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1. -~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Hükümeti ile İsrail Hükümeti ara
sındaki 18 . 3 . 1960 tarihli Ticaret Anlaşma
sına ek Protokol ile eklerinin kabulü, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Atom 
enerjisinin sivil sahada istimali hususunda iş 
birliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi hakkın
daki Anlaşmanın onaylanması ve 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 5 .4 .1954 tarihli Tica
ret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin tasdiki hakkındaki kanun tasarıları 
ikinci defa açık oya kondu ve kanun kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 
Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki Nüfus 
Fazlalıkları İskân Fonu arasında 21 Ekim 1959 
tarihinde Paris'te imzalanan Mukavelenin tasdi-
kma, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kefaleti 
altında Etibank Genel Müdürlüğü ile, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sıfatiyle 
hareket eden Kalkınma îkraz Fonu arasında 
akdo'lunan 7 milyon dolarlık istikraz Anlaşma
sının tasdikma, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sı
fatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonu ara
sında imzalanan 14,5 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının garanti edilmesi hakkındaki An
laşmanın tasdikına, 

? Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sı
fatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonundan 
istikraz edeceği 900 000 dolara ait Anlaşmanın 
garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın tasdi
kına, 

Cenevre'de imzalanmış olan (Milletlerarası 
Ana Trafik .yollarının inşaatına mütedair Be
yanname) ile bu Beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı 
eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ilti
hakı hakkındaki 6360 sayılı Kanunun 1 nci mad-: 

desine bir fıkra eklenmesine, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sosyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara

sında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imza
lanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında Doğru Demiryolu Nakliyat Sözleşmesi» 
nin onaylanmasına, 

Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu ara
sında imzalanan 6 milyon dolarlık İstikraz An
laşmasının tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 31 . 12 . 1959 tarihinde akdolunan Ticaret 
Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin kabulüne, 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 . 5 . 1955 tarihli Ti
caret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile 
ejderinin tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
caristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında
ki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmalarına ek Protokol» ile eklerinin tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek Proto
kol» ile eklerinin tasdikına, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuri
yeti arasında 18 . 7 . 1948 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
tasdikma, 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Proto
kol» ile eklerinin tasdikına dair kanun taşanları 
görüşüldü ve kanunlar açık oyla kabul olundu. 

21 Temmuz 1961 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Selâhattin özgür 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — istanbul Üniversitesinin 1959 Bütçe yılı 

kesin hesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/1301 (Bütçe Komisyonuna). 

2. — Ulaştırma Bakanlığının 1954 - 1959 yıl
larına ait ayniyat kesin Jıesap cetvellerinin gön
derildiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/132) 
(Hesaplan İnceleme Komisyonuna) 

B Î R İ N C Î OTURUM 
i Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Refet Aksoyoğhı 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin 22 nci Birle-
$âmini açıyorum. 

Yoklama yapılacak. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklatma yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENELKURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 85 nci maddesinin yo
rumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
(3/131) (1) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu var : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun, geçici 85 nci maddesinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi var. Bundan evvel 
yine aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair bir tezkere gelmişti. Bunu 
tetkik için Millî Birlik Komitesi iktisat Komisyo
nundan, Maliye, Bütçe Komisyonu üyelerinden 
mürekkep bir Geçici Komisyon kurulmuştu. Ko
misyon halen bunun üzerinde çalışmaktadır. Bu 
geçici 85 nci maddenin de aynı Karma Komisyo
na havalesi hususunu yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 3/131 Sayilı tezkere tutanağın sonunda-
dvr. 

2. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai O'Kan 
ve Temsilciler Meclisi Üyesi Kenan Esengin'in, 
genel seçim tarihinin 15 Ekim 1961 olarak tesbi-
tine dair önergesi 

BAŞKAN — Efendim; iki tane önerge var
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim gü
nünün tarihini tesbit hususunun bugün konuşul
ması hakkında. Okutuyorum, efendim. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Türk miEetinin lâyık olduğu demokratik re

jimin millî irade ile tecellisini sağhyacak olan, 
genel seçim tarihinin 15 Ekim 1961 olarak tesbit 
ve karar altına alınmasını arz ve teklif ederiz. 

21 . 7 . 1961 
Temsilciler Meclisi Millî Birlik Komitesi 

Üyesâ Üyesi 
Kenan Esengin Sezai O'Kan 

Yüksek Başkanlığa 
157 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğin

ce, Kurucu Meclisin bugünkü toplantısında, Mil
letvekili seçimi tarihinin tesbiti gerekmektedir. 

— 285 — 
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Bu sebeple, teklifimin gündeme alınarak, bu 

mevzuda gerekli müzakerenin aejlmasmı teklif 
ederim, 

ilhan Esen 

BAŞKAN — Etendim, önergeler hakkında 
söz istiyen var mı? (Gündeme alınması lâzımdır, 
sesleri) Evet, gündeme alınması ve konuşulması 
hakkındadır. 

Gündeme alınmasını yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenleı-... Etmiy enler... Gündeme 
alınması ve seçim tarihinin konuşulması kabul 
buyurulmuştur. 

CEMİL SAİT BARLAS - - Usul hakkımla 
maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMİL SAİT BARLAS — Esasen secimin 

tarihinin Ekim 15 olması hakkında bir tekiri' 
vardır. Hilâfına teklif mevcut değildir. Bende
niz müzakere açılmasından ziyade teklifin oya 
konulmasını rica ediyorum. (Bravo .sesleri, alkış
lar) 

NECİP BİLGE — Usul hakkında rica. edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, önümüzdeki 

gündemde seçim tarihinin tesbitine dair bir işa
ret yoktur. Sadece başka bir madde vardır. Bi
naenaleyh gündeme alınmış bulunan bu işin bi
tirilmesi ve ondan sonra seçim hususunun müza
keresi veya bir öncelik kararı alınması lâzımgel-
diği hususunu hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim tarihinin 8 Ekim olmasını arz ederim. 

Sait Erdin e 

EMİN. SOYSAL — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Emin Soysal. 
Efendim, arkadaşımız söze başlamadan, Sa

yın Necip (Bilge'nin mütalâasına Başkanlığın 
cevabını arz edeyim : önergeler sunuş mahiye
tindedir. Gündeme dâhil olması lâzımgelen bir 
kanun teklifi mahiyetinde değildir. Onun için, 
burada öncelik usulünün tatbikına veya önce 
gündemdeki maddenin, bitirilip sonra bu mev
zuun konuşulmasına lüzum yoktur. 

7.1961 O : 1 
Buyurun, Sayın Soysal. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlarım, 

heyecanlıyım, özür dilerim. Tarihî bir gün ya
şıyoruz. Tarihî bir karar vermek üzereyiz. 
Kurucu Meclisin bu tarihî gününde heyecan
lanmamak kabil değil. Yeni Anayasanın yürür
lüğe girdiği bu günlerde secim gününü tesbit et
mek meclis için büyük bir şeref ve milletimiz 
içinde büyük bir gurur kaynağıdır. Bundan baş
ka milletlerde geçmiş ihtilâlcilerin yerlerinde 
oturup devam etmelerinin hatalı olduğunu anılı-
yacaklar.uıı, ve yine diğer milletlerde gelecek ih
tilâlcilerin ders alacaklarını sanırım. 

Şanlı Ordumuzun ve ihtilâli yapanların bu 
yönden şerefli hareketleri tarihin şanlı sayfalan
ıl a kaydedilecektir. 

Bu mâruzâttan sonra, seçim gününü tesbit 
meselesinde bendeniz 15 Ekimin olmasını istiyo
rum. W) Ekim tarihi yerindedir. Sebebi, çiftçi 
vatandaşlarımız harmanlarını kaldırır, evlerine 
döner. Ondan sonra da ekim başlamaktadır. Bu 
sırada köylü, kasabalı herkes mümkün mertebe 
feraha kavuşmuş ve mahsulünü kaldırmış bulu
nur. Toplu bir vaziyette seçime iştirak etme im
kânı temin edilmiş olur. Bu bakımdan 15 Ekim 
çok yerindedir. 8 Ekim tarihi ise doğru değildir, 
kanaatindeyim. Allah millet için hayırlı eylesin. 
(Alkışlar) 

HASAN TEZ — Gelecek ihtilâl mi, gelecek 
iktidar mf: Tashih edin lütfen Sayın Soysal? 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bizim bu ha
reketimiz; bir ihtilâlden sonra seçime gidip mil
li iradeyi temsil eden bir iktidara teslim etme 
hareketimiz dünya tarihinde eşi bulunmıyaıı bir 
hâdisedir. (Bravo sesleri) Bu hâdisenin ışığı al
tında Türk milletinin, Ordusunun, münevveri
nin ve insanlarının verdiği bu karar, bu sosyal 
karar, dünya tarihinde öyle bâzı milletlerdeki ih
tilâlci gasıplara da ders olacaktır. Anladın mı 
Hasan Bey? (Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Arkadaşım 15 

Ekim olarak tesbit edilmesini talebetti. Konuş
ul aktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Günaıltay. 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY — Muhterem 

arkadaşlar; millî tarihimizin en önemli oturumu-
I nu yapıyoruz. Memleketin istikbalini ve istikbal

deki gidişini, memlekette demokrasinin yerleşnıe-

86 
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sini temin edecek kararı vermek için toplanmış 
bulunuyoruz. Böyle bir olay bizim tarihimizde 
olmadığı 'gibil başka ımilletlerûn tarihlerinde de 
nâdir bir olaydır. Kansız bir ihtilâl ve idareyi 
ele alan ve aldığı gün hamiyetli bir Türk çocuğu
na yakışır tarzda hareket edenlere "minnettarız. 
Bu hâdisenin ve hareketin kıymetini takdir et
meliyiz. Milletimizin büyüklüğünü bunda bir 
kere daha biçmeliyiz. Biz ancak memleket, millet 
için fedakârlık yapan evlâtlar yetiştirebilecek 
kudrette bir milletiz. Bugünkü kararınız istik
balimizi temin edecek demokrasinin memlekete 
yerleşmesini temin edecektir. Bugüne kadar tam 
mânasiyle adım adım demokrasiyi memlekete yer
leştirmek için teşebbüslere giriştik. Fakat tam 
mânasiyle muvaffak olamadık. Bugün alacağımız 
kararla bu muvaffakiyetlerimizin neticelerini ka-
tîleştirmiş olacağız. Bizi bugünlere eriştiren 
Türk evlâtlarına derin minnet ve şükran.. 

15 Ekimin seçim için en uygun zaman oldu
ğuna kaaniim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Seçim tarihi için iki önerge var. Biri, 8 Ekim 

tarihini teklif etmektedir. Diğeri 15 Ekim tari
hini teklif etmektedir. 

SAlT ERDİNÇ — 8 Ekimi teklif eden tak
ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — O halde 15 Ekimin seçim tari
hi olması hakkındaki önergeyi tekrar okuyoruz : 

(Sezai O'Kan ve Kenan Esengin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Seçimin 15 Ekim 1961 tarihin
de yapılması hakkındaki önergeyi Kurucu Mec
lisin yüksek oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
(Ayakta şiddetli ve sürekli alkışlar) 

İlk toplantısından beri Büyük Türk mületi-
nin hayırına, çok önemli ve demokratik bir hu
kuk Devletinin kurulması sırasındaki çalışmaları 
ve aldığı kararlarla esasen tarihe geçmiş olan 
Yüksek Kurucu Meclisiniz, bugün de bu attığı 
adımla çok önemli, tarihî bir kararı daha almış 
bulunuyor. Bu büyük kararın da, bundan ev
velkilerde olduğu gibi, Türk milleti için iyi so
nuçlar doğuracak, çok başarılı bir rejimin ku
rulmasına yarıyacak şekilde tecelli etmesini yü
rekten dilerim. (Alkışlar ve bravo sesleri) 

.1961 0 : 1 
3. — Anayasanın halkoyuna sunulmasının 

kesin sonuçlarının bildirildiğine dair kararın su
nulduğu hakkmdaki Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi ve 106 numaralı karar. 

BAŞKAN i— Şimdi bir sunuş daha almı? bu
lunuyoruz. q da Yüksek Seçim Kurulunun 
9 Temmuz 1961 tarihine ait gazetelerle yapmış 
olduğu yayının bir suretidir. Bunu Kurucu 
Meclisin yüksek bilgilerine sunmak ve tutanak
lara geçirmek üzere, okutuyorum. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
özü : Anayasanın halkoyuna 
sunulması konusundaki karar: 

Anayasanın halkoyuna sunulmasının kesin 
sonuçları üzerine Kurulumuzca verilmiş bulunan 
19 . 7 . 1961 günlü ve 106 sayılı karar eklidir. 

Gereğine müsaadelerini arz ve teklif ederim. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 
fiecai Seçkin 

Karar No: 106 
Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki 

283 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünce îl 
Seçim Kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna 
gönderilmesi gereken il birleştirme tutanakları
na ait onaylı örneklerin hepsinin Kurulumuza 
ulaşmış bulunması üzerine, kurulumuzca bu bel
geler incelenip onlarda gösterilen sonuçlar top
landıktan sonra gereği konuşulup görüşüldü : 

1. 9.7.1961 günü Anayasanın halkoyuna 
sunulmasında bütün Türkiye'de seçmen olarak 
oy kullanması gerekli kimselerin toplamının, 
(12 735 009), bunlar içinden halkoyuna katılan
ların toplamının (10 322 169), verilen oylardan 
muteber bulunanların toplamının (10 282 561), 
ve muteber bulunmıyanların toplamının iıe 
(39 608) olduğu, Anayasaya evet oyu verenle
rin toplamının (6 348 191) ve hayır oyu veren
lerin toplamının ise (3 934 370) olduğu tesbit 
edilmiştir. 

2. 283 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
2 nci fıkrası uyarınca, muteber oyların yarısın
dan çoğunun evet olması halinde, Anayasanın 
Türk milleti tarafından kabul edilmiş bulunaca
ğına, yukarıki bentte gösterilen muteber oy 
toplamının (10 283 561), bunun yansının 
(5 Mİ 281) ve evet oylarının toplamının ise 
(6 348 191) den ibaret olmasına göre Kurucu 

287 — 
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Meclis tarafından 27 . 5 . 1961 Cumartesi .günü 
kabul edilmiş bulunan Anayasa metni Türk mil
leti tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır 
ve bu durumun 283 sayılı Kanunun 7 nci madde
sine göre, Kurulumuzca derhal ilân edilmesi ge
rekir. 

3. Halkoyuna sunulan Anayasanın 157 nci 
maddesi hükmünce, bu yasa, halkoyu sonunda 
kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anaya* 
sası olur ve halkoyu sonuçlariyle beraber hemen 
Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bu hükme ve Anayasanın millet tarafından 
kabul edilmiş bulunmasına göre metin, halkoyu 
sonuçlarını tesbit eden bu karar ile beraber der
hal, Resmî Gazetede yayınlanmalıdır. Diğer ya
salarda olduğu gibi, Anayasaya dahi, Kurucu 
Meclisçe kanun numarası verildikten sonra met
nin yayınlanması gerektiğinden, bu karar, Kuru
cu Meclis Başkanlığına yollanmalıdır. 

Sonuç : 1. Kurucu Meclis tarafından 27 . 5 . 
1961 de kabul edilip, 9 . 7 . 1961 de halkoyuna 
sunulmuş bulunan Anayasanın Türk milleti ta
rafından kabul edilmiş bulunduğuna, 
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2. Anayasanın halkoyu sonucunda kabul edil

miş bulunduğunun derhal ilânına ve bu kararın 
ivedi olarak Türkiye Radyolariyle yayınlanması
nın sağlanmasına, 

3. Anayasa ile beraber Resmî Gazetede he
men yayınlanması için bu kararın derhal Kurucu 
Meclis Başkanlığına gönderilmesine 19 . 7 . 1961 
de oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Üye 
Recai Seçkin İhsan Ecemiş 

Üye Üye 
Osman Yeten Muhittin Taylan 

Üye Üye 
Kâzım Akdoğan Âdil Dündar 

Üye Üye 
Kemal Berkem Übeyt Aklan 

(Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri.) 
BAŞKAN — Efendim, Yüksek Seçim Ku

rulunun huzurunuzda okunan karar üzerine 
Kurucu Meclise gelen yazısı Kurucu Meclisin 
334 kanun numarası 20 Temmuz 1961 tarihi ve
rilerek Devlet Başkanlığına aynı gün sunul
muştur, Devlet Başkanlığınca da Resmî Gazete 
ile yayınlanmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesini 
okutuyorum. 

1. — 113 sayılı Af Kanununun değişik birinci 
maddesinin (B) bendi ile değişik 7 nci madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Geçici Komisyon raporu (3/115) (1) 

BAŞKAN — Bu husus hakkındaki komisyon 
raporunu okutuyorum. 

Efendim, Geçici Komisyon üyelerinin de yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

(Komisyon üyeleri yerlerini aldılar.) 

BAŞKAN (Devamla) — Yorumla ilgili hu
suslar hakkında sayın bakanlar da hazırdırlar. 
Konu üzerinde söz istiyen var mı? Söz istiyen 

(1) 49 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

yok. Rapor hakkında komisyon her hangi bir 
açıklamada bulunacak mı? 

(Rapor açıktır... Her hangi bir açıklamamız 
yoktur, sesleri.) 

BAŞKAN (Devamla) ~ Sayın bakanların 
da teklifleri yok. Efendim raporu Meclisin yük
sek oylarına sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclisin gelecek toplantısı için he
nüz bir gün tâyin edemiyeceğim. Elde 7, 8 An
laşma olup komisyonda üzerinde çalışılmaktadır. 
Hazırlıkları tamamlandığı zaman Başkanlık Di
vanınca bir gün tesbiti imkânı hâsıl olacak ve 
yüksek bilgilerinize sunulacaktır. Kurucu Mec
lis gündeminde konuşulacak madde kalmamış
tır. 

Kurucu Meclisin 22 nci Birleşimini kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 10,45 



19 . 7 . 1961 

Konu : 5434 sayılı Kanunun ge
çici 85 nci maddesinin yorum
lanması hakkında 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

PTT Teşkilâtının nöbetti vazifelerinde, seyyar ve nakliye memurluklarında çalışan aylık kad
rolu personelin emeklilik fiilî hizmet müddetlerinin hesabında Maliye Bakanlığı ve T. C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü ile bakanlıkları arasında hâsıl olan görüş ayrılığı sebebiyle, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 85 nci maddesinin yorumlanması 
isteğine dair Ulaştırma Bakanlığından alman 11 . 7 . 1961 tarihli ve 512 - 1878/484 - 7815 sayılı ya
zının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

Ulaştırma Bakanlığının 11 . 7 . 1961 tarihli ve Hukuk. Müşavirliği 512 -1878 - 484/7815 sayılı 
yazısı suretidir 

Başbakanlığa 

Mülga 4454 sayılı PTT Teşkilât Kanununun 50 nci maddesi ile PTT memurlarının nöbetli 
vazifelerde, seyyar ve nakliye memurluklarında bilfiil geçmiş ve geçecek hizmetlerinin her se-^ 
nesinin tekaütlük fiilî hizmet hesabında 14 ay sayılması kabul edilmiş ve 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 85 nci maddesinde de, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 
PTT Genel Müdürlüğü aylıklı kadrolarında bulunan memurların 4454 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinde yazılı fiilî hizmet zamlarının 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra da devam edeceği 'belirtil
miştir. 

Şu hale göre, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinde Posta, Telgraf ve 
•Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün aylıklı kadrolarında bulunan memurların geçici 85 nci 
madde mucibince 4454 sayılı Kanununun 50 nci maddesinden istifadeye devanı edecekleri aşikâr , 
bulunmuş iken, gerek Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce ve gerek Maliye Bakanlığınca, 
1 . 1 .1950 tarihinde PTT nin aylıklı kadrolarında bulunmakla beraber aynı zamanda nöbetti 
vazifelerde, seyyar ve nakliye memurluklarında bulunmanın . da şart olduğu ileri sürülerek 
. 1 . 1 . 1950 de PTT aylıklı kadrolarında memur olup kalemlerde çalışan personelin bilâhara ak
tif servise geçmeleri veya o tarihte aktif hizmette iken sonradan kaleme, yani zamma tâbi olmı-
yan bir servise verilip bir müddet çalıştıktan sonra tekrar aktif servise alınmaları halinde ken
dilerine fiilî hizmet zammı verilmesinde ısrar edilmektedir. 

Hulâsa, Emekli Sandığının görüşüne göre, fiilî hizmet zammından istifade edebilmek için 
1 . 1 . 1950 de nöbetli vazifede bulunmak ve emekliye ayrılıncaya kadar bu hizmetten ayrılma
mak lâzımgelmektedir. 

Halbuki 5434 sayılı Kanunun geçici 85 nci maddesinde pek bariz olarak belirtildiği veçhile, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yani 1 . 1 . 1950 tarihinde PTT nin aylıklı kadrolarımla bu
lunan memurların bu tarihten sonra nöibetli vazifelerle seyyar ve nakliye memurluklarında bil
fiil geçecek 'hizmetlerinin 14 ay olarak sayılması gerektiği izahtan varestedir. 

T. Ç. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 72 - 80/2269 
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PTT kadrolarında çalışan memurların hepsi bu hizmetin ifası ile mükellef olup ilgili âmirlerin 

tensibi ile bâzıları kalem hizmetlerinde çalıştırılmakta ve bunlar istenildiği zaman aktif ser
vise de verilmektedir. Binaenaleyh 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinde. 
bilfarz Ankara Posta Müdürlüğü aktif servisinde çalışan memurla kalem hizmetinde çalışan bir 
memur arasında her hangi bir fark bulunmamakta ve bunların yerleri Merkez Müefcürü tarafın
dan her zaman değiştirilebilmektedir. Şu hale göre 1 . 1 . 1950 de aynı camiada ve aylıklı kadro
larda memur bulunanlardan birisine aktif serviste diye bu hakkın tanınması ve diğerine te
sadüfen kalem hizmetini görmesinden dolayı bilâhara aktif servise geçince hakkın verilmesi 
hak ve nesafet kaidelerine uygun 'bulunmadığı gibi kanunun ruh ve maksadına da aykırı düş
mektedir. 

Bu sebeple; 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte PTT îşletme Genel Müdürlüğünün 
aylıklı kadrolarında bulunan memurların, ister nöbetli vazifelerde, ister kalem hizmetlerinde ol 
sun, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra nöbetli vazifelerle sej^yar ve nakliye memurluklarında geçen 
hizmetlerinin tekaütlük hizmet hesabında her senesinin 14 ay olarak hesaibedilmesi gerektiği ta
biî bulunmuş olup, Maliye Bakanlğı ile T. C.Emekli Sandığınca bunun aksine mütalâa ile mua
mele ifasında isabet görülmemiş ve 5434 numaralı Kanunun geçici 85 nci maddesinin yanlış tatbik 
olunduğu1 anlaşılmış ve bu hal aynı camiada çalışan memurlar arasında değişik muamele yapıl
ması suretiyle hoşnutsuzluk da yaratmakta bulunmuştur. 

Yukarda arz edilen görüş ayrılığının giderilmesi ve tatbikattaki tereddüdün izalesi için 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 85 nei maddesinin Kurucu Meclis tarafından tef
siri için gereğine müsaadelerini saygı ile arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Orhan Mersinli 
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113 sayılı Af kanununun değişik birinci maddesinin (B) 
bendi ile değişik 7 nci maddesinin yorumlanması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Komisyon 
raporu (3/115) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 6 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 72 - 78/2021 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

Adlî, askerî ve idari merciler tarafından verilen inzibati para cezalarının 113 sayılı Af Kanunu
nun şümulüne girip girmediği ve Kanunun muaddel 7 nci maddesinin 1 nci bendi ile affın şümulü 
dışında bırakılan idari ve inzibati işlemlerin neler olduğunun tâyini bakımlarından, mezkûr kanu
nun 134 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin (B) bendi ile 7 nci maddesi hükümlerinin yo
rumlanmasına dair Maliye Bakanlığından alman 17 . 6 . 1961 tarihli ve 2161776 - 91/20187 sayılı 
yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet, Başkanı ve 

Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

Maliye Bakanlığının 17. 6.1961 tarihli ve Gelirler Genel Müdürlüğü 2161776-91/20187 sayılı 
yazısı suretidir. 

özü : 113 sayılı Kanunun değişik birinci 
maddesinin (B) bendi ile 7 nci maddesi
nin tefsiri hakkında 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değişik birinci 
maddesinin (b) bendinde «Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmı-
yan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olan
lar, fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affe-
dilmiştir» ve aynı kanunun değişik 7 nci maddesinde de «Bu kanun hükümlerinin» taksirli suçlur 
hariç «Hâkimler ve Memurin kanunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan 
verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar veya yapılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, aske
rî memur ve astsubayların cezalarının hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve ordu
ya subay, askerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine 
şümulü yoktur. Ancak birinci maddenin (B) bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların emek 
lilik hakları geri verilir. 
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Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş edan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş 

bulunan para cezaları da birinci madde hükmüne tâbidir. Vergi cezalan ve misil zamlan bu hü
kümden hariçtiı1.» denilmektedir. 

Kanunun bu hükümlerine nazaran affa tâbi tutulan para cezalarının mahiyetleri tâyin edilme
miş, umumi olarak para cezası tâbiri kullanılmıştır. Binaenaleyh 27 Mayıs 1960 tarihine kadar iş
lenmiş olan suçlardan dolayı adlî, askerî ve idari mahkemelerle hususi kanunlara göre mercilerin
ce verilmiş bulunan ve 134 sayılı Kanunun meriyet tarihi olan 22 Kasım 1960 tarihine kadar tahsil 
edilmemiş bulunan âmme, tazminat ve inzibati mahiyetteki para cezaları affın şümulüne dâhil' 
görülmektedir. 

Adalet Bakanlığı bir hâdise dolayısiyle Genel Af Kanununda sarahaten zikredilmiş olmadıkça 
affın disiplin cezalarına tesiri olmıyacağını, 113 ve 114 sayılı Af kanunlarında bu hususta bir sa
rahat bulunmadığını, bilâkis 7 nci maddenin birinci fıkrası ile bu kabîl cezaların affın şümulü 
haricinde tutulduğunu, disiplin cezalarının idari ve adlî merciler tarafından tatbik edilmiş olma
sının bu nevi cezaların mahiyetini tebdile ve ayrı ayrı hükümlere tabi tutulmasına bir sebep teş
kil etmiyeceğini ileri sürerek Bakanlığımız görüşüne iştirak etmemektedir. 

113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin (B) bendi ile 7 nci mad
desinin ikinci bendinde affa tâbi tutulan para cezalarının mahiyetleri tefrik edilmiyerek umumi 
olarak para cezası tâbiri kullanılmıştır. Kanunda ayrıca bu para cezası tâbirinin hangi nevi para 
cezalarını kapsıyacağı hakkında bir sarahat bulunmadığına göre bu tâbirin âmme, tazminat ve in
zibati mahiyette olan bütün para cezalanna şâmil olması icabeder. Aksi halele sarahat olmaması 
dolayısiyle bu para cezalarından bir kısmının bu tâbirin haricinde mütalâa edilmesi affın umumi
liği pirensibine aykırı düşmektedir. 

Adalet Bakanlığı Af Kanununun 7 nci maddesinin birinci bendinin disiplin para cezalarını 
affın şümulü haricinde tuttuğunda bilhassa ısrarla durmaktadır. 7 rici maddenin birinci bendinde 
böyle bir hüküm yoktur. Bilâkis mezkûr bentle sadece memuriyet hukuku ile alâkalı olan ve in
zibati cezayı icabettiren fiiller dolayısiyle idarece tatbik edilen ve tamamiyle Devletin idari tasar
rufu sahasına giren muamele ve işlemler affın şümulü haricinde bırakılmıştır. Mezkûr bent hük
münün cezai bir karakter taşıyan kararlarla bir alâka ve münasebeti yoktur. Nitekim, 113 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine mütenazır bir hükmü ihtiva eden 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci mad 
desinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair olan 3 . 8 . 1951 tarih ve 1739 sayılı T. B. M. 
Meclisi Karan ile de affın şümulü haricinde kalması lâzımgelen idari işlem ve kararların tahlilleri 
yapılarak bunlann idari kazanın şümulüne gireceği ve bu suretle adlî kaza haricinde kalacağı ve 
tamamiyle memuriyet hukukuna aidplan bu fiillerin Memurin Kanununda, bahsedilen idari ceza
lara taallûk edeceği şeklinde izah edilmiştir ki bu da Bakanlığımız görüşünü teyidetmektedir. 

Bundan başka bahsi geçen maddeye, ayrıca hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş olup 
da mezkûr kanunun neşir tarihinde henüz infaz edilmemiş bulunan para cezalarının da birinci 
madde hükmüne tâbi tutulacağına dair mutlak bir kayıt konulmak suretiyle bu nevi para ceza
lan da 7 nci maddenin birinci fıkrası hükmünden hariç tutulmuştur. 

Bu sebeplerle gerek adlî, askerî ve idari merciler tarafından verilen inzibati para cezalannm 
113 ve 134 sayılı Af kanunlannın şümulüne girip girmediği hususunda, gerekse 113 sayılı Ka
nunun değişik 7 nci maddesinin birinci bendi ile affın şümulü haricinde bırakılan idari ve inzi
bati işlemlerin neler olduğunun tâyininde Adalet Bakanlığı ile Bakanlığımız arasındaki görüş ay
rılığının giderilmesi mümkün olamadığından keyfiyetin tefsir yolu ile halli zaruri görülmüştür. 

Bu itibarla 113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin (B) bendi 
ile 7 nci maddesinin tefsirine mütaallik muamelenin ifasına müsaade buyunılması saygı ile arz 
olunur. 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

( S . Sayın * 49 ) 
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Geçici Komisyon raporu 
T. C. 

Kurucu Meclis 15 .7.1961 
Geçici Komisyonu 

Esas No: 3/115 
Kar (w No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Adlî, askerî ve idari merciler tarafından verilen inzibati para cezalarının 113 sayılı Af Kanunu
nun şümulüne girip girmediği ve kanunun 7 nei maddesinin 1 nei bendi ile Af şümulü dışında 
bırakılan idari ve inzibati işlemlerin neler olduğunun tâyini bakımlarından mezkûr kanunun 134 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesinin (B) bendi ile 7 nei maddesi hükümlerinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki Maliye Bakanlığı yazısı Yüksek Başkanlıkça Geçici Ko
misyonumuza havale edilmekle yorum isteği incelenip görüşüldü : 

Başbakanlık tezkeresine ekli Maliye Bakanlığı yazısından; adlî, askerî ve idari merciler ta
rafından verilen mahkûmiyetten mücerret inzibati para cezalarının 113 sayılı Af Kanununun şü
mulüne dâhil olup olmadığının tefsir yoliyle tâyin ve tesbitinin istenildiği anlaşılmıştır. 

113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesinin (B) bendinde (Beş 
sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar fer'î ve mütemmim ce
zalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiştir.) denilmektedir. 

Af Kanununun sözügeeen birinci maddesinin (B) bendinde mevzuubahis para cezaları hürri
yeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilen ve kanunlarına göre suç teşkil 
eden fiiller karşılığında tertiplenen cezai karakteri haiz ve terhibî mahiyetteki para cezaları
dır. Binnetice ancak bu nevi para cezaları 113 sayılı Af Kanununun değişik birinci maddesinin 
(B) bendi gereğince affın şümulüne girmektedir. Bu itibarla Hâkimler ve Memurin kanunlariyle 
bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara göre adlî, askerî ve idari mercilerce verile i para 
cezaları mahkûmiyetten mücerret oldukları ve suç teşkil eden fiil karşılığı olarak hükmedilmiş bu
lunmadıkları cihetle mezkûr madde ve af şümulü dışında kalmaktadır. 

113 sayılı Kanunun değişik 7 nei maddesinin ilk fıkrasında (affın Hâkimler ve Memurin 
kanunlariyle (bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari 
ve inzibati karar ve yapılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubayların 
cezalarının hukukî neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya su'bay, askerî memur 
ve astsubay olarak kabul olunmamak Ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine) şümulü (bulunma
dığı kesin olarak belirtildikten sonra aynı maddenin 2 nei fıkrasında ('hususi kanunlara göre 
mercilerince verilmiş olan ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş 'bulunan para ceza
ları da 1 nei madde hükmüne tâ!bidir) denilmiştir. Mezkûr 2 nei fıkrada mevzuu'bahsolan ve 
hususi kanunlara göre mercilerince verilip bu kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş bu
lunmaları dolayısiyle affa tâbi tutulan para cezalarından maksat 1 nei maddenin ((B) bendin
de yazılı ve yukarda açıklanan para cezaları dışında kalan ve (hususi kanunlarca yetkili kılman 
mercilerce verilen ve kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller karşılığında tertiplenen para ceza
larıdır. Misal olarak 5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ve 144 ncü maddeleri gereğince Güm
rük komisyonlarınca veya Trafik Kanununa, tevfikan trafik zafoıtasmca tâyin olunan para ce
zaları zikredilebilir. Bu nevi para cezaları Af Kanununun neşri tarihinde infaz edilmemişse 7 nei 
maddenin 2 nei fıkrası delaletiyle 1 nei madde hükmünce affa tâbi tutulacaklardır. Bu (bakım
dan 7 nei maddenin 2 nei fıkrası bu maddenin 1 nei fıkrası hükmüne bir istisna getirmemektedir. 

Yorum isteğinde bahis konusu edilen ve adlî, askerî ve idari merciler tarafından verilen ve 
terhibî mahiyette olmıyan doğrudan doğruya înzıhati bir mahiyet ve karakter taşıyan para ce-

(B. Sayısı : 49) 



zalari; 113 sayılı Af Kanununun değişik 7 nci maddecinin ilk fıkrası şümulüne girdiği ve 2 nci 
fıkranın hidbir suretle tou nevi para cezalarına ait 'bulunmadığı cihetle affa tâbi olamaz. 

Netice olarak : Adlî, askerî ve idari merciler tarafından inzibati ceza mahiyetinde olarak tâ
yin edilen para cezalarının affa tâ/bi 'bulunduğu hakkında 113 ve 134 sayılı kanunlarda 'bir sa
rahat bulunmamasına mukabil bu nevi para cezalarının inzılbati mahiyetleri icalbı olarak 
113 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ilk fıkrası şümulü içinde kaldıkları cihetle affa tâbi 'bu
lunmadıkları ve mezkûr 7 nci maddenin *2 nci fıkrasının inzibati mahiyetteki para cezalarına 
taallûk etmediği sarahaten anlaşılmakta 'bulunduğundan yoruma mahal olmadığına karar verildi. 

Kurucu Meclis (rene! Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Sözcü Kâtip Üye 
Başkanı A. R. Akbıyıkoğlu Z. Baltacıoğlu S. Oürsoytrak 

8. Küçük 

Üye Üye Üye Üye 
O. Aîişiroğlu V. Ankan N. Ergüven F. Özfakih 

Üye Üye 
//. Ş, Perk ff. Selek 

(S. Sayan: 49) 


