilmesi için Hüküme
ha münasip bir seyir almasını bekliyorum» mâ
tin bu mütalâalarından sonra takririn Yüksek
nasına gelen bir ifade, izahat telâkki edilemez.
Meclisin tasvibine arz edilmesi ve umumi müza
İzahat telâkki edilemediğine göre, takririn cevap*
kere açılması veya böyle bir müzakereye lüzum
landırılmış, addedilmesine imkân yoktur, fiilî
olmadığı yolunda reylerin tezahürünü öğrenmek
imkân yoktur, hukuki imkân yoktur. Takrir ce
iktiza ederdi.
vaplandırılmamış, istenen izahat verilmemiş ol
Yüksek Riyasetin bu hususu dikkat nazarına ;
duğuna, göre ruznameden çıkarılması keyfiyetine
almasını rica ediyorum, efendim.
iştirak ecfebilmek mevkiinde değiliz.
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Usul hakkında. :
Bu takrir hakkında müzakere açılmıyacağına
REİS — Buyurun.
dair Makamı Riyasetin beyanına gelince; bu be
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Hariciye Ve
yana da itiraz etmek mevkiindeyiz. Türkiye Bü
kâleti Vekili muhterem Etera Menderes'in be
yük Millet Meçlisi Dahilî Nizamnamesinde, hari
yanı, hâdiseler ye şartlar müsaade ettiği vakit, ~ cî meseleler hakkında mebusların izahat talebi
Türkiye Büyük Millet Meclisine izahat veril
neticesinde müzakere açüamıyacagma dair hiçbir
mesi için bir müddet talebi mahiyetindedir. Biz .; kayıt mevcut değildir.
takririmizde izahatın Hükümet tekdirine mual-*
REİS — Var, var.
lâk olarak verilmesini talebetmiş idik. Hükümet
FERİDUN ERGİN (Devamla) — Böyle bir
münasip bir zamanda izahatın veıilmesi için-. mütalâa ileri sürerken metinde Makamı Riyase
müddet istediğine göre, takdirine hürmet etmek
tin istinadedebileeeği tek nokta, 222 nci madde
teyiz. Ancak takrir müddet istenerek tehir edil nin nihayetindeki 119 numaralı nottur.
miş olduğundan, ruznameden cıkanlmaması ve
REÎÖ ~ Tamam.

Bu sebepledir ki, Hükümet, hâdiseleri günü
gününe ve anbean daha da büyük dikkatle takibetmektedir. Ayrıca, müttefiklerimiz ve dost
larımızla, yalnız hâdiseleri tahlil ve teşhis için
değil, icabeden tedbirleri almak için de hiçbir
zaman ve fırsatı kaybetmeksizin temas halinde
yiz.
Vakti geldiğinde ve memleketin yüksek men
faatleri lüzumlu kıldığında, gerek vaziyet, ge
rek alınmış tedbirler hakkında Hükümet, Yük
sek Meclisi ve dolayısiyle efkârı umumiyeyi ten
vir etmesi tabiîdir.
Muhterem sual sahibinin şimdilik bununla
iktifa etmesini rica ederim.
• TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın
da söz istiyorum.
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FERİDUN ERGlN (Devamla) — Bu 119 nu
maralı not iki kısmı ihtiva eder : Birinci kısım
da; (Bir mebusun izah talebi üzerine Hükümet
• izahat verdiği takdirde müzakere açılamıyacağını, buna mukabil Hükümet re'sen izahat verdiği
takdirde mütaakıben muhalefet sözcülerinin "söz
alabilecekelrini) söylemektedir.
Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dahilî Nizamnamesinin metninde, muvafakat ve
ya muhalefetten olsun, mebusların söz alamıyacaklarma dair bir hüküm bulunsaydı, Makamı
Riyasetin takdirine itiraz etmek aklımızdan geç
mezdi. Fakat İçtüzüğün altındaki notlar, Türki
ye Büyük Millet Meclisini bağlıyacak mahiyette
değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin mesaisini tanzim eden, bağlıyan hükümler, ancak- İç
tüzük hükümleridir ve İçtüzük hükümlerini de
daima Teşkilâtı Esasiye Kanununun lâfzı ve
ruhu çerçevesi içinde mütalâa etmek lâzımgeldiğine kaani bulunmaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi azasına, Teşkilâtı Esasiye Kanununda, bilhassa haricî meselelerde en geniş salâhi
yet ve mesuliyet tanınmıştır. Mesuliyet ve salâ
hiyet mebusların uhdesinde bulunduğuna göre
Türkiye'nin mukadderatını alâkadar edan, Tür
kiye'nin haricî emniyetini alâkadar eden, Türki
ye'nin milletler camiası içindeki mevkiini alâkadar eden mevzular hakkında, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Hükümet izahatını mütaakıp
müzakere açılamaz diye bir meselenin bahis mev
zuu olmaması lâzımdır. Biz Teşkilâtı Esasiye
Kanununun ruhuna uymak suretiyle haricî me
selelerin, bilhassa içinde yaşadığımız şartlar gibi
haricî emniyetimizi ve dünya sulhunu alâkadar
eden mevzuların Türkiye Büyük Millet Meclîsin
de müzakere edilmesine taraftar bulunmaktayız.
Parlmanter sistemlerde, haricî siyaset mevzula
rının müzakere edilmesi, usuldendir. 119 numaralı notta olduğu gibi «yalnız, muhalefet sözcü
lerinin değil, bütün Büyük Millet Meclisi azası
nın söz hakkına sahip bulunmasına karar vermek
le, memleket menfaatine uygun ve hayırlı neti
celer verebilecek bir parlâmento ananesi tesis
edilmiş olacağına kaani bulunmaktayız.
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Umumiyeye mebuslar tarafından temenni takrir
leri verilemez.
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.Bu maddeye ilişkin notu da arz ediyorum :
Not : 118. — Milletvekilleri, Hükümetin iç ve
dış durum hakkında demeç vermeye davet eden
önergeler verebilirler. Hükümetin bu yolda ver
diği demeçten sonra gerek önerge sahiplerine ve
gerek ^başkalarına söz verilmez.
— Dış poiltikaya tallûk eden hususlarda Hü
kümet tarafından re'sen malûmat verildikten
sonra muhalefet sözcüelrine söz verilir.
Müzakere usullerinde Riyaset Divanı olarak,
muhterem Mecilsin âzası olarak, müzakerelerin
seyri bakımından ittibaa mecbur olduğumuz Da
hilî Nizamname bunu âmir bulunmaktadır. İca
bı halinde teamüller de kanunların kuvveti ma
hiyetindedir. Bu itibarla mazur görsünler, tea
mül gereğince, dış meselelerin müzakere edilmesi
hususundaki taleplerini reyi âlinize arz etmek
teamüle mânidir. Bu sebepten dolayı Riyaset
reyinize arz etmiyecektir. (Soldan kâfi, kâfi ses
leri) Usul meselesi halledildi efendim.
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Reis Bey, Da
hilî Nizamnamenin maddesi diyerek okuduğunuz
kısım, Dahilî Nizamnamenin maddelerine dâhil
değildir. Alâkalı notlardır. Bu notlar ise, Türkive Büyük Millet Meclisini bağlayıcı mahiyette
değildir.
REİS — Mesele bitmiştir ve usul meselesi
haledilmiştir efendim.

3. — Diyarbakır Mebusu îhsan Hamid Tiğrel'
in, süne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler
afondığına ve bu haşaratın halen hangi mıntakakırda mevcut bulunduğuna dair Ziraat Vekilin
den kifahi sualine Devlet Vekili ve Ziraat Ve
ı kâleti Vekili Celâl Y-ardımcı'nm şifahi cevabı
(d/261)

REİS — Feridun Ergin arkadaşımızın, Dahi
lî Nizamnamenin madde olarak ve o maddeye mütaallik not halinde ifade buyurdukları hususları
aynen okuyonım :
i

REİS — îhsan Bey buradalar mı? (Burada
sesleri). Ziraat Vekili seyahattedir. Bu itibarla...
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) Ziraat Vekili namına ben cevap verece
ğim.
REİS — O halde suali okuyoruz, efendim.

B. M. M. Yüksek Başkanlığına
1. Senelerce evvel Diyarbakır vilâyetinin
bir iki kazasında baş gösterip vaktinde lâzımgeMadde 222. — İcra hususlarına dair Heyeti ' len tedbirlerin alınmaması yüzünden bu vilâye-
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tin bütün kazalarını istilâ etmekle beraber civar
vilâyetlere de sirayete başlayan (Süne) haşaratıum kökünden imhası için şimdiye kadar ne gibi
tedbirler alınmıştır?
2. Bu haşaratın beş sene içinde yani 1952
senesinden 3956 senesi istihsal mevsimine kadar
Diyarbakır vilâyetinde yaptığı hasarın miktarı
ne tahmin edilmektedir? (Seneler ayrı ayrı gös
terilmek suretiyle).
3. Bu haşratın beş sene içinde tahrip ve is
tilâ sahası ne miktar genişlemiştir. Bunlar halen
hangi mmtakalarda mevcuttur?
4. Bugüne kadar tatbik edilen mücadele
usulleri ile bu haşaratın tamamen imhası müm
kün görülmekte midir?
5. Bâzı alâkadarların ve Teknik Ziraat Teş
kilâtının beyanlarına göre (Süne) nin kısa za
manda imhası mümkün olamıyacağı cihetle bu
haşaratın istilâsına mâruz kalan mmtakalarda
hububat ziraatinin ve bilhassa buğday ekiminin
durdurularak çiftçi ve köylüleri başka istihsal
sahasına yöneltmek lâzımgeldiği anlaşılmaktadır.
Vekâletin bu mevzuda fikri nedir?
6. Bu mmtakalarda hububat ziraatinin uzun
ca bir müddet için terki zaruri görülüyorsa bu
nun yerine ne gibi bir istihsal kaynağı ikame ve
bu nasıl temin olunabilir?
Yukarıdaki suallerimin muhterem Ziraat Ve
kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
yüksek delâletlerini saygılarımla rica ederim.
Diyarbakır
İhsan Hâmid Tiğrel
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKİ
Lİ VEKİLİ CELÂL YADRIMCI (Ağrı) —
Muhterem arkadaşlar, muhterem İhsan Hamid
Beyefendinin sözlü sorularına madde madde ce
vaplarımı arz edeceğim. Kendilerinin «senelerce
evvel» diyerek senesine temas etmediği bu süne
haşeresinin en çok tahribatta bulunduğu yer
ler, Çukurova, Maraş ve Antep mıntakalarıdır.
En kesif oldukları yıllar da 1929 - 1932 seneleri
dir. Bilâhara ve bilhassa geçen sene Diyarba
kır'da çok kesif bir hal almıştır. Bu haşerenin
buğdaylarımıza yaptığı büyük zarar Heyeti Celilenin malûmudur. Bu üzerinde ehemmiyetle
durulacak bir meseledir. Bundan evvelki müca
deleler yakma ve toplama gibi gayet iptidai ted
birler halinde olmuş, bittabi müspet netice alınamajrııştır, Onun için ciddî tedbirler almak
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icabetmiş, geçen sene havadan ilaçlama suretiy
le bu haşerenin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Fakat şurada hâdiseyi olduğu gibi arz etmek
lâzımdır ki, bu haşerenin bünyesindeki mukave
met ve ilâçların da devamlı tesiri bulunmaması
yüzünden müspet netice alınamamıştır. G-eçen
sene yirmisi sivil, yirmisi askerî tayyare olmak
üzere 40 tayyare ile havadan ilaçlama yapıldı.
Buna rağmen müspet netice alınamadı. Nihayet
FOA nm yardımı ile bir araştırma enstitüsü
kurmak suretiyle haşerenin biyolojisini tetkik
edip hangi nevi ilâcın tesiri olduğunun tesbitine zaruret hâsıl olmuştur. Halen bu mevzu
üzerinde arkadaşlarımız çalışmaktadır. Hattâ
buradaki şube takviye edilmiş ve. enstitü haline
getirilmesine çalışılmaktadır. Bu haşereye esas
lı surette tesir edecek bir ilâç bulunduğu ve müessiriyeti neticesine varıldığı takdirde* 1957 de
gayet kesif bir şekilde mücadeleye geçilecektir.
Takririn ikinci ve üçüncü maddelerde işaret
ettiği hususlar hakkında kâfi malûmata sahip
değiliz.
«Bu haşerenin itlaf edilememesi karşısında
acaba Diyarbakır havalisinde başka türlü bir zi
raat faaliyeti teşvik edilecek mi?» Diyorlar.
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, araştırmalar
hakkında fennî bir netice alınmadıkça bu haşe
renin katı surette itlafı mümkün müdür, değil
midir, bugünden bir şey söylemeye imkân yük.
Yalnız FOA ile yapılan çalışmalardan mutlaka
müspet netice alınacağı kanaati hâkimdir. Tetkikat neticesi müspet olmazsa tabiî olarak baş
ka türlü bir ziraat şubesinin teşvikine çalışıla
caktır. Henüz bir netice alınmadığı için böyle
bir teşvik hususunda şimdiden daha fazla söyle
necek bir şey yoktur.
Hayvancılık, bağcılık, pamukçuluk, susam,
zeytincilik gibi mevzular üzerinde durulmasını
vekâletimiz düşünmektedir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — İhsan Hamid Tiğrel.
İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) —
efendim, memleketin yalnız bir bölgesini alâka
dar eder gibi görünen süne âfeti yavaş yavaş sa
hasını genişletip bütün memleket için tehlikeli
olma durumuna geldiği içindir ki, bu sualimle
Hükümetin bu mevzu hakkında ne düşündüğü
nü öğrenmek istedim ve Heyeti Celilenizin de bu
hususta malûmattar olmasını arzu ettim.
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Muhterem Celâl Yardımcı Beyefendiye ver
dikleri izahattan dolayı teşekkür ederim. Ancak
bu izahattan bu haşerenin önlenmesinin mümkün
olacağı neticesine varmak imkânı yoktur. Tetkikat yapılıyor, 1957 de de tecrübeler tekrar
edilecektir, ondan sonra itlafı, imhası imkânı
olmazsa onun yerine ne ikame edileceği düşü
nülecektir, diye bâzı düşünceleri ileri sürdüler.
Şimdi müsaade ederseniz bir hâdiseyi arz
edeyim : 23 Haziran tarihinde bendeniz İtalya'
ya giden heyetle beraber memlekete dönmüştüm.
Haziranın 24 veya 25 inde, gününü iyice bilmi
yorum; radyo Ziraat Vekâletinin bir tebliğini
yayınladı. Bunda deniliyordu ki-, Diyarbakır
vilâyeti dâhilinde yapılmış olan süne haşaratı
mücadelesinde yüzde doksan beş muvaffakiyet
elde edilmiştir. Bu haberi Radyo Gazetesi de tcyidetti.
Bendeniz bu haberi duyar duymaz telefonla
Diyarbakır'ı aradım, Ziraat Vekâletinin böyle
bir tebliği vardır, yüzde doksan beş muvaffaki
yet elde edilmiştir, denilmektedir, dedim. Oğlum
.halen ziraatle meşguldür, bana dedi ki; «Hayır,
bir yanlışlık var, Diyarbakır'da iş aksine hasar
yüzde yetmişin üstündedir.» Bendeniz de hayret
ettim.
Bu sefer, diğer bir arkadaşımızı, Ekinci ar
kadaşımızı, aradım : «Ziraat Vekâleti böyle bir
tebliğ neşretti, yüzde doksan beş muvaffakiyet
elde edilmiştir diye. Halbuki telefonla oğluma
sordum, böyle bir şey yok dedi, ne diyorsun!»
Bana dedi ki : «% 70 hasar var diye sana ifade
de bulunmuşlarsa çok nikbin hareket etmişler
dir. Hasar"*onun da üstündedir.» Buna da hay
ret ettim. Tekrar başkasına sordum, Ekinei'nin
bana telefonda verdiği malûmatı teyidettiler.
Şimdi nasıl olur diye düşündüm, Ziraat Ve
kâleti tebliğ ediyor ve bir muvaffakiyet olarak
Radyo Gazetesinde de ilân ediyor. Diğer taraf
tan aldığım malûmat bu. Artık yapılacak bir
§ey yoktur. Bir, iki gün sonra Diyarbakır'a git
tim, orada vaziyeti yerinde tetkik ettim. Diyar
bakır'ın ziraatle ilgili dört kazasından Çınar ka
zasında hasar nispeti % 100 dür, tarlaya bir tek
orak girmemiştir, ekinler olduğu gibi bırakıl
mıştır. Merkez kazasında hasar nispeti % 70 in
üstündedir. Bismil kazasında . % 80 ^e yakın
Silvan kazasında % 40 tahribat vardır. Zaten
hububat yetiştiren bu kazalardır. Sonra alâkalı
larla emas ettim, «nasıl olur?» dedim. Dediler
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ki; «muhtelif ilâçlarla yapılan tecrübede, meselâ,
40, 50, 100 dönüm üzerinde yapılan tecrübede
haşaratın % 95 tahribat yapması imkânı vardır.
Bunu biz vekâlete bildirdik. Bu ilâçlarla yapı
lan tecrübede % 95 muvaffakiyet elde edilebilir,
mütalâasında bulunduk. Lâboratuvar mesaisini
Ziraat Vekâleti âdeta bütün memlekete şâmil
olarak radyo ile ve Radyo Gazetesi ile efkârı umumiyeye intikal ettiriyor. Ziraat Vekâletinin bu
yolla efkârı umumiyeyi , yanlış düşünceye sevk
etmeye hakkı yoktur, arkadaşlar. Kendileri ve
kâletin Vekilidirler, bilmiyorlar. Bu cihetin tet
kik edilmesini bilhassa rica ederim.
Bu ciheti işaret ettikten sonra diğer noktala
ra geçiyorum :
Takririmde hasar nispetini ve bir sene zarfın
da yapılan tahribatın ne olduğunu sordum. Ce
lâl Beyefendi, tabiî bu vekâletle fazla meşgul ol
mamış olacaklar ki; «Bir malûmat elde edeme
dik» dediler. Arkadaşlar; İstatistik Umum Mü
dürlüğü var, Ziraat Vekâleti teşkilâtı var, Ofis
teşkilâtı var. Bunların hiçbirinden bir malûmat
elde edip bize getiremiyorlar. Şu halde Vekil
Beyefendinin gelmesini bekleselerdi belki daha
iyi olurdu.
Şimdi, bu kadar teşkilâta rağmen onların bize
veremediği malûmatı ben arz edeyim.
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Nere
den elde ettiniz bu malûmatı?
İHSAN HAMID TÎĞREL (Devamla) —
Sebati Bey arkadaşınız, bu malûmatı nereden
elde ettiniz, diye soruyor. İstatistik Umum Mü
dürlüğünden, Ziraat teşkilâtından ve Ofisten
elde ettim. Demek ki onlar da arzu etselerdi ala
bilirlerdi.
Efendim, İstatistik Umum Müdürlüğü tara
fından neşredilen istatistikler zaten matbudur.
1950 - 1951 senesinde ekilen saha 60 500 hek
tardır. Arpa ekilen saha ise 23 bin hektar. Elde
edilen mahsulâtı ziraiye 94 bin ton raddesindedir. Yani bire 1,2 dir.
1951 senesinden sonra ekim miktarı gittikçe
artmıştır. 1951 senesinde bu miktar 101 tona
çıkmıştır. O sene fevkalâde mahsul elde edilmiş
tir. Hektar bşma bire 1,83.
1952 - 1953 senesinde de ekimde bir artış gö
rülüyor; 106 bin tona çkıyor. Buna mukabil
istihsal düşüyor. 1953 - 1954 senesinde ekilen
yerler 117 bin hektara yükseliyor. Buna muka-
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bil 80 bin ton mahsul elde ediliyor. Nispet 1 e
1.065 e düşüyor. 1954 - 1955 senesinde 139 bin
hektar saha ekiliyor, fakat 49 bin tona düşüyor
istihsal. Nispet 1 e 1.026 dır.
Şimdi bunları birer tahminî rakam olarak
telâkki edelim. Günkü ekilen saha iyi ölçülememistir, belki. Ofis mubayaası iyi bir ölçüdür,
mahsulün fazla olduğu sene Ofis fazla mubayaa
etmiştir, az olduğu sene az mubayaa, etmiştir.
1951 -1952 senesinde Ofisin mubayaası 56 279
tondur.
1952 - 1953 te 56 bin tondan 39 bin tona dü
şüyor,
1953 - 1954 te 39 bin tondan 22 biti tona,
1954 - 1955 te 22 bin tondan mubayaa 4116
tona düşüyor.
İşte arkadaşlar vilâyetin feci durumu mey
dandadır. Tehlike yalnız bu vilâyete de münha
sır kalmaraı§tır. Mardin'in Denk, Kızıltepe ka
zalarında, Siird'in muhtelif kısımlarında, Urfa'nın Siverek'inde haşerat sâri bir şekildedir. Alı
nan malûmat doğru ise buna mümasil hâdiseler
Orta - Anadolu'da da görülmeye başlamıştır.
Yapılan mücadeleye evvelâ fazla sayıda tay
yare tahsis edilmiştir, doğrudur. Fakat müca
dele sırasında bu tayyarelerden birisi düşmüş,
pilot ölmüş, bunun üzerine ciheti askeriye 20
tayyaresini geri çekmiştir. Kalan 10 tayyareden
birkaçı arızaya uğramış, nihayet 4 - 5 tayyare
ile mücadeleye devam olunmuştur.
İlâç bakımından da durum şayanı dikkattir.
Oraya giden heyet kullanılan «bazidon» ilâcı
muvafık değildir, diye rapor vermiş olduğu hal
de vekâlet bunda ısrar etmiştir ve o ilâcı kul
lanmıştır. Bundan dolayı mücadele muvaffak
olamamıştır. Halbuki daha müessir ilâçlar var
dır. Evvelki sene kullanılan^ ilâç daha müessir
. olmuştur. Bazidon ilâcında ısrar ettiler ve tabiî.
netice gayet feci oldu.
REİS — Müddet bitmek üzeredir, İhsan Bey.
İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) —
Kaç dakika var?
REİS — Üe dakikanız var. Mesele de mühim.
İHSAN HAMİD TtÖREL (Devamla) - Te
şekkür ederim.
Bu arada galiba üç Ağustosta, bütün çift
çiler Diyarbakır'da toplandılar. Ziraat teşkilâtı
da iştirak etti. Üiraat teşkilâtının orada söyle-
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i diği şu: « — Bu memlekette hububat olmaz,
ümidinizi kesin.» « — Peki ne yapacağız? « — Ay
çiçeği yetiştirin.»
Orada ayçiçeği yetişir mi, yetişmez mi? Bu
hususta hiçbir tecrübe yapılmamıştır. Bir defa
ayçiçeği bol su ister, şu ister, bu ister. Bu sefer
hayvan kredisi üzerinde durdular. Bunun üzeri
ne Ziraat Bankasına müracaat edildi. Pakat Zi
raat Bankası «Hayvan kredisi verelim ve siz de
hububat işini bırakın. Ylnız bu krediyi vermek
için maddi teminat isterim.» dedi. Halbuki herkesin maddi teminat bulması imkânsız. Binae
naleyh hayvancılık işinde de bu suretle mu
vaffak olunamadı.
Efendim vaktim doldu, bu yüzden kısa kese
ceğim. Senede 200 bin tondan fazla mahsul ve
ren bir memlekete, hububatı bırakın, deniyor.
Peki, hububat işini bıraksınlar. Fakat ne yap- •
smlar?
Vaktim bittiği için sözlerime nihayet veri
yorum.
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKÂLETİ
VEKİLİ CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Efen
dim, huzurunuzda foenrnli temkinle bütün haiki'katleri dile getirerek mâruzâtta buhırtdum. Muh
terem arkadaşımız 'kürsüye geldi ve cevapların
da bize bür tariz okunu da 'tevcih etmekten fa
riğ kalmadılar. Allah razı olsun.
Bir noktayı Muhterem İhsan Hamîd Bey ar
kadaşım yanlış anladılar; «1957 de tekrar tec
rübe tatbikatına geçeceğiz» demedim. 1956 me
saîsi neticesinde ekle edilen dokümanlara naza
ran sünenin bünyesini, biyolojisini, fizyolojisini
tetkik edip hangi ilâcın müessirîyeti fkatî olarak
tesbit edildikten sonra., elde edilen netice 1957
de müessir -surette tatbik edileceikltir.
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tecrüi he geçen sene de olmuştu. Laboratuvarda tahlil
edilmişti.
!
CELAL YARDIMCI (Devamla-) — Edilmedi
| efendim. Enstitü FOA. ile iş birliği yaparak
| çalışmaktadır. Binaenaleyh 1957 de yapılacak /
i [ tatbikat, bir tecrübe tatbikatı •değildir.
!
I
Ben bunu böyle dedim, başka türlü anlaşıldı
ise tavzih ederim.
Hangi ilâcın bu bünyeye müessir olacağı ve
hangi ilâcın devamlı surette müessir olacağı
araştırılnı alttadır. Şimdi İhsan Hamid Bey : Ben
istihsalin miktarını ve efkfilen sahanın ölçüsünü
istedim. Mademki Vekil <bu hususta kâfi malû-
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aklımdan geçmedi» diye tavzih ediyorlar, efen
mata sahip delildi, esas Vekili bdkleseydi, dedidim.
ler. Bu suretle güya geniş ve sizi tatmini edici
malûmat getirme cihetM İltizam etmektedirler.
İHSAN HAMÎD TÎÖREL (Devamla) —
Ben de oturduğum yerde derin derin düşündüm
Efendim, burada sen böyle söyledin, şöyle söy
nasıl olur? Vekâletten da!ha çok malûmat sahiledin diye münakaşa etmek istemem. Biz mem
'bi, ihsan Hamid Beyi tebrik ederim. Ama bu
lekete faydalı olmaya çalışalım. Mademki, bü
nun altından başka bir şey cılktı. İhsan Hamid
tün memleket hassasiyetle* bunun üstünde duru
Bey, 1955 - 1956 senesinde ne kadar mahsul
yor, onu halletmeye çalışalım, oralarda çiftçiler
alındı, ne kadar saha akildi diye bir şey sorma
aç kalıyorlar, bütün çiftçilerin geçimi bundan
dı. Getirdiği! malûmat o. Huzurunuzda istatistife> dır. Eğer bu memlekette bu haşere ile mücadele
lere dayanarak saydığı malûmat şu. Diyor ki ar
kabil olamıyaeağı kanaati mevcut ise o halde
kadaşımız : Diyarbakır'da falan senede şu ka
hayvancılığı teşvik etsinler. Hayvancılığı teşvik
dar toprak ekilmiş, şu kadar ton buğday ekil
etmek için Ziraat Bankasının kendi salâhiyeti
miş ve şu kadar istihsal olmuştur. Halbuki bana
dâhilinde yapmış olduğu yardımın biraz geniş
böyle bir şey sormadılar. Müsaade ederseniz ba
leterek hayvan kredisi açsınlar. Ziraat Bankası
na sorduğu şeyi tekrar edeyim; (Bu ihaşeratın
nın bu kredileri de tam yerine masruf olmak
beş sene içinde tahrip ve istilâ sahası ne 'miktar j şartiyle yapılsın. Yoksa hatır için şuna, buna
genişlemiştir?) Sual bu. Fakat 'buğday mahsu
verilsin gibi bir iddia hiçbir zaman kimsenin
lünün azlığı yalnız süneden mi olur? Yani, süne
aklından geçmez.
olmasa, fazla ekip az istihsal 'etmek mümkün de !
Benim temennim şudur: Memleket süne yü
ğil midir? Yapmayın, yapmayın, istirham ede
zünden hakikaten çok feci vaziyete düşmüştür.
rim, yapmayın. Bir arkadaşınızı da işine bakma
Bu süne haşeresi çiftçiyi son derece müşkül dumıştır diye teöhil 'etmeyin. İstihsal başka- bir | ruma sokmuştur. Bu haşereden zarar görenlere
mesele, dikkat ve basiret sarf etmek başka .bir
yardım yapılması hakkında yakında bir kanun
meseledir.
teklifi getireceğim. Bu hususta beni destekleme
nizi hepinizden rica ederim. Bu mesele, parti
Şimdi diyor ki ikinci sualinde, bu İhaşeratın
meselesi değil, memleket meselesidir. Binaen
Ibeş sene İçinde yani 1952 senesinden 1956 senesi
aleyh Vekil Beyefendiden ricam, Ziraat Ban
İstihsal mevsimine kadar Diyarbakır vilâyetinde
kası
cephesinden meseleyi incelesinler, Ve bu
yaptığı hasarın miktarı nedir?
kabil r'.c.rar görenlere yeni krediler 'açtırsınlar,
Müsaade 'etsinler, biraz evvelki geniş bilgi
bu, memleketin faydasınadır. Kendilerinden
lerini ve malûmatlarına, bendenize ibür tariz
bunu bilhassa rica ediyorum.
oku da tevcih etmelerine rağmen, yine de arz
REİS — Celâl Yardımcı.
ve itiraf ederim ki, süne 'haşeresi yüzünden vâki
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKÂLE
tahribatın derecei şümulü 'hakkında kendilerini
Tİ
VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağrı) —
tatmin edecek malûmata sahip değilim, bunu
Efendim,
mühim bir noktayı cevaplandırmak
arz ederim.
mecburiyetindeyim. Biraz evvel arz ettiğim hu
REİS — Buyurun İhsan Bey.
suslardan başka hayvancılık tesislerinin vücuda
İHSAN HAMÎD Tİ&REL (Diyarbakır) — I getirilmesi ve teşvik edilmesi için vekâlet gere
Efendim, Celâl Yardımcı Beyefendinin -mantı
ken hassasiyeti göstermektedir. Teşrif buyursun
ğına ve isagoji kudretine itimadım vardır.
lar vekâlete, hayvancılığı teşvik için ne yaptığı
Bu itibarla arzu ederim ki, durum müsaidolsun
mızı ve ne yapacağımızı müşterek konuşalım.
etraflıca münakaşa edelim. Yalnız kendilerinin
Bir noktaya da yerimden cevap verdim. Bu
bu münakaşalarda ekseriya başvurdukları birşey
radan da arz edeyim; bütün mebus arkadaşlara
var ki, o da istihzadır. İstihza vakıa zekânın
büyük hürmetim vardır. Hiçbir zaman istihza
hakkıdır ama karşılığını da beklemesi icabetler.
etmek hayalimden dahi geçmemiştir. Siyakı ke
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKÂLETİ
lâmdan böyle bir netice çıkardılarsa özür dile
VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Hâşa
rim. Böyle bir şey asla aklımdan geçmez, efendim.
efendim. Tamamen tenzih ederim... Asla.-.
RE IS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim.
REİS — İhsan Beyefendi, «böyle birşey asla I
Rnznameye devam ediyoruC
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MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. — Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
geçici 37 nci maddesinin tadili hakkında kanun
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalan (2/126) (1)
RElS — Mazbatayı okutuyorum :
(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.)
« REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen..? Yok
tur, reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ramiz Eren'in ka
nun teklifi reddedilmiştir.
2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici
65 nci maddesine (L) fıkrası eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/69) (2)
R r ' S — Mazbatayı okutuyorum :
(Bütçe Encümeni "mazbatası okundu.)
. REÎS — Bahattin örnekol.
BAHATTİN ÖRNEKOL (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; sayın arkadaşımız Baha Ak
şit'in kanun teklifi, Türkiye hudutları dışında
bulunan Türk ekalliyetinin millî harslarını" mu
hafaza, edebilmeleri için bulundukları memleket
lerin bütün tazyiklerine rağmen, benliklerini
kaybetmemeleri için senelerce her türlü tazyika
göğüs gererek çalışmış olan arkadaşlardan, gerek
kendi gönülleriyle, gerekse bulundukları memle
ketin zoru ile Türkiye'ye dönmüş olanların, Tür
kiye'de maaşlı bir vazifeye başladıkları zaman,
emekli aidatını borçlanmak suretiyle, orada ge
çen hizmetlerinin emekliye sayılmasını istihdaf
etmektedir. Bütçe Encümeninin, bu teklifi red
detmesinin esbabı mucibesini bendeniz tatmin
kâr görmedim.
Bu arkadaşlar,' büyük fedakârlıklara katlana
rak, bulundukları memleketin binbir türlü taz
yik ve işkenceleri karşısında hizmet görmüşler
dir. Daha yakın zamanda, biz, kendi yurdumuz
da hâkim ihtiyacını karşılamak için serbest avu
katlık yapmış arkadaşlarımızın bu serbest avu
katlıkta geçen hizmetlerinin Devlet hizmeti sayıl
ması için bir kanun çıkarmış bulunu3roruz. Ka
fi) 305 sayılı matbua zaptın sonundadır.
(2) 306 sayılı matbua zaptın sonundadır.

nun teklifi ile istihdaf edilen bu vatandaşlara
yapacağımız bir lütuf ve bağış da değildir. Ni
hayet Bakanlar Kurulunca tetkik edilip, dış mem
leketlerde Türk ekalliyetine hizmet ettikleri sa
bit görünenler için on senelik bir müddeti borç
lanması hakkının tanınmasından ibarettir. Bu
vatandaşlarımız binbir fedakârlıklarla memleke
timize dönmüş bulunuyorlar, bunlar burada da
aynı vazifeyi temadi ettirirîerse, orada geçmiş
hizmet yıllarının on seneliğini borçlandırmak
yerinde bir vazife olur kanaatindeyim. Bütçe En
cümeni mazbatası kabul edildiği takdirde bun
ların emekliliği mevzırbahsolduğu zaman yalnız
Türkiye'de geçen hizmetlerine münhasır kala
caktır, belki bir kısmı yaş haddine uğrıyarak
emeklilik hakkından da mahrum kalacaklardır.
Onun için ben teklif ediyorum, ya Bütçe Encü
meninin mazbatasını reddederek teklif sahibinin
teldifini doğrudan doğruya kabul edelim, veya
hut yeniden tezekkür edilmek üzere komisyona
iade edelim. Bunu teklif ve rica ediyorum.
REÎS — Mehmet Ali Ceylân.
ALİ CEYLAN (Kırklareli) — Muhterem ar
kadaşlarım; Dr. Baha Akşit arkadaşımızın hu
zurunuza getirdiği mâna ve mahiyet itibariyle
çok önemli olan bu kanun teklifinden dolayı
kendisini tebrik ederim.
Muhterem arkadaşlarını, Osmanlı İmparator
luğunun inhitatından' sonra sınırlarımızın dört
bir yanında başka memleketlerin hudutları içe
risinde kalmış bütün göçlere rağmen yüzbinlerce
ırkdaşımız mevcuttur.
Bu ırkdaşlarımızın büyük kısımları Bulgaris
tan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Kıbrıs'
ta bulunmaktadır. Asırlar boyunea hâkim olduğu
muz bu ülkelerde bulunan ve oralarda yaşamak zo
runda kalan bu ırkdaşlarımızın iktisadi ve içtimai
durumları ile yakından alâkalanmak en asıl ve ya
rinde olan vazifelerimizdendir. Esasçn bu mev
zuda iktidarımızın aldığı yerinde tedbirler
de memleket sathında büyük bir ferahlık yarat
mıştır.
Eski iktidar
zamanında Ana
Vatan
dışında yaşıyan ırkdaşlarımıza sadece söz
den ibaret, huzur temenni edilirken bu
gün dâvalar bilfiil ele alınmıştır, işte,
Bulgaristan'dan zorla hudut dışı edilen
ırkdaşlarımıza karşı gösterilen büyük fedakâr-
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lık ve yakın alâka ve işte yine millî bir mesele
olarak ele alman Kıbrıs dâvamız.
Muhterem arkadaşlarım;
Yabancı diyarlardaki ırkdaşlarımıza karşı
uzanan bu şefkat eline bir yenisini eklemek için
yüksek Meclisimize bu kamın tasarısı sevk edil
miş bulunmaktadır. Lâyihanın ruhu vatani ve
millî bir vazifeyi sinesinde barındırmaktadır. Ba
tasarı . Emeklilik Kanununa ekliyeceğimiz bir
madde ile yabancı memleketlerdeki ırkdaşlarımızda Ana Vatan sevgisini ayakta tutan, Türk di
linin yaşamasına, milliyetperverliğin aşılanması
na yardım eden fedakâr münevver ve öğretmene,
burada memuriyet kabul ettiği takdirde Ana
Vatan dışındaki fiilî hizmetlerini emekliliğe dâ
hil etmiş bulunacağız.
Bu öğretmen ve aydınlar ki Ana Vatan sınır
lan dımda bütün baskı ve tedhiş hareketleri kar
şısında dahi yılmadan, usanmadan büyük Ata
türk'ün inkılâplarını ve kültür hareketlerini ders
lerinde Türk yavrularına aşılamışlar, ayrıca mu
hitlerinde açtıkları kurs ve tertipledikleri kon
feranslarla Türk ırkdaşlarımızı tenvir etmişler
dir. Yine bu münevver öncüler kurdukları kül
tür ve spor teşekkülleri ile Türk ırkının asaleti
ni daima bu kütlelere aşılamışlardır. Bu fera
gatli çalışmalarladır ki yabancı dil ve kültür hâ
kimiyeti altında yaşıyan Türkler öz ve millî var
lıklarını muhafaza edebilmişlerdir. Bugün gör
dükleri zulüm ve komünist baskısına dayanamıyarak kaçan ve Türklüğe hizmet edenlerin bir
kısmı Ana Vatana kav uşmuş bulunmaktadırlar.
Bunlardan bir kısmı da burada devlet hizmeti
ne girmişler, fakat yaşları ilerliyenlerin Ana Va
tan dışında yaptıkları şerefli hizmetleri kaale alı
namadığı için emeklilik haklarından istitade ede
memişler ve cidden çok müşkül vaziyetlere düş
müşlerdir.
Muhterem arkadaşlarım;
Bahsi geçen ve emeklilik haklarından istifa
de edecek göçmen Öğretmen ve münevverlerin
sayısı yapılan incelemelere göre 200 kişi geçme
mektedir. Bu kanun bütçemize az bir maddi
külfet yükliyecek, buna mukabil mânevi kazan
cımız çok büyük olacaktır. Halen Bulgar, Yunan,
Romen ve Yugoslav ve Alman devletleri hariçteki
vatana hizmet eden öğretmen ve münevverlerine
emeklilik hakkı tanıdıkları gibi bir hizmet se
nesine mukabil iki sene emeklilik hakkı verdik
leri de bir vakıadır.
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Muhterem arkadaşlarım,;
Bugün Yunanistan hükümeti Garbi - Trak
ya'da bâzı Arapça tedrisat yapan mahalle mek
teplerini maddi imkânlarla beslemek suretiyle
oradaki inkılâpçı mektepleri ve hocaları baltala
ma yolunu ve ırkdaşlarımızı ikiye ayırma politi
kasını takibetmektedir. Halen hiçbir teminatı
olmıyan çok cüzi cemaatlerin verdiği ücretlerle
hizmet gören ve Ana Vatan dışında dâvamızı benimsiyen fedakâr ve faziletli Türk öğretmenleri
ni bu çıkacak kanunla himaye ettiğimiz takdir
de Yunanlıların kasdi ve tahribedici hareketle
rini de önlemiş olacağız. Esasen bugün hükü
metimiz, Kıbrıs'a ve Garbi - Trakya'ya Türki
ye'den ilkokul öğretmenleri ve Gümülcine'deki
«Celâl Bayar» lisesine ve Kıbrıs lisesine öğret
men göndermektedir. Ayrıca Yunanistan'da öğ
retmenlik yapan ve kendi kendilerini yetiştiren
inkılâpçı, vefakâr yüzlerce Türk öğretmeni, iki
yıldır parti parti Türkiye'ye celbedilerek mun
tazam meslekî kuralara tâbi tutulmaktadırlar.
Görülüyor ki hükümetimiz, bu mevzuda dâvayı
benimsemiş ve işi ele almıştır. Bu fedakâr ve
gayretli kanaatkar öğretmenler, çıkarılacak bu
kanunla dâvalarına daha büyük bir kalb huzu
ru ile sarılacaklardır. Bugün, Kıbrıs'ta Ana Va
tana bağlı ırkdaşlarımızın dâvalarında büyük
bir cesaretle mücadele etmelerinde orada bulu
nan vatanperver aydın ve Öğretmenlerin hissesi
cidden büyüktür. İzah ettiğim sebeplerden do
layı Dr. Baha Akşit arkadaşımızın kanun tek
lifinin desteklenmesini bendeniz de rica ediyorum.
Bu arada Maliye Encümeni mazbatasının müza
kereye esas tutulmasını ve bu yolda verdiğim tak
ririmin kabulünü de arz ve rica ederim.
REİS — Bütçe Encümeni namına Sebatı
Ataman.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Çok muhterem arkadaşla
rım; bu kanun teklifinin reddi mahiyetinde olan
Bütçe Encümeni mazbatasında tamamiyle huku
ki mucip sebepler dermeyan edilmiş- bulunmakta
dır. Fakat, mazbatada sarih olan bu hukuki se
bepler dışında encümenimizde uzun müzakere ve
münakaşaları mucibolan ve bilhassa Ali Ceylan
arkadaşımızın burada hakikaten hararet ve he
yecanla temas ettiği bir mevzua bendeniz de te
mas etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, vatanımız, memleketi
miz tarih boyunca inkişaf edip genişleyip taş-
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tıktan sonra yavaş yavaş hudutlan küçülüp en
nihayet bugünkü hale gelmiş ve bu yolda bir
tarihî seyir geçirmiştir. Bu itibarla vatanımızın
dışında birçok soydaşlarımız, ırkdaşlanmız kal
mışlardır. Bunların bulundukları yerlerde millî
bütünlüklerini ve millî varlıklarını muhafaza
edebilmeleri için birinci şart olarak Türk kül
türünün devam ettirilmesi lüzumu aşikârdır.
Türk kültürünün devam ettirilmesi yolunda ya
pılan çalışmalara her türlü yardımı yapmak;
Türk kültürünün devam ettirilmesi yolunda gay
ret sarf edenlere - demin arkadaşımızın izah et
tiği baskılara rağmen - orada hakikaten millî
ve mukaddes hizmeti yapanlara bütün kolaylık
ları ve yardımları göstermek, millî bir vazife
dir. Fakat arkadaşlarım, bu kanun teklifinin
istihdaf ettiği tedbir, Kıbrıs,'ta, Yunanistan'da,
Bulgaristan'da, Romanya'da ve dünyanın baş
ka yerlerinde bulunan soydaşlarımızı, ırkdaşla?
rmftzı, orada Türk kültürüne hizmet etmek için
teşvik midir, yoksa bilâkis oralardan bu kültü
rü teşvik edecek olanları Türkiye'ye gelsin, di
ye bir teşvik mahiyetinde midir? Bu kanun tek
lifi Kıbrıs'taki öğretmelilere bu hakkı tanırken
eğer, «Yunanistan'da bulunup Türk çocuklarına
Türk kültürünü aşılıyan öğretmen bu hizme
tinden dolayı şu imtiyazları vereceğim.» demiş
olsaydı bunu kabul etmiyecek tek mebus dahi bu
lunmazdı. Fakat bu kanun oradaki öğretmene
«buraya gelip hizmet ederse oradaki hizmetini
de tekaütlük süresine ilâve edelim.» diyor. Ha
len o öğretmenin içinde, orada kalıp Türk kül
türüne hizmet etmek ve o yabancı memlekette
ki Türk çocuklarını okutmak, yetiştirmek hu
susundaki arzu ile buraya gelmek heyecanı ve
arzusu çarpışıyor ve öteki arzu, yani millî va
zife olan, orada bulunmak arzusu galip geldi
ği için orada kalıyor.
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çaksın ki, bu tedbir oradaki öğretmenleri bu
raya celp ve davet mahiyetinde olacaktır.
Ali Ceylân gayet iyi ifade etti; bu ivazife,
Türkiye'de öğretmenlik yapma vazifesi değil
dir. Bu vazife, Türkiye dışında öğretmenlik yap
mak vazifesidir. Eğer bu teklif, Türkiye dışın
da öğretmenlik yapanlara, Türk milletini tem
sildi âmme vazifesi gördüklerindelı dolayı ma
aş bağlanması şeklinde olsa idi, doğru idi. Fa
kat buraya geldikten sonra onların hizmetlerini
saymak, onları buraya gelmeye teşvik eder bir
mahiyette görüldüğü için encümenimiz bu ka
nun teklifinin reddini muvafık gördü.
Muhterem arkadaşlar, Ali Ceylân arkadaşı
mız bu arkadaşların 200 kişi olduğunu ve büt
çeye hiçbir külfet tahmil etmiyeceğini söyledi
ler. Eğer arkadaşımız bu 200- öğretmen için baş
ka türlü bir taltif şekliyle buraya gelselerdi bune encümen olarak razı olurduk. Bu kanun
Kıbrıslı bir Türk'ü fırsatını.bul, Türkiye'ye
gel, diye teşvik ediyor.
Arkadaşlar, bu kanun meselâ; Adalarda, me
selâ Garbi - Trakya'da bulunan orada Türk ço
cuklarına Türk kültürünü aşılıyan öğretmene
fırsatını bul Türkiye'ye gel. Gelirsen şu avanta
ja malik olacaksın demektir.
Bu 200 kişiyi terfih etmek için bâzı tedbir
ler düşünmek lâzımdır. Onların buraya gelmele
rini teşvik edecek şekil ve mahiyette bir tedbiri
düşünmek zararlı olur.
Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Türkiye dışındaki vatandaşlarımızın Garbi Trakya'da, Adalarda ve Kıbns'ta bulunan
vatandaşlarımızın
- Hatay'ın
iltihakından
evvel orada bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye göç etmemeleri için elinden gelen her
türlü fedakarlığı yapmıştır. Bunu yapmaktadır
ve yapması lâzımdır.
Memleketimizden çok uzaklarda kalan, meselâ
Romanya'da kalmış bulunan ırkdaşlarımızı, ora
da idamei hayat güçlüğü karşısında hudutlarımı
zın içine aldık.
Bulgarların eınrivakii karşısında biz 150 bin
göçmeni derhal sinemize aldık. Garbi - Trakj'a'da
Türk ekalliyetinin orada ekalliyet olarak idamei
meveudiyet edebilmesi, bizim memleketimizin be
kası için bir şart olarak Hükümetin esaslı bir po
litikası olarak otedenberi takibedilmektedir. Biz,
orada bulunan Türklerin öğretmenlerinin orada
kalması için lâzımgelen tedbirleri alalım. Fakat

Şimdi biz buna karşı bir tedbir alıyoruz, di
yoruz ki, sen oradan buraya gelirsen ve orada
ki öğretmenliği bırakırsan biz senin oradaki
hizmetlerini emekliliğe sayacağız.
Halbuki biz bütün gayretlerimizi, değil öğ
retmen olanları, bütün vatandaşları orada bu
lundurmak için, orada kalsınlar, diye sarf edi
yoruz ve bu yolda tedbir alıyoruz ve oradaki
Türk kütlelerine millî kültüm aşılamak ve kül
türümüzü orada ilerletmek için tedbir alıyoruz.
Hattâ bunun için buradan öğretmen dahi gön
deriyoruz. Şimdi bu teklifle öyle bir tedbir ala-
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oradan buraya gelmeleri için en küçük mânada
teşvik edici bir harekette asla bulunmıyalım mülâhazasiyle bu kanun teklifini reddetmek mecbu
riyetinde kaldık arkadaşlar, mâruzâtım budur.
REÎS — Ali Ferruh Yücel.
ALÎ FERRUH YÜCEL (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, evvelemirde şunu arz edeyimki,
Muhterem Sebati Ataman arkadaşımızın son be
yanları katiyen hakikatlere uygun değildir. Bir
defa Türkiye'nin dışında vaktiyle eyaletlerimiz
halinde idare edilen bu memleketlerde yaşıyan
insanlar, senelerce buraya insan göndermişlerdir,
buraya kafile kafile muhacir gelmiştir. Bunların
hiç' birisi Türkiye'de daha rahat ve müreffeh ha
yat sürmek için kendi yurtlarını terk etmiş değil
lerdir. Evvelemirde bu kanunun böyle bir netice
ye bağlanması katiyen yanlıştır. Çünkü bir aile
nin kendi yuvasını terk ederek daha iyi bir hayat
aramak hakkıdır. Fakat orada yaşıyanlar bilirler
ki, Bulgaristan'da Yunanistan'da, Yugoslavya'
da ve Kıbrıs'ta yaşıyan ırkdaşlarımız bilirler ki
orada asırlardan beri kökleşmiş, işini gücünü, ebe
dî şekilde hayatını temin etmiş olan insanlar bu
gün kendi hayatlarının mevcudiyetlerini temin,
etmek için birtakım mücadeleler içinde uğraşmış
lardır. Bu mücadelelerin başında o vatandaşlar
orada kalmak için ve oradaki otorite ile hemahenk
yaşıyabilmek için birtakım müşküllere mâruz kal- i
mıstarlar. Ebedî hayat temin için orada mücade
le halindedirler. Size sorarım, bendeniz kendi şah
sıma en küçük kaybım yoktur. Orada yaşıyan
genç arkadaşlarımız buranın kültürü ile yetişe
rek muhitlerini temin etmektedirler. Bu arkadaş
larımız oradaki idarelerin baskısı, devamlı ted
hişi altında kaçak olarak veya umumi bir kütle
muhacereti halinde buraya geliyorlar.
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Gelme
sinler.
ALÎ FERRUH YÜCEL (Devamla) — Bey
efendi, 150 Ibin insan nasıl geldi? 150 000 insanı
kütle 'hainde tehcir ettiler. Türk ırkına mensup
'hiçbir insan oradaki hayatını bırakıp da (buraya
gelmek 'istemez. Onlar buradan mânevi gıda
alır. O, »kuvvetini buradaki (kuvvetten, buradaki
•vahdetten, 'buradaki hâkimiyetten alır. Emin
olunıtz 'kî arkadaşlar, oralarda yaşıyan insan
lar pek iyi bilirler M oradaki hayatlarını dışarda bulunan hi'çibir ırkdaşımız asla güçümsemez.
.Bilâkis oradaki yaşayışları buraya nazaran 'bir
takım .medeni vasıtalarla mücehhezdir, hayatla-
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rı biraz daha 'emindir. Yani 'demek üstîyorum ki,
geldikleri yer çorak bir memleket değildir, ki
oraları 'bırakarak 'buraya hicret
etsinler. Bu
itibarla Bütçe Encümeninin esbabı muciıbesinde
ve ret sebeplerinde eğer böyle bir şey mevcutsa
tamamen sakattır.
Sonra, muhterem arkadaşlarım, Maliye En
cümeni mazbatası hakikaten etraflıdır. Maliye
Encümeni mazbatasında, oradaki konsolos veya
sefarethanelerimizce, orada Türk 'harsına hizmet
ettiği sabit olanlar, 'burada Heyeti Vekile karariyle bu imkâna sahibolacaklardır.
Bunun dışında, bu demek değildir ki, ey
dışarda yaşıyan Türkler, siz üç, beş sene çalışın
bu vatan size kucağını açtığı anda bütün im
kânlar hazırlanacaktır, ona göre çalışın deıııek
değildir.
Muhterem arkadaşlar, 'bugün Kıbrıs'taki mm
teşekkülleri cemaatleri tarafından tâyin edilmiş
olan memurlara tekaüdiye tanıyor, İngiliz îdaresi tarafından, bir memuriyete tâyin edilip de
Yunanistan'a hicret eden ramlar tekaüdiyeden
mahrum bırakılıyor. Orada siyasi 'bâzı âmiller
olabilir. Fakat bizim bugün asla 'böyle bir dü
şüncemiz mevcut değildir. Biz diyoruz ki...
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — .Gelsin
mi istiyorsun?
ALÎ FERRUH YÜCEL (Devamla) — Bey
efendi arz etmek istediğim şudur : Yunanlıların
kararma göre eğer orada Rum cemaatince tâyin
edilir ve orada vazifeye devam edersen senin tekaüdiyen tamamdır. îngiliz idaresince verilen bir
memuriyet kalbul ettiğin takdirde 'bir gün Yu
nanistan'a hicret edersen bu haklarını tanımı
yorum, diye 'bir kayıt vardır. Bu bakımdan Se
bati Ataman arkadaşımızın sırf ibu esbabı mu
cibe etrafında Bütçe Encümenine' hâkim oldu
ğunu zannettiğim 'kanaati dolayısiyle, kendisiy
le beraber olmadığımı burada ifade etmek iste
rim.
Bu memlekete zaman zaman kütleler hicret
etmişlerdir. Bu, 1293 harbiyle başlar, ondan son
ra Balkan Harbinde bir miktar hicret vâki ol
muştur. Birinci Cihan Harbiyle bu hicret dur
muştur. Son hicret de 1951 senesindeki hicrettir.
Şimdi, 20 sene müstemirren faaliyette bulun
muş; Türkçe kitap yazmış, uzun tedris hayatın
da Türk irfan ve harsına hizmet etmiş birçok öğ
retmenler vardır. Bunlar 50 - 55 senelerini ora
da geçirdikten sonra buraya gelecekler, bu yaş-
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tan sonra hayatlarını teminat altına almak yani
tekaüdiye alabilmek için burada da 20 sene çalı
şacaklar. Bu imkânsızdır arkadaşalr. işte biz bu
kanun teklifi ile, muhterem Doktor arkadaşımı
zın bize tekaddüm ederek getirdiği bu kanun tekilfi ile, tamamen medeni ve insani gayeler güt
mekteyiz. Bu bakımdan bendeniz bu kanun tek
lifinin yeniden incelenmek üzere Bütçe Encüme
nine iadesini teklif ediyorum. (Muvafık, sesleri)
Bu hususta bir de takrir takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. (Encümen kabul ediyor ses
leri) .
REÎS — Buyurun, Sabri özcan San.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Encümene istiyoruz.
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlar, kaderin vatan hudutları dışın
da bıraktığı, vatancüda Türk çocuklarını oku
tan öğretmenler, yine kaderin şevkiyle Ana Vatan
da vazifelerine devam ediyorlar. Vatan hudutları
dışında üç sene, beş sene, on sene çalıştıktan son-
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ra Ana Vatanda yine bu vazifesine devam eden öğ
retmenler diyorlar ki, maaşımdan Emekli San
dığına muayyen bir nispette kesin bizi borçlan
dırın, benim orada geçen hizmet müddetimi tanı
yın ve emeklilik süresine dâhil edin. Burada
Emekli Sandığının bir zararı yoktur. Sebati Ata
man arkadaşımın söylediklerini de teemmüle şa
yan görürüm. Bu itibarla bu teklifin Bütçe En
cümenine iadesini ve orada bir daha tetkik ve te
emmül edilmesini istirham ederim. Bu hususta da
bir takrir takdim ediyorum.
REÎS — Encümen, tekrar tetkik etmek üze
re istiyor. Binaenaleyh verilmiş takrirlerle birilkte Encümenin talebine binaen mazbatanın iade
sini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. Mazbata Encümene
iade edilmiştir.
Ruznamede görüşülecek madde olmadığından
19 Kasım 1956 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet veriyorum.
Kapanma saati : 16,40
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Ankara Mebusu Ramiz Eren'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 37 nci maddesinin tadili hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mzbataları
(2/126)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek Katma
1. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 37 nci maddesiyle mül
ga sandıklarla daha evvel ilgilenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe girdiği tarihte emekliye tâbi vazifelerde müstahdem bulunan emeklilerin mülga
hükümlerle
tanınan emekli haklarının bu sandıkta da devamı sağlanmıştır.
Bu hükme göre; emekliye sevk edildikten sonra, tekrar emekliye tâbi hizmetlere alınmış olan
ların'emekliye sevkı halinde;
a) Umumi muvazeneye dâhil olanlara bu vazifelerde gecen yeni hizmetlerine göre son hizmet
zammı verilecek;
b) Diğer kanunlarla emekli hakkı tanınan dairelerle İktisadi Devlet müesseselerindeki emek
lilere ise;
Emekliye tâbi vazifelerde tekrar 25 sene veya daha fazla hizmet edenlere ikinci bir emekli ay
lığı bağlanacak ve hattâ bunlardan 30 yıl (ve halen 25 yıl) hizmeti olanlara da ikramiye verile
cektir.
Fakat 25 sene hizmeti olmıyanlara - ki tekaüde sevk edildikten sonra tekrar 25 sene hizmet ede
bilmek mümkün değildir - yalnız sandığa verilen emekli aidatları toptan ödeme şeklîyle iade edile
cektir.
2. Diğer taraftan yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun geçici 53 ncü maddesine
göre mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekliye tâbi hizmetlerde bulundukları halde
mülga sandıklarla ilgilenmemiş olanlara, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilenme hakkı
verilmiş ve bunların tekrar emekliye ayrılmalarında aynı maddenin (c) bendi ile hizmeti ahire
zammı verilmesi kabul edilmiştir.
3. Tekaüde tâbi hizmetlere alman emeklilerin tekrar tekaüde şevklerinde son hizmetleri için
tekaüt maaşlarına son hizmet zammı yapılması Emekli Kanununun ana prensiplerinden iken geçici
37 nci madde ile daha evvel sandıklarla ilgilenmiş olanlar için, sırf bunların lehlerinde olmak üzere
istisnai bir hükümle tekrar 25 sene hizmet edenlere emekli değillermiş gibi aldıkları evvelki tekaüt
maaşından başka ikinci bir emekli aylığı ve hattâ ikramiye verilmesi dahi temin edilmiştir.
Fakat bir iki kişi müstesna ilk defa emekliye sevk edildikten sonra bu gibilerin tekrar 25 sene
hizmet etmeleri mümkün bulunmadığından bunlar hem ikinci maaş alamıyacaklar ve hem de son
hizmet zammından mahrum kalmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra sandıkla ilgilenmiş bulunan ve kendilerine son hizmet zammı verileoek olan diğer emeklilere nazaran da mâdur vaziyete düşmüş bulunmaktadırlar.
4. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun kabulü sırasında tekrar 25 seneyi dol
durabilecek emekli müstahdemlerin adedi 5 i geçemiyecek kadar az olup bugün ise bunlardan ar
tık ikinci maaş ve ikramiye alabilecek kimse kalmamış olmasına mukabil yaşları sebebiyle 25 se
neyi ve hattâ 20 seneyi doldurmalarına imkân bıûunmıyan ve emekliye tâbi hizmetlerde çalıştırı
lan ve sandıklarla ilgilenmiş bulunan emekli adedi 200 ü mütecaviz bulunmaktadır.
5. Emeklilerin tekrar 25 sene daha hizmet edebileceklerine göre kendilerine ikinci bir maaş
tahsis edilmesi atıfetine istinaden vez 'edilmiş olan mezkûr geçici 37 nci maddenin şümulüne al-

Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliy* Encümeni
Esas No. î/454
Karar No. 67

30. VI. 1956

Yüksek Reisliğe
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkında kanun lâyihası, Hükümet temsilcile
rinin husnru ile •encümenimizde tetkik ve mü
zakere oıundu.
Yapılan inceleme sonunda: Zirai mücadele
ve zirai karantina teşkilâtında vazife gören
memur ve hizmetlilerin gördükleri ağır mesai
karşılığı yır ranma zammı verilmesini istihdaf
eden lâyiha encümenimizce de yerinde görül
müş ancak yürürlük maddesi olan 2 nci mad
de noksan bulunduğundan «Bu kanun neşrini
takibedon aybaşından itibaren meriyete girer»

Şeklinde değiştirilerek, lâyihanın diğer kısım
ları ise aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile
sunulur.
Maliye Encümeni Reisi
Amasya
H. Koray
Bolu
Çankırı
S. Baysal
A. Emrem
Kocaeli
E. Alican

Mazbata M.
Afyon K.
O. Talu
Giresun
A. tzmen
Sivas
K. Oskay

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. 3İ. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/454 • •„
Karar No. 147

»

U « Vlll , 1956

Yüksek Reisliğe
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkında Ziraat Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 21 . IV .
1956 tarihli ve 71/339 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale buyurıümıış olmakla Maliye Vekâleti ve Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde tafsilen
arz edildiği üzere zirai mücadele işlerinin biza
tihi bünye ve mahiyeti ve betahsis taallûk ettiği
saha ve mevzular bakımından yorucu ve yıp
ratıcı bir mesaiyi icabettirmekte olduğu cihet
le zirai mücadele ve zirai karantina teknik ve

idari işlerinde çalışanların fiilî hizmetlerine yıp
ranma zammı yapılması için Türkiye Cumhuri- *
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra ilâvesini istihdaf etmektedir.
Lâyihanın şevkini mucip sebepler encüme
nimizce de yerinde görülerek lâyihayı bidayeten
tetkik eden Maliye Encümeninin tadil en kabul
ettiği metin üzerinden maddelerin müzakeresine
geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. îmre
Afyon K.
M. Â. Ülgen

( S. Sayısı ; 304 )

Bu Mazbata M.
Kâtip
Van
Balıkesir
K. Yörükoğlu M. H. Timurtaş
Antalya
A. Tokuş

.

Aydın
Z. Tir ay

Çanakkale
F. R, Zorlu
Erzurum
Ş. Erker
İzmir
A. Aker

Çankırı
T. Uygur
Eskişehir
A. Potuoğlu
Konya
M. Bağnaçık

t>

Diyarbakır
H. Turgut
İstanbul
M. Sarol
Konya
R. Birana

Mu§
$. Çağlayan
Tokad
ö. Sunar

( S. Sayısı : 304 )

Ordu
8. İşbakan
Trabzon
î. Şener
Zonguldak
8. Ataman

Siird
B. Erden
Yozgad
D. Akbel

Bütçe Encün

mazbatası

T. B.M.M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/126
Karar No. 146

24 . VIII . 1956

Yüksek Reisliğe
Ankara Mebusu JRamiz Erenin, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mu
vakkat 37 nci maddesinin tadiline dair kanun
teklifi Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte
encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye
Vekâleti ve Emekli Sandığı mümessilleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
5434 sayılı Kanunun mevzuubahis muvakkat
37 nci maddesi, emekli iken tekrar emekliye tâ
bi vazifelerde istihdam olunup da 25 ve daha
fazla hizmet edenlerin bu hizmetlerinin, tekrar
emekliye şevklerinde emekli hizmetlerine zammedileceği kanunun ifadesi veçhile «emekli hü
kümleri tanıyan emekli hakları bu sandıkda da
devam eder» prensibini vaz'etmiştir.
Teklif; aynı vaziyette bulunanlardan ikinci
defa emekliye tâbi vazifeye alınanlardan 25 se
neyi ikmal etmeden yeniden emekliye sevk edi
lenlere yalnız sandığa ödedikleri paralar toptan
iade edilmektedir.
Binaenaleyh bu gibilerin 25 seneyi ikmal
etmeden yeniden emekliye sevk edildikleri
takdirde halen mer'i hükümlere göre top
tan ödeme yapılmayıp mutlak olarak son
hizmet müddetlerinin evvelki hizmetlerine zam
mını istihdaf etmekte ve mucip sebebolarak da

muvakkat 37 nci maddenin kanunun umumi
prensiplerine aykırı olduğunu göstermektedir.
Halbuki; bizatihi teklif, hem kanunun ve hem
de emeklilik müessesesinin espirisi ve prensip
lerine tamamen aykırı bulunduğu cihetle encümenimizce kabulüne imkân görülememiştir.
Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. îmre
Afyon K.
M. A. Ülgen
Çanakkale
F. R. Zorlu
Erzurum
Ş. Erker
İzmir
A. Aker
Muş
$. Çağlayan
Tokad
ö. Sunar

( I . Sayı» : 305 )

Bu Mazbata M.
Kâtip
Van
Balıkesir
K. Yörükoğlu M. II. Timurtaş
Antalya
Aydın
A. Tokuş
Z. Uray
Çankırı
Diyarbakır
T. Uygur
H. Turgut
Eskişehir
İstanbul
A. Potuoğlu
M. Sarol
Konya
Konya
M. Bağnaçık
R. Birand
Ordu
Siird
8. îşbakan
B. Erden
Trabzon
Yozgad
1. Şener
D. Akbel
Zonguldak
8. Ataman

Devre : X

İçtima: 2
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Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine «L» fıkrası eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (2/69)

15 . XII . 1954
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine bir «L» fıkrası eklenmesi hak
kındaki kanun teklifimi arz ediyorum.
Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla rica ederim.
Denizli Mebusu
B. Akşit

ESBABI MUCÎBE
Türkiye haricinde bulunan Türklerin inkılâplarımız aleyhinde birçok propagandalara muha-tap tutulduğu malûmdur. Oradaki Türklere hizmet edebilmek için çalışan ve bütün gayretlerini
sarf eden kimseler bulundukları memleket idareleri tarafından çok defa tazyik edilmekte ve bu
nun neticesi olarak oturdukları memleketi terk etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Türklere
hizmet ederken Hükümetin kontroluna girmedikçe, o tazyik ve tesiri kabul etmedikçe kendilerine
hiçbir hak verilmemektedir. Bu şekilde hizmet etmiş olanlar Türkiye'ye geldiklerinde ve her han
gi bir vazifeye alındıklarında, vazifeye mezuniyet derecelerine göre ilk barem derecesinden başla
maya mecbur oldukları gibi emeklilik haklan da o günden itibaren nazarı itibara alınmaktadır.
Bunun neticesi olarak da yaş haddine uğradıkları samanlarda dahi tekaütlük müddetini ikmal
edememiş durumda bulunmaktadırlar. Türklere hizmet etmek arzusunda ve gayretinde olanların
istikballerini teminat altında bulundurmanın amelî faydası aşikâr bulunduğuna göre istikbal endi
şesini tfertaraf etmek, heves ve şevklerini artırmış olmak emeliyle bu kanun teklifimi getirmiş bulu
nuyorum.
* Yalnız Türklere hizmet ettikleri sabit olanlara bu hakkı verebilmek arzusiyle Vekiller Heye
tinin takdirine terk etmek lüzumlu telâkki olunmuş ve teklifte bu kayıt konulmuştur. Bu sebeple
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine bir «L» fıkrasının eklenmesini arz
ve teklif ediyorum,

\

. /

Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 2/69
Karar No. 26

30

.1.1936

Yüksek Reisliğe
Denizli Mebusu Baha Akşit'ın, T. C. Emekli
Sandığı Kanununun geçici 65 nei maddesine (L)
fikası eklenmesi hakkında kanun teklifi hükü
met mümessillerinin iştiraki ile encümenimizde
tetkik ve müzakere olundu.
T. C. Emeldi Sandığı Kanununun geçici 65
nei maddesi muvakkat mahiyette bulunmuş ve
bâzı fıkralarının tatbik süreleri hulul etmiş v?
buna mukabil teklif edilen (L) fıkrası daimî
surette tatbiki gereken bir hükmü ihtiva eyle
mekte bulunmuş olmasına binaen başlığın.
(5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi)
şeklinde değiştirilmesi zaruri görülmüştür.
Kimlerin hangi türlü hizmetlerinin bu ka
nun gereğince nazarı itibara alınması hususun
da her hangi bir tereddüt ve ihtilâfa mahal kal
maması için birinci madde «Türkiye haricinde
bulunan memleketlerde, Türk soyundan olup
Türklüğe ve Türk hars ve millî menfaatlerine
müessir ve verimli surette hizmet ettiği Vekil

ler heyeti karariyle sabit olanların, Türkiye'de
emekliliğe esas teşkil eden bir vazifeye muadil
hizmetlerde geçen müddetlerinin tamamı, ilk ba
rem derecelerine göre borçlandırılmak suretiy
le fiilî hizmetlerine eklenir» şeklinçle değişti
rilmiştir.
Mezkûr maddenin ikinci fıkrası ile teklifin
ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maliye Encümeni Reisi
M. M.
Amasya
Afyon Karahisar
H. Koray
O. Talu
Bolu
Çankırı
8. Baysal
A. Emrem
imzada bulunamadı
Çoruh
Giresun
Y. Gümüşe!
A. îzmen
Seyhan
Sivas
N, AkçoU
E. Oskay

( & Sayıaı : 30fi )

8—
DENlZLl MEBUSU BAHA AKŞlT'lN
TEKLİFİ

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 65
nci maddesine bir «L» fıkrası eklenmesi hakkın
da kanun teklifi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında Kanun

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun
geçici 65 nci maddesine aşağıdaki «L» fıkrası ek
lenmiştir :
L) 'Türkiye haricinde bulunan memleketler
de, Türklere hizmet ettiği sabit olanlar, Türki
ye'de emekliliğe tâbi bir hizmet kabul ettiklerin
de, Vekiller Heyeti karariyle, ilk barem derece
lerine göre Türkiye haricinde vazifede geçen
hizmetlerinin tamamı borçlandırılmak suretiyle
fiilî hizmetlerine eklenir.
Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının hâsıl olacak riyazi ihtiyat açığı vazife al
dıkları kurumlar tarafından ödenir.

MADDE 1. — Türkiye haricinde bulunan
memleketlerde, Türk soyundan olup Türklüğe
ve Türk hars ve millî menfaatlerine müessir ve
verimli surette hizmet ettiği Vekiller Heyeti ka
rariyle sabit olanların, Türkiye'de emekliliğe esas
teşkil eden bir vazifeye muadil hizmetlerde ge
çen müddetlerinin tamamı, ilk barem dereceleri
ne göre borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetleri
ne eklenir.
Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti EmekH San
dığının hâsıl olacak riyazi ihtiyat açığı vazife al
dıkları kurumlar tarafından ödenir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci madde
si aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Vekiller Heyeti
yürütür.

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. Al. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/69
Karar No. 145

24 . VIII . 1956

Yüksek Reisliğe
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun muvakkat 65 nci maddesine (L) fıkrası ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifi Maliye Encümeni
mazbatası ile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti ve Emekli Sandığı
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi.
Teklif, Türkiye haricindeki memleketlerde,
Türk soyundan olup Türklüğe, Türk hars ve mil
lî menfaatlerine müessir ve verimli surette hiz
met ettikleri Vekiller Heyeti karariyle sabit olan
kimselerin Türkiye'de emekliliğe esas teşkil eden
bir vazifeye tâyinleri takdirinde ilk barem dere
( S. Sayısı

celerine göre Türkiye haricinde vazifede geçen
hizmetlerinin tamamının borçlandırılmak sure
tiyle fazla hizmetlerine eklenmesini istihdaf et
mektedir.
Teklif sahibi aynen: (Bu gibilerin Türkiye'ye
geldiklerinde ve her hangi bir vazifeye alındıkla
rında, vazifeye mezuniyet derecelerine göre ilk
barem derecesinden başlamaya mecbur oldukları
gibi emeklilik hakları da o günden itibaren na*
zarı itibara alınmaktadır. Bunun neticesi olarak
da yaş haddine uğradıkları zamanlarda dahi
emeklilik müddetini ikmal etmiş durumda bu
lunmamaktadırlar. Türklere hizmet etmek arzu
sunda ve gayretinde olanların istikballerini temi306 )

nat altında bulundurmanın faydası aşikâr bulun
duğuna göre istikbal endişesini bertaraf etmek
heves ve şevklerini arttırmış olmak emeliyle bu
kanun teklifini getirmiş bulunuyorum.) demekte
dir. Fakat mucip sebebolarak ileri sürülen mevzuubahis mülâhazaların, hukuki mesnedini irae
ve mevzuatımız bakımından izahını yapmanın pek
de kolay olamıyacağı bedihidir.
Çünkü, bir kimsenin emeklilik hakkından isti
fade edebilmesi ancak, devletin fonksiyonlarında
bir âmme hizmeti ifa etmesi ve yine mevzuları ve
iştigal sahaları âmme hizmeti vasıf ve mahiyeti
ni taşıyan muayyen ve objektif hukuk kaideleriyle vücut bulmuş âmme teşkilâtı, müessese ve kad
rolarında vazife görmesiyle mümkündür.
Binaenaleyh; devlet hizmeti daha açlk bir ifa
de ile âmme hizmeti tevdi edilmiyenlerin her ne
sebep ve suretle her hangi bir nam altında olur
sa olsun yapmış oldukları hizmetlerin âmme hiz
meti vasıf ve mahiyetinde telâkki ve kabulüne;
binnetice âmme hizmeti kategorisine, ithal ile
emeklilikten sayılmasına gerek âmme hukuku
prensipleri bakımından, gerek mevzuatımız ba
kımından" imkân bulunmadığı aşikârdır.
Bu itibarla teklif sahibinin mevzuubahsettiği
hizmetler bir âmme hizmetinden değil, millî hiz
met mahiyetinde vasıflandırılabilir. Kaldı ki,
teklif edilen kanunda, yurt dışında ifâ edilen
hizmetin mahiyet, müessiriyet ve veriminin ve
binnetice emeklilikten sayılıp sayılmıyacağmın
tâyin ve tesbitinin Vekiller Heyetinin takdirine

barkılmış olması da ayrıca teemmül ve münaka
şaya değer bir keyfiyettir.
Çünkü, bir hizmetin bir vazifenin emekliliğe
sayılıp sayılmaması ve mahiyetinin tâyin ve tesbiti tamamen teşriî bir tasarruftur. Yani bu
nun katî ve objektif bir şekilde kanunla tâyin
ve tesbit olunması iktiza eder. Bizim hukuk an
layışımıza göre teklif bu itibarla da hukuk pren
siplerine uygun düşmemektedir.
Yukarda arz olunan sebepler muvacehesinde
teklifin kabulüne imkân görülememiştir.
Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Balıkesir
H. ^İmre
Afyon K.
M. Â. Ülgeri
Çanakkale
F. R. Zorlu
Erzurum
§. Erker
îzmir
A. Aker
Muş
§. Çağlayan
Tokad
ö. Sunar
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Bu Mazbata M.
Kâtip
Van
Balıkesir
K. Yörükoğlu M. H. Timurtaş
Antalya
Aydın
A. Tokuş
Z. Uray
Çankırı
Diyarbakır
T. Uygur
H. Turgut
Eskişehir
istanbul
A. Potuoğlu
M. Sarol
Konya
Konya
M. Bağnaçtk
R. Birand
Siird
Ordu
8. îşbakan
B. Erden
Trabzon
Yozgad
/. Şener
D. Akbel
Zonguldak
S. Ataman

