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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bulunul
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . V . 1946 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
Ş, Saraçoğlu

Gerekçe
Harbin işgal ve sefalet faciasını görmüş milletlere geniş mânasiyle yardımda bulunmak üze
re 9 Kasım 1943 yılında Vaşington'da Beyaz Saray'da toplanan 44 milletin temsilcileri tarafın
dan imzalanan bir Anlaşma ile « Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresi » (United
Nation Eelief and Rehabilitation Administration) adı altında büyük bir yardım teşkilâtı kurul
muştur.
• -'
Harp devam ettiği sırada kurulan bu tesis, yardıma muhtaç milletlere yiyecek, gi
yecek ve yuva temin etmek, salgm hastalıkları önHyecek tedbirleri almak, harp esirlerini, .mül
tecileri ve sürgünleri vatanlarına iade etmek, zirai ve smai istihsali harekete geçirmek ve hu
lâsa harpten muhtelif şekilde felâket görmüş milletlere her hususta yardım etmek vazifelerini üze
rine almış bulunuyor.
Barış zamanında günde üç bin kalori verecek miktarda gıda almağa alışmış milletlerin gıdası
1000 - 1200 hattâ bazı yerlerde bundan da aşağı düşmüş ve milyonlarca insan açlık tehlikesine
mâruz kalmıştır. Sayısı Çin'de milyonlara ve Hindistan'da yüz binlere varan insan çok âcil yar
dıma muhtaç bir vaziyete düşmüşlerdir. Atlantic City'de vukubulan içtimada Devletlerin bu teş
kilâta ödeyecekleri iştirak hisseleri de mevzuubahis olmuş ve tesbit edilen esasa göre işgal gör
memiş Devletlerin 1943 Haziran sonundaki millî gelirlerinin takriben yüzde birine tekabül eden
miktarın iştirak hissesi olarak kabulü ve istilâ görmüş olsun olmasın bütün memleketlerin bu
teşkilâtın idari giderlerine iştirakleri takarrür etmiştir. Bu esas dâhilinde İngiltere ve Amerika
Birleşik Devleteri hisselerini ödemişlerdir. Diğer Devletler de malî komite ile görüşerek belli bir
miktarın ödeme yüklenmesini üzerlerine almışlardır. Amerika'nın iştirak hissesi bir milyar üç yüz
elli milyon dolar olup İngiltere'ninki ise seksen milyon İngiliz lirası tutmaktadır.
Amerika ve İngiltere sefaretleri bize vâki müracaatlarında Cumhuriyet Hükümetinin bu teşki-

lata üye olmasını teikânâle^bn^eşkilât*statüsü gereğince millî gelirinin yüzde birine tekabül eden
miktarı* bu teşkilâtın emsine amade krlacağı ümidini izhar eylemişlerdir. Ve bu suretle Cumhuri
yet Hükümetinin, harpten harap olmuş memleketlere maddi ve fiilî bir yardımda bulunmuş ve
bo3*neliaŞjel-•»teşeJsfeailterd/en-JbiHntîisinİB>müessiri bir şekitdo «faaliyette; buiımwnasına>i:MzHiet*îsetsıiş; ola
cağını belistmiglesdir.
Barışa- bağfthğr ve Milletlerarası iş birliğine katılmağı dış politikasının başlfca umdesi olarak
mütalâa eden CügahaiFJret BŞfeümeti: böyle. Hw beynelm&ei? imsm
ve içtiamî^teşkilâta yardımda
bulunmak suretiyle beynelmilel' tesan#de< merpjjtiyet ve, sadakat idealini göstermesini Devletlerarası
mevkii bakımından zaruri addetmiş ve icabına bir an evvel tevessül "etmek istemiştir.
Bu mülâhazalar cümlesinden olarak son defa Londra'da toplanan Birleşmiş Milletler Asamble
sinde zuhur eden bir fırsattan istifade ile Hükümetimizin kendi maddi imkânları /nispetinde bu
teşekküle iştirake amade olduğu resmen beyan ve ilân edilmiştir.
Şu kadar var ki bu iştirakin memleketin maddi ve iktisadi imkân ve takatleri ile-de tam bir
intibök» ve--ahenk içinde tahakkuk etmesi hususu bilhassa gözönünde tutulmuştu** Bfc teşkilâta
yardımda bulunmağı tazammun eden işbu kanun tasarısının kabulü, ve onanması-Bü^üfc Möîet-Mefe*
lisinin yüksek tasvibine arzolunur.
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Yüksek Başkanlığa
Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma
İdaresine iştirak edilmesi ve yardımda bulunul.-)
ması ..hakkındaki kanun tasarısı ile gerekçesi
Başbakanlığın. 7 . V . 194.6 tarih ve 6/1183 sayılı
tezkeresiyle Meclise sunulduktan sonra .Komis
yonumuza.: havalesi üzerine. Dışişjeri Bakanı huzuriyle incelendi.
Memleketimizin menfaatlerineuygun görülen
bu taşarı aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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%lçTOj,.MÎttetlet Yâçdım^ve .Kalfendjrma,
îdj£«jjne ka*»ulmaşı ve yjrds»d* bulmmlması
hakkında Dikleri Bafcanlığ^aca iıazjrlanaii Baş
bakanlığın 7 . V . 1946 tarih ve 6/1183 sayılı tez-

sek Ba^ınlığa^tate^m. olunııç,
Başkan
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Tokad
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len*. kanun* tşmxm J)ışj$srir Bakan* Ha»»>Saka
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însanî bir hayır işine milletimizin katılmasını
sağlaması itibariyle tasan Komisyonumuzca da
oybirliği ile kabul edilmiştir.

İstanbul
Balıkesir
ÇaraüdüdaF^Aymmk.
S.örgşevrtn
S~T~Arsal
Eskişehir
Giî«a»j.,
Giresun.
Y. Abgdm*
M, Akkaya
A, Sayar
İşporta*
İstanbul
Kayjşem
M^Kjmm
t- H. Ülkmm
F. Bami*
Manisa
Tokad

Kamutayın tasvibine oraedilmek üzere Yük

(mt&m**xm

—4
HÜKÜMETİN T E K L İ F İ ;

•BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İda
resine- iştirak edilmesi ve yardımda bulunulması
hakkında kanun tasarısı

Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdare
sine katılınması ve yardımda bulunulmdS'k hakkın
da kanun tasarısı

MADDE 1. — Vaşington'da 9 Kasım 1943
tarihinde Birleşmiş Milletler arasında akit ve im
za edilmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Birleş
miş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine
üye olar.ak iştirake ve gerekli yerdımları yapma
ğa Hükümet yetkilidir.

MADDE 1. — Vaşington'da 9 Kasım 1943
tarihinde Birleşmiş Milletler arasmda akit ve
imza edilmiş olan Anlaşmaya, göre kurulan Bir
leşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdarer
sine üye olarak katılmağa ve gerekli yardımları
yapmağa Bakanlar Kumlu yetkilidir.

MADDE 2.
rürlüğe girer.

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MApDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Adalet Bakanı
Başbakan
M. ökmen
Ş. Saraçoğlu
. içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Hilmi Uran
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
N. E. Sümer
H. Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Yücel
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. S. Konuk
Fuad Sirmen
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkan
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
A. F. Cebesoy
R. Karadeniz
Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

mmm

('S. S a y a a : 113)

