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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Geden kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku 

rula sunuşları 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam'ın; geçen birleşimde söz istediği 
halde kendisine söz vermiyen Başkan Ve
kili Refet Aksoy'un Başkanlık mevkiin
deki tutumuna dair demeci ile Refet Ak-
sıoy'un cevabı 162:164 

.2. — Konya Milletvekili İhsan Kaba-
dayı'nm; Uzatmalı jandarma çavuşlarının 
maaşı asliye geçirilmesi için Büyük Mil
let Meclisine kanun çıkarması yolunda 
etki yapacağını bir broşür neşretmek su
retiyle ileri süren ve böylece yasama 
organlarını zan altında bırakan şahıs 
hakkındaki demeci 164:165 

5. — Görüşülen işler 165 
li — Erzurum Milletvekili Giyasettin 

Karaca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 
sayılı Mecburi İskân Kanununun kaldırıl
ması hakkında, Mardin Milletvekili Esat 
Kemal Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 

Sayfa 
sayılı İskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 
tarih ve 105 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair ve Mardin 
Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşı
nın, 105 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun teklifleri ve İç
işleri İmar ve İskân, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/29, 2/30, ve 
2/58) (S. Sayısı : 146) 165 

2. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'
un; yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması /hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 104) 165 

3. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra me
muru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına 
tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/45) (S. Sayısı : 56) [Birinci 
görüşme (tarihi : 27 . 4 . 19§2] 165:166 

4. — 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 



Sayfa 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/103) 
(S. Sayısı : 66) [Birinci görüşme tarihi : 
18 . 4 . 1962] 166 

5. — Ad ve soyadlarmın değişikliğine 
ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/125) (S. Sa
yısı : 68) 160 

6. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak 
Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kıs
mını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/21) (S. Sayısı : 69) 166:167 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 
1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma
larına ek Protokol» ile eklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakmda ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/145) (S. Sa
yısı : 72) 167 

8. — Ahvali şahsiye konusunda Mil
letlerarası malûmat teatisi hakkındaki 
4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sa
yısı : 74) 168 

9. —• İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İdareleri teşkilât ve tesisatının 
İstanbul Belediyesine devrine dair 3645 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri Komisyonu raporu (1/144) (S. Sa
yısı : 78) 169:177 

10. — Elâzığ Milletvekili Naci Gtiray 
ve iki arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 
Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenme-
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sine dair kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/159, 2/173) (S. Sa
yısı : 79) 177:183 

11. — İstanbul Teknik Ünversitesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair 
6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/109) 
(S. Sayısı : «1) 183:184 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Ertik okulları müte-
davil sermayesi hakkında 4323 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları. (2/42) 
(:S. Sayısı : 82) 184 

13. — Balıkesir Milletvekili Mehmet 
Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı 
İmar Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve İmar ve İskân komisyonları raporları 
(2/65) (S. Sayısı : 83) 184 

14. — İstanbul Milletvekili Ahmet 
Oğuz ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında Bitlis Milletvekili Müştak Oku
muş'un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
114, 115, 116 ve geçici 9 ncu maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair ve Trabzon 
Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile İstanbul 
Milletvekili Oğuz Oran'm 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 114 ve 116 ncı ve mu
vakkat ve 9 ncu maddelerindeki servet 
beyannamesinin mükelleflere iadesi hak
kında kanun teklifleri ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/109, 2/113 
ve 2/121) (S. Sayısı : 147) 184:185 

15. — 25 Kasım 1958 tarihli Türki
ye - İngiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türki
ye - Federal Almanya, 28 Kasım 1958 ta
rihli Türkiye - Fransa ve Türkiye - Bel
çika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Ho-
lânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 1958 
tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Da- . 
nimarka, 18 Aralık 1958 tarihli Türki
ye - Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Tür-
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kiye - Norveç, 22 Aralık 1958 tarihli 
Türkiye - İsviçre ve 20 Ocak 1959 tarihli 
Türkiye - Avusturya Kredi anlaşmaları
nın onaylanmasının uygun bulunması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Ti
caret ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/124) (S. Sayısı : 148) 185:186 

16. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi Kanununun 27 nci 
maddesinin tadiline dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(1/111) (S. Sayısı : 149) 186:187 

6. — Sorular ve cevaplar 187 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 187 
1. — Afyon Milletvekili Şevki Gü-

ler'in, Orman Genel Müdür ve Müdür 
Muavini olarak istihdam edilenlerden 
bâzılarının tâyin ve terfilerine dair, Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/249) 187 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğhı'nun, bol ve ucuz suni gübre teda
riki konusunda ne düşünüldüğüne dair, 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/251) 187 

3. — İzmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının 
müstahsil tarafından zamanında bol, ko
lay ve. bilhassa ucuz temin edilebilmesi 
için bir tedbir alınıp alınmadığına dair, 
Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
larından sözlü sorusu (6/257) 187 

4. — Edirne Milletvekili Talât AsaP-
m, Türkiye radyolarından, muhalefet 
partilerine de 1962 yılı bütçesi hakkın
daki fikirlerini açıklamaları imkânının 
sağlanıp sağlanamıyacağma dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/260) 187 

5. —; Amasya Milletvekili Mustafa 
Kemal Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasınca çıkarılan bir genelge 
ile motorlu ziraatin yapılmasına engel 
olup olmadığına dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/265) 187 

6. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, çiftçi ve müstahsilin, sanayi, tica
ret ve çalışma sektörlerinde olduğu gibi, 
teşkilâtlanmalarının lüzumlu görülüp 

Sayfa 
görülmediğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/268) 187:188 

7. —. İzmir Milletvekili Nihat Kür-
şat'ın, Hükümetin teşekkülünden bu ya
na kaç basın dâvası açıldığına ve hü
kümlü gazeteciler için daha müsamahalı 
bir infaz sistemi düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Adalet Bakanı Sahir 
Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/269) 188 

8. — Giresun Milletvekili Etem Kı-
lıçoğlu'nun, hangi illerde, kaç vatanda
şın servet beyanına tâbi tutulduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/270) 188 

9. — Edirne Milletvekili Nazmi öz-
oğul'un, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan 
harekât hakkında, Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/271) 188 

10. — Tokat Milletvekili Reşit ön-
der'in, İktisadi .Devlet Teşekküllerine 
bağlı tesislerde ve bilhassa Şeker Fabri
kalarında rasyonel çalışma yapıldığının 
ve rantabiliteye riayet edildiğinin tas-
vibolunup olunmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/272) 188 

11. — Bolu Milletvekili Kâmil İnaPm. 
memleketimizde ne kadar işsiz bulun
duğuna ve işsizliğin sebeplerine dair 
sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
cevabı (6/273) 188 

12. — Bolu Milletvekili Kâmil înal'm, 
temel dâvamız olan tarım alanında bu
güne kadar neler, yapıldığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/274) 188 

13. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'ın, 27 Mayıs 1960 İhtilâlini mütaa-
kıp Ulaştırma Bakanlığına bağlı daire 
ve müesseselerden kaç memur ve işçinin 
görevinden uzaklaştırılmış olduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/275) 188 

14. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'm, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, halkın 
kaymakam aleyhinde yaptığı gösteri 
yürüyüşünü mütaakıp cereyan eden hâ
diselerin sebeplerine dair İçişleri Bakanın- ' 
dan sözlü sorusu (6/276) 188 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'nun, Bakanlık teşkilâtında çalı-
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şan bir müdürün yakını olan bir firma 
tarafından yolsuzluk yapıldığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü ) 
sorusu (6/277) 188 I 

16. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'nun, Devlet kasasından 100 000 li
ralık suiistimal yapıldığı yolundaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so- [ 
rusu (6/278) 188 

17. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'nuü, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 
sayılı Kanuna 4607 sayılı Kanunla ek
lenen 1 nci maddeye aykırı olarak me
mur tâyini yapılıp yapılmadığına dair | 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu (6/279) 188:189 

18. — Muş Milletvekili Sami öz-
türk'ün, Pilot Bölge olarak , ayrılan 
Muş'ta • bu yıl neler yapılacağına dair 
Millî Eğitim, Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Bayındırlık Bakanlarından 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi în-
cesulu'nun sözlü cevabı (6/280) 189:191 

19. — Çankırı Milletvekili Rahmi In-
celer'in, 1962 ylıhnda bilûmum tarım 
makina ve aletlerinin, Gürmrük ve Mua
mele vergileri kaldırılmak suretiyle, ithal 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel | 
(Bakanlarından sözlü sorusu (6/282) 191 

20. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-
kay'm, İstanbul ili şehir ve köylerinde j 
inşa ettirilen ilkokul binalarının istenilen | 
zamanda ve evsafta yapılıp yapılmadığına j 
dair Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/283) 191 

21. —. Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Tekirdağ Namıkkemal Lisesi Re
sim ve Sanat Tarihi öğretmeninin hasta
neye neden sevk edildiğine ve sevk eden
ler hakkında bir işlem yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/284) 191 

22. — Antalya Milletvekili Hasan Feh-
imi Boztepe'nin,, Antalya Devlet Hasta

nesinde, hasta bir vatandasın ölümü ile 
neticelenen dövme olayına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rasuı (6/286) 191 

23. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, memleketimizde ticari, sınai, zirai 
ve diğer alanlarda, tehlikeli sayılabilecek, 
bir işsizlik ve piyasada bir durgunluk 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
Sorusu (6/287) 191 

24. — Erzurum Milletvekili Tahsin 
Telli'nin, Atatürk Üniversitesi için satm-
alınan iki aded kamyonla iki aded otobüs 
hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı 
(6/288) 191:192 

25. — Erzurum Milletvekili Tahsin 
Telli'nin, Erzurum'da kurulmuş bulunan 
Atatürk Üniversitesinin inşaat durumu
nun ne halde olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/289) . 192 

26. — Erzurum Milletvekili Tahsin 
Telli'nin, Haç ödevlerini yerine getirmek 
üzere kaç kişinin pasaport aldığına ve 
rahatça gidip gelmelerini temin için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/290) 192 

27. — Erzurum Milletvekili Tahsin 
Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere 
geniş yer veren neşriyattan müstehcen 
olarak kabul edilip haklarında tahkikat 
yapılan gazete ve dergi bulunup bulun
madığına dair Adalet, Millî Eğitim, Ba- ' 
sın - Yayın ve Turizm Bakanlarından 
sorusuna Adalet Bakanı Sahir Kurutlu-
oğlu ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi In-
cesulu'nun sözlü cevapları (6/191) 192:193 

28. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank 
perakende satış mağazasının neden açıl
madığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/292) 194 

B) Yazılı sorular ve cevapları 200 

1. — Erzurum Milletvekili Tahsin 
Telli'nin, Atatürk Üniversitesi öğretim 
üyeleriyle, Eurzurum'daki lise ve ilk 
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Öğretmen okullarının öğretmenlerine dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi İn
cesulu'nun yazılı cevabı (7/74) 200:202 

2. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
vaş'm, Germencik, Koçarlı ve Ortaklar ka
sabalarına Ege şebekesinden enerji nak
linin düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş 
ve îmar ve İskân Bakanı Muhiddin Gü-
ven'in yazılı cevapları (7/75) 202:203 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne Belediyesi Elektrik, 
İşletmesinin ihtiyacı olan akar yakıtı 
Petrol Ofisi bayiliğinden satmaldığı tak
dirde bir zarar ve ziyanı bahis konusu 
olup olmadığına dair sorusuna İçişleri 

Sayfa 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vapları (7/76) 203:204 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Meriç nehri şeddeleri himaye
sinde bulunmıyan Türk sahillerinde mua
vin şeddeler yapılmasının mümkün olup 
olmadığına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevabı 
(7/86) 204:206 

5. — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vuzkan'm, Tekel İdaresinin senelik ana
son ihtiyacı ile satmaldığı yerli ve ithal 
malı anasonun fiyatlarına dair sorusuna 
Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulad-
oğlu ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'm 
yazılı cevapları (7/88) '206:209 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, An
kara yapı işçilerinin, iş sahasındaki durgunluğu 
protesto maksadiyle yaptıkları gösteri yürüyü
şüne ve bu konuda işçi temsilcileriyle yapılan 
temaslara dair demecine bilgi edinildi. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, bir 
milletvekilinin C. K. M. P. den çekildiğine 
dair olan yazısının Başkanlıkça kürsüden oku
tulmasının İçtüzük ve teamüle aykırı bulundu
ğuna dair demeci Başkanlıkça cevaplandırıldı. 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Millî Sa
vunma Bakanı llhami Sanear'ııı dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Avni Doğan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti Emokli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (A) ve 
(B) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tekliflerinin, teklif sahibinin de muvafa
kati alınarak, bu kanunun Hükümetçe 'hazırlan
makta olan Emekli Kanunu ile birlikte nazara 
alınmak üzere tehirine dair Maliye Komisyonu 
kararı okundu, bilgi edinildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibra'himoğlu 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifle
rinin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tümü 
üzerinde Hükümetçe hazırlanmakta olan kanun 
tasarısı ile birlikte nazara alınmak üzere tehi
rine dair Maliye Komisyonu kararı okundu, 
bilgi edinildi. 

Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin; Ta
rım Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği, Orman Genel Müdürlü
ğü emrinde çalışan teknik memurlara dair so
ru önergesi yazılı isteği üzerine geri verildi. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, işsiz
lerin Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile ileri 
ölçüde kendini gösteren işsizlik problemi hak
kında genel görüşme açılması hususundaki öner
gesi kabul edildi. 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasiy-
le ilgili; 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya ait 
(3/12) 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'e ait 
(3/13) 
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Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'na 
ait (3/15) 

Aydın Millevekili Mehmet özbay'a ait 
(3/27) 

(Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'na 
ait (3/28) 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'a ait 
(3/39) 

istanbul Milletvekili Malik Yblaç/a ait 
(3/40, 3/41, 3/49, 3/200) 

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'a ait 
(3/42, 3/50, 3/152, 3/189) 

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'a ait 
(3/45) 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
oğlu'naait (3/47) 

Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'a ait 
(3/48) 

İzmir Milletvekili Saim Kaygan'a ait 
(3/51)^ 

Kayseri Milletvekili Adbülhalim Aras'a ait 
(3/52)-

Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'a ait 
(3/53, 3/54, 3/55, 3/180, 3/195) 

İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'a ait 
(3/58) 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'e 
ait (3/62) 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'ya 
ait (3/63) 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'ya ait 
(3/64)' 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
oğlu'na ait (3/65) 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'na 
ait (3/79) 

Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'a 
ait (3/125) 

Artvin Milletvekili Nihat Ata'ya ait (3/126) 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'-

na ait (3/127) 
Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'a ait 

(3/128) 
Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'a ait 

(3/147) 
(Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'e ait 

(3/148) 
Hatay Milletvekili Saki Zorlu'ya ait (3/149, 

3/160) 

İçel Milletvekili İhsan Önal'a ait (â/150) 
istanbul Milletvekili Oğuz Oran'a ait (3/151) 
İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala'ya ait 

(3/153, 3/162) 
Konya Milletvekili İrfan Baran'a ait 

(3/154), 
Siirt Milletvekili Hayrettin Özgen'e ait 

(3/155)' 
Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'na 

ait (3/158) 
Oiresun Milletvekili Naim Tirali'ye ait 

(3/159) 
İstanbul Milletvekili Sahabettin Orhon'a 

ait (3/161) 
Ankara Milletvekili İsmail Gence'ye ait 

(3/177) 
Antalya Milletvekili İhsan AtaöVe ait 

(3/178) 
Bilecik Milletvekili Sadi Pehlivanlı'ya ait 

(3/179) 
Bolu Milletvekili Turgut Çulha'ya ait 

(3/181) 
Adana Milletvekili Cavit Oral'a ait (3/190) 
Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'a ait 

(3/191) 
Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'ya 

ait (3/192) 
Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'e ait 

(3/193) 
Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'a ait 

(3/194) 
Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp'a ait 

(3/196) 
Adana Milletvekili Kasım Gülek'e ait 

(3/199) 
Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'e ait (3/201) 
Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'e ait 

(3/202) 

Sayılı Başbakanlık tezkereleri ve yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılmasına mahal olma
dığına dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporları okunup 
kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Ref et Aksoy, kendisi ile 
ilgili yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresine dair rapo
run okunmasını, halen Başkanlık mevkiinde ol
ması dolayısiyle gelecek birleşime bıraktığım 
bildirdi. 



1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun tasa
rısı, ilgili Bakan ve Komisyon bulunmadıkla
rından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'-
nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin maddeleri kabul olun
du. Mecliste çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığın

dan teklifin tümü oya arz edilemedi. 
7 . 5 . 1962 Pazartesi günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Bolu 
Refet Aksoy Zeki Baltacıoğlu 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer Can-

bolat'ın, Üniversitelerdeki görevlerine yeniden 
alınanlardan bâzılarının sebebiyet verdikleri olay
lara dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/298) 

2. — Çorum Milletvekili ihsan Tomibuş'un, 
Çorum Lisesine felsefe öğretmeni tâyini husu
sunun mevzuata uygun olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/299) 

Yazılı sorular 
3. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Eti-
bank, Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi 
ve Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının 1962 
yılı yatırım programına dâhil bulunan projele
rinin durumuna dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/106) 

4. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 
1962 yılı yatırım programına dâhil Van Yapağı 
Tasnif ve Yıkama tesisinin durumuna dair ya
zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/107) 

5. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisi ile Petrol Ofisinin 1962 
yılı yatırım programına dâhil bulunan projele
rinin durumuna dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/108) 

6. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
illerde valiler tarafından çıkarılan siyasi gaze
telere dair yazılı soru önergesi, içişleri, Adalet 
ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/109) 

7. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
işçi Sigortaları Kurumunun 1962 yılı yatırım 
programına dâhil bulunan projelerinin durumu
na dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/110) 

8. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Ankara Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi 
ile iller Bankasının 1962 yılı yatırım program
larına dâhil bulunan projelerinin durumuna 
dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/111) 

9. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Türk 
Ceza Kanununun 16 ncı maddesinin tatbikatına 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/112) 

1. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife ve 
teşkilât Kanununun 23 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/146) (Günde
me) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi: 4.5.1962] 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/151) (Gündeme) (S. Sayısı : 151) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 5 .1962] 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN —,85 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN— Çoğunluğumuz var, müzakere
ye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın; 
geçen Birleşimde söz istediği halde kendisine 
söz vermiyen Başkanvekili Eefet Aksoy'un Baş
kanlık mevkiindeki tutumuna dair demeci ile 
Refet Aksoy'un cevabı 

SUPHÎ BAYKAM (Istanul) 
hakkında söz istiyorum. 

Zaptı sabık 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu çatı altında vazife gören muha
lif, muvafık her milletvekilinin buradaki çalış
malarını İçtüzük ve kanunlara göre kolaylaştır
mak Riyasetin önde gelen vazifelerinden sayıl
mak lâzımgelir. Bu arada bilhassa milletvekille
rinin İcrayı denetlemesi bakımından da kendi
sine yardımc; olması yine Riyasetin vazifeleri 
arasındadır. Buna ayrıca temas etmeye lüzum 
dahi yoktur. Ancak, geçen Birleşimde Riyaset 
maalesef hatalı bir başlangıçla; inkişaf veya te
vali ettiği takdirde, bu çatı altında vazife gör
meyi güçleştirecek bir tutumla, bu vazife an
layışını değişik şekilde tefsir etmiştir. Fevka
lâde ciddî bildiğim davranışı; Riyasetin, tak
dir hakkını kullanmak suretiyle gündem dışı söz 
vermemesini, istikbalde Meclis müzakereleri için 
çök önemli bulduğumdan Yüksek Heyetinizi iki 
kelime ile tenvir etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 83 ncü 
maddesi : «Bir mebusun ruzname haricinde bir 
ifadesi olursa, keyfiyeti Reis takdir ederek ona 
wz verir.» demektedir. 

Gerçekten Riyaset, takdir hakkına bağlı 
olan bu noktada Riyaset takdir hakkını kullanıp 
kendi anlayışına uygun olarak bir mebusa söz 
verip vermemekte İçtüzük gereğince muhtardır. 
Ancak, hiçbir zaman bu takdir hakkını istimal
de muhterem arkadaşlarım sıyyanen, bütün 
mebuslara tatbik edilen muameleden farklı ve 
keyfî olarak veya sübjektif olarak değişik tat
bikat içinde bulunmamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen birleşimde 
bile bile sunduğum, önergede, Hükümetin anla
yış tedbirleri ve Anayasaya aykırı icraatı konu
sunda söz istemiş, Riyasete ısrarla, hemen Umu
mi Heyete arz etmem lâzımgelen hususlar bulun
duğunu söylemiştim. Riyaset; «Takdir hakkımı 
kullanıyorum, size söz vermiyeceğim, isterseniz, 
sözlü soru verebilirsiniz» dediler. 

Arkadaşlarım, bu sözlü soru hakkını nasıl 
kullanacağımızı, gerçekten hepimiz buraya gelir-
gelmez öğrenmiş bulunmaktayız. Ne zaman Mec
lis müzakeresi için gensoru, yazılı veya sözlü so
rular sorulabilir, bunu bilmiyen tek arkadaşımız 
mevcut değildir. Ancak, İçtüzük fevkalâde önemli 
bulunan meselelerde milletvekiline gündem dışı 
konuşma hakkı vermiştir. 

Arkadaşlarım, bu gündem dışı konuşma hak
kını, geçen birleşimde yazılı olarak sunduğum 
önergede de ifade ettiğim şekilde, konuşma mev-
zuumu teşkil eden husus, Hükümetin aldığı asa
yiş tedbirleri ve Anayasaya aykırı icraatı ilgi
lendiriyorsa her halde takdir hududunun içinde 
bir talebolarak kabul etmek icabeder. Bu Meclis 
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açıldığından beri, gündem dışı söz istiyen mil
letvekillerinin hemen hemen hepsine söz veril
miştir. Bir mecmuadaki açık saçık resimleri ten-
kid etmek istiyen milletvekiline söz verilmiştir; 
müdafaa hakkı olmıyan yazarların beğenilmiyen 
yazılarını tenkid hakkında söz verilmiştir; üç 
oturum sonra, bir sözlü sorunun müzakeresini 
beğenmediğini ifade etmek istiyen milletvekiline 
söz verilmiştir; hattâ bu arada bir ihtilâl idare
sinden sonra bir Yüksek Adalet Divanının ka
rarlarını münakaşa eden ve mahkûmların vic
danlarını pırıl pırıl göstermek istiyen milletve
kiline dahi söz verilmiştir. (Sağdan, «onları ka
rıştırma, in aşağı» sesleri) Olanları söylüyorum. 
Sizin haklarınızı müdafaa için söz aldım, kendi 
hakkımı değil! (Gürültüler) 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, takdir hak
kı, (Y. T. P. sıralarından gürültüler) arka
daşlar, olan bir şeyden bahsediyorum; hassasiye
tinize hakikaten bir sebep yok. 

Muhterem arkadaşlar, benim takririm doğru
dan doğruya icrayı murakabe ve Anayasa ile il
gili bir konu üzerinde murakabe hakkını istimal 
etmek içindir. (Sağdan, gürültüler) 

Her milletvekili arkadaş, her an yapması 
icabeden ve önemli saydığı her hangi bir konuda» 
veya bir meselede vazifesini yerine getirmek için 
bu haktan istifade eder. 

Riyaset tarafından; benim ne için, ne hak
kında konuşacağım bilinmeden, «takdir hakkımı 
kullanıyorum» diye, söz verilmemiştir. 

Arkadaşlar; ben, falan sağlık kadrosunu ne 
yaptınız veya filan yerdeki tapu memurunu 
neye falan yere tâyin ettiniz, diye soracak değil
dim ki, Riyaset, «takdir hakkımı kullandım» de
sin. 

Sevgili arkadaşlarım; Anayasa konusunda ve 
Hükümetin aldığı, bütün vatandaşları ilgilendi
ren ve kanun çerçevesi içinde alınması gereken 
tedbirler hakkında, takdir hakkının en müşkül
pesent tarifinde ve tatbikinde dahi, milletvekiline 
söz hakkı verilmesini gerektirir değerdedir. 

Koalisyonlar değişebilir, bugün muhalif olan 
bir arkadaş, yarın iktidar mensubu olabilir, ama, 
kim olursa olsun, milletvekili sıfatını muhafaza 
ettiği müddetçe vazifesini daima yerine getirme
ye devam edecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunu burada belirt
mekten ve üzerinde ısrarla durmaktan maksa
dım; ihtilâlden sonra, gerek Kurucu Mecliste, 

7 . 5 . 1962 O : İ 
gerekse bugünkü Mecliste, tarafsız Riyasetin 
Meclis müzakerelerini çok iyi yürüttüğü ve bu
rada iyi bir hava içinde çalışmalarına devam et
tiğini gören bir insan sıfatiyle, bu nevi yanlış 
başlangıçların, takdir haklarının tevali etmemesi 
bakımındandır. 

Bu arada, Riyasetin, «efendim sözlü soru ve
rerek de vazife görebilirsiniz, Hükümete sorar
sınız» demiş olmasını, milletvekillerinin vazifele
rine bir müdahale olarak kabul ediyorum. Her 
milletvekili ne zaman gensoru verileceğini, ne 
zaman sözlü soru verileceğini takdir etmek hak
kına sahiptir. Bana bu tavsiyede bulunan; - üzü
lerek söylüyorum, fakat ismini ifadeye mecbu
rum - Refet Aksoy, Riyaseti sırasında bu nevi 
huzursuz sahnelerin cereyanına sebebolan tutu
mu ile kendisini tanıdığımız arkadaşımıza, hattâ 
bir zamanlar, «Halk Partisi cephesi», «diğer cep
heler» tâbirlerini kullanmak suretiyle, bu Mec
lisin çatısı altında kullanılmaması icabeden tâ
birleri söyliyen arkadaşımıza, ben de naçizane 
bir tavsiyede bulunayım : Geçmiş devirlerin 
Meclis müzakerelerini kendi keyiflerine göre 
idare etmek istiyen Meclis reislerinin akıbetlerin
den lütfen ibret alsınlar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — »Söz isti
yorum, gündem dışı. 

BAŞKAN — Bir dakika, İhsan Kabadayı; 
sataşma var. 

Buyurunuz efendim. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar huzurunuzda konuşan Suphi Baykam 
arkadaş, içini döktü; meğerse içi dolu imiş. 

İsmimi zikretmemiş olsaydı, huzurunuzda 
teşhir ettiği fikirlerine cevap vermeye lüzum 
görmiyecektim. 

Bu arkadaşım konuşmasında şahsıma atfet
tiği töhmetler, baştan nihayete kadar haksız
dır, yersizdir. 

Mesele 'şudur : Tüzükten okudukları veç
hile, her milletvekili gündem dışı söz talebede-
bilir; fakat bu talebin is'afı hususu, tüzük hük
münce Riyasetin takdirine vabestedir. 

O gün de arz ettiğim gibi, bana gönderdik
leri yazıda diyorlardı k i : «Hükümetin, asayiş 
tedbirleri ve Anayasaya muhalefeti mevzuun
da görüşmek istiyorum.» Riyasetin tedbirine 
göre bu, gündem harici bir konu değildir, Ri
yasetin vazifesi itibariyle, yine arz ediyorum, 
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bu bir soru, gensoru mevzuudur. Riyaset bu- I 
nu İçtüzüğün ruhuna vâkıf olarak takdir et
miş, kararını vermiştir. İçtüzüğün bu esas ru
hunu kavrayamıyan arkadaş bunu öğrensinler 
(Sağdan ve »oldan, bravo sesleri). 

öte taraftan Riyasetin tarafsızlığından bah
sediyorlar ve şahsım üzerinde duruyorlar. 

6 ay içinde, yüksek teveccühünüzün ve iti
madınızın bir nişanesi olarak işgal ettiğim bu ;| 
mevkide, tarafsızlıktan ufacık bir inhirafım 
vâki ise, yüzüme vurun. Aksi halde töhmetle
rini ben Suphi Baykam arkadaşımın yüzüne I 
vuruyorum. (Alkışlar). I 

2. Konya Milletvekili İhsan Kdbadayı'mn, | 
Uzatmalı jandarma çavuşlarının maaşı asliye 
geçirilmesi için Büyük Millet Meclisine kanun I 
çıkarması yolunda etki yapacağını bir broşür I 
neşretmek suretiyle ileri süren ve böylece yasa
ma organlarını zan altında bırakan şahıs hak- I 
kındaki demeci. 

BAŞKAN — İhsan Bey siz ne için söz isti- I 
yorsunuz? I 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte
rem Büyük Meclisi zan altında tutan bir bro
şür mevzuu var, müsaade ederseniz Heyeti I 
Umumiyeyi bu mevzuda tenvir etmek istiyo- I 
rum. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, hepinizi hürmetle ve muhabbetle I 
selâmlarım. I 

Hepinizin bildiği gibi, normal bir parla- I 
mento; her sınıftan seçilip gelen temsilcilerden I 
teşekkül eder. Bu temsilciler, mensubu olduk
ları meslekin hak ve hukukunu ararlar, bun- I 
lan huzurunuza getirerek bu dertlerin çaresini I 
bulmak için çalışırlar. Kanun teklif etmek I 
her milletvekilinin hakkıdır. Bunları müda- I 
faa etmek, keza herbirimizin vazifesidir. Rey I 
verip vermemek vicdanlann takdiri ve Anaya- I 
sanın teminatı altındadır, bundan kimsenin I 
şüphesi olmamak lâzımgelir. Ancak, son olarak I 
memleketim olan Konya'yı gezerken, hepinizin I 
çok iyi tanıdığı, miktarları ancak 3 bin, 3 500 e I 
varan jandarma sınıfına dâhil uzatmalı çavuş I 
ve onbaşılar vardır; bunlardan bir tanesi, mâ- I 
sumane değil; gayet zeki, gülen yüz hatlanyla I 
bana geldi, dedi ki: İhsan Kabadayı, jandar- I 
ma sınıfı için muhtelif kanunlar, teklifleri ver- | 
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diniz. Bizim içinde bulunduğumuz hal ve şart
lara bakın; ailemiz, çoluk çocuğumuz tedavi 
edilmezler, emeklilik hakkına sahip değiliz, 
ayrıca asli maaşa da dâhil edilmiş değiliz. 

İsmini açıklamıyacağım bir avukatın gön
dermiş olduğu bir broşürü elime tutuşturdu ve 
ilâve etti; Yüksek Meclis, kanunları hangi 
şartlar altında çıkanr? Bu iş, bir masrafa bağ
lı mıdır? dedi. Broşürün mahiyeti şu: «Ben 
milletvekili değilim, senatör de değilim, 
re'sen kanun teklifi de yapamam, ancak, bu
nu yapabilmek için birçok senatör ve milletve
killeri ile temas edeceğim. Bu da masraflara 
mütevakkıftır. Basınla temas edeceğim, ileri 
gelenlerle konuşacağım, bu dâvanızı ele ala
cağım, sizin diğer mevzulannızı kanunlaştı
racağım.» 

Şu anda ben üzüntü duymaktayım. Sanki, 
Büyük Meclis bu kabîl şartların tesiri altında 
kanun çıkaran, bu şekilde işliyen bir müessese 
imiş gibi... Bu beni üzüntüye sevk etti. Söelü soru 
mevzuu yapacaktım. Fakat, bâzı sakıncalar do-
layısiyle yapmadım. 

Muhterem Meclisin bununla alâhalihi heye
tini vazifeye davet etmek maksadiyle, Riyaset 
Divanına tevdi ediyorum, hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlanın. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, kanun teklif ve ta
sarıların sözlü sorulara tekaddüm ettirilmesi 
hakkında önergeler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tekliflerinin söz

lü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Diyarbakır Maraş 
Alp Doğan Şen Adnan Karaküçük 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tekliflerinin sözlü soru

lardan ve diğer maddelerden önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Meclis Riyasetine 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan önce 

konulmasını arz ve teklif ederim efendim. 
Elâzığ 

Naci Güray 
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Yüksek Başkanlığa \ 

Gündemdeki kanun tasarıları ile komisyon j 
raporlarının sözlü sorulardan önce konuşulma
sını arz ve teklif ederim. 

Antalya 
thsan Ataöv 

Yüksek Başkanlığia 
1Ö5 sayılı Mee'buri İskân Kanununun .kaldı

rılmasına mütedair üç kanun teklifinin mevcu
diyetine binaen sözlü sorulardan evvel görüşül 

7 •. 5 . im 6 : İ 
meşini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı 
Kerem özcan 

Ağrı 
Rıza Polaıt 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

BAŞKAN — Bu okunmuş olan önergelere 
göre gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
ların sözlü sorulardan evvel görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mec
buri İskân Kanununun kaldırılması hakkında, 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 
arkadaşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair ve Mardin Mil
letvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayı
lı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifleri ve İçişleri, İmar ve İskân, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (2/29, 
2/30 ve 2/58) (S. Sayısı : 146) 

BAŞKAN — Efendim, 105 sayılı Kanun tek
lifinin gündemdeki diğer işlere takdimen görü
şülmesi hakkındaki önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Ağrı MilletveMHeri Kerem özöan, Nevzat 
Güngör, Rıza Polat ve Diyarbakır Milletvekilli 
Adnan Aral'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şahıslar ivedilik ve öncelik 
teklifi yapamazlar. Esasen tasarı üzerinde Büt
çe Komisyonu raporunda kanunun ivedilik ve 
öncelikle müzakeresi hakkında teklif vardır. 
Ancak, tou mevzu ile ire'sen alâlkalı İçişleri Ba
kanı veya temsilcisi burada ise, müzakere edi
lebilir. İçişleri Bakanı burada mı? («Seyahat
te» sesleri) İçişleri Bakanlığı temsilcisi var .mı ? 
(Yok sesleri) O halde İçtüzüğün 87 nci mad
desi gereğince, (bu kanunun müzakeresi bir de
faya mahsus olarak gelecelk Birleşime bırakıl
mıştır. 

Şimdi Tüzük gereğince bir defa görüşülecek 
işlere geçiyoruz. 

2. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu {3/59) (S. Sayısı : 104) (1) 

BAŞKAN — Efendim, raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Refet Aksoy 

arkadaşımızın yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına mahal olmadığına dair Karma Ko
misyon raporumu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edümişfcir. 

3. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicamoğ-
lu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe komis
yonken raporları (2/45) (S. Sayısı : 56) (2) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Millet Meclisi iBaşIkanlığına 

Gündemin V nci ibölüımünün (2) numarasın-
daki kanun teklifinin (oylama safihasında kal
mış. olması sebebiyle) sözlü sorular ve diğer ka
nun tekliflerinden önce müzakeresini teklüif ede
riz. 

Bolu Bursa 
Zeki Balltacıoğlu Saldreddin Çanga 

BAŞKAN — Efendim; yüksek malumları
nızdır ki, bu 'kanunun ikinci (müzakeresi 4 Ma
yısta yapılmış ve tamamlanmıştı. Fakat nisap 
olmadığı için o gün tümü reye arz edilmemişjti. 
Şimdi nisap mevcuttur. Kanunun heyeti umu-

(1) 104 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 56 S. Sayılı basmayazı 81 nci Birleşim 
tutanağının sonundadır. 
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miyelsini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabuil edilmiştir. 

Şimdi ikinci görüşülmesi yapılacak işlere 
geçiyoruz : 

i. — 1.9. 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları' rapor
ları. (1/103) (S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma ve Bütçe komis
yonları yerleriınıi alsınlar efendim. 

Komisyonlar yerlerini aldıklarına göre, şiım-
di 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici 
bir ımadde eklenmesine dair kanun tasarısının 
maddelerim okutacağım. 

1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun 

, MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılması 
•hakkındaki 70 sıayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE — 7238 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası sebebiyle zamdan 
istifade edemeyenlerin 1 Mart 1959 tarihinden 
itibaren tayın bedeli istihkaklarının % 50 zam
ları ödenir ve ödenmiş olanlarda geri alınmaz.» 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etımiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Tümünü loyunuza sunuyorum. Kabul, eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Böylece 70 
isayllı Kanuna ıgeçici bir madde eklenmesi no da
ir tasarı Meclisimizce (kabul edilmiştir. 

5. — Ad ve soy adlarının değişikliğine ilişkin 

(1) 66 S. Sayılı basmayanı 76 nci bölüm lu-
lanuğı sonundadır. 

7 . 5 . 1962 O : 1 
4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dı
şişleri ve İçişleri komisyonları raporları (1/125) 
(S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri ve İçişleri komisyon
ları lütfen yerlerini alsınlar. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen var mı? Yok... Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul olundu. 

Ad ve soyadlarmm değişikliğine ilişkin 4 Eylül 
1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Eylül 1958 tarihinde İstan
bul'da imzalanan Ad ve soyadlarmm değişikli
ğine ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun 
görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bn kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE o. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Kanunun 'birinci ıg-örnşülmesi bitmiştir. 

6. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında, kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/21) 
(S. Sayısı : 69) (2) 

BAŞKAN — Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal 
komisyonları lütfen yerlerini alsınlar. Kanunun 
tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

(1) 68 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 69 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyanname
sinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Ma
yıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onayla

nan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, TJçaJk Ge
nel Beyannamesinin sağlıkla ilgili 'kısmını de
ğiştirilen 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzük onay
lanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Kanunun birinci görüşülmesi tamamlanmıştır. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul 'hakkında, 'buyurun. 
GADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar; 105 sayılı Kanunun görüşül
mesi mevzııübahsolduğu zaman Sayın Riyaset 
makamı İçişleri Bakanının burada bulunmayı
şı noktası üzerinde durdular. Alâkalı Bakan 
bulunmadığından dolayı kanun müzakereye ko
nulmadı. 

Şimdiki kanunun müzakeresine, Dışişleri 
Bakanı burada olmadığı 'halde devam ediliyor. 
Diğer kanunlar da bu şekilde çıkıyor. Eğer bu 
bir usul ise, bu usule riayet gerekir. Eğer değil
se bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu kanunun birinci görüşül
mesi yapılmış ve tümü üzerinde görüşmeler bit
mişti. Bu tasarı ve Sadece Batanlar ilk defa 
hazır bulunmadıklarından dolayı talik edilmiş
tir. Tüzüğümüzün 87 nci maddesinin 3 ncü fık
rasında, bir Bakan birinci defa bulunmazsa, 
ikinci defa Bakan olmaksızın o 'kanunun müza
keresine geçilir, denmektedir. Bu itibarla di
ğer kanunların müzakeresine geçilmiştir. 

Arz edebildim mi efendim? (Bravo sesleri) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 

7 . 5 . 1962 O : 1 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 15.8.1953 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Pro
tokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret komisyonları raporları (1/145) (8. Sayısı : 
72) (1) 

BAŞKAN — Dişişleri ve Ticaret komisyon
ları lütfen yerlerini alsınlar. 

Bu kanun da geçen defa Bakan olmadığı için 
talik edilmişti. Ticaret Bakanı burada bulunsun 
veya bulunmasın bu kanun müzakere edilebile
cektir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 15.8.1953 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında Kanun 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 21 . 6 . 1961 tarihinde Ankara'da imzala
nan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 15.8.1953 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Pro
tokol»1 ile eklerinin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul, 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanun 'hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Tasarının birinci görüşülmesi tamamlandı. 
Efendim, devam ediyoruz. 

(1) 72 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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8. — Ahvali şahsiye konusunda Milletlerara

sı malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarih
li Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı: 74) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri ve İçişleri komisyonla
rı lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

Kanunun tümü üzerinde görüşme istiyen var 
mı?.. Olmadığına -göre maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul olundu. 

Ahvali şahriye konusunda milletlerarası ma
lûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Eylül 1958 tarihinde İstan
bul'da imzalanan Ahvali Şahsiye Konusunda 
Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Sözleş
menin onaylanması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İçiş
leri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. Kanunun 1 nci görüşmesi tamamlan
mıştır. 

9. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediye
sine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/144) (S. Sa
yısı: 78) (2) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ihsan 
Ataöv' söz istemişti. (Yok, sesleri) Başka söz isti
yen var mı? Buyurun Tahsin Demiray. (İçişleri 
Bakanı yok, sesleri.) Efendim, tasarı bundan ev
vel de Bakan bulunmadığı için talik edilmişti. 
Şimdi müzakere için, Bakanın bulunması mecbu
riyeti yoktur. 

(1) 74 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
(2) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

> 7 . 5 . 1962 O : 1 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Efendim, 

bu kanun teklifi, görüyorsunuz, ki, pek basit bir 
maddeden ibaret gibi görünüyor. Tadili teklif edi
len kanun, 1939 senesinde çıkmış ve ecnebi şir
ketlerden, Hükümetçe Devletleştirmek yoliyle sa-
tmalınmış bulunan İstanbul Elektrik Tünel Tram
vay İdarelerinin ve mevcudatı ile Hükümete in
tikal ettiği şekilde, olduğu gibi, İstanbul Beledi
yesine devrine aidolan bir kanun, sene 1939, şim
di tadil edilmek istenilen bu Kanunun 10 ncu 
maddesi şöyle demektedir okuyorum : 

«Aylık tutarı 100 lira ve daha yukarı olanlar 
Umum Müdürün teklifi ve Belediye Reisinin in
hası ile Dahiliye Vekili tarafından ve aylık tuta
rı bu miktardan aşağı olan daimî aylıklı memur 
ve müstahdemler, Umum Müdürün inhası ile Be
lediye Reisi tarafından tâyin olunur.» 

Gerekçede izah edildiği gibi o zamanki para, 
yani 1930 rayicine göre 100 liça olarak bu mad
dede tâyin edilmiş olan miktar zamanla küçül
müş küçülmüş ve o hale gelmiş ki, artık bu 
idareye ait bütün tâyinler, 100 lirayı aştığın
da, Dahiliye Vekâletine intikal eder hale gel
miş ve tabiî bu yüzden işler de yürüyemez ol
muş. Şimdi diyorlar ki; zamana göre bunu 
ayarlıyalım. Ayarlarken yeniden bir para ölçü
sü konulmasının sakat olacağı anlaşılmış, bu se
fer tutmuşlar falan falan memurları Dahiliye 
Vekâleti tâyin etsin, diye tadadı surette yeni 
bir hüküm getirmişler. Gayetle güzel değil mi? 
Mantıki zaruretten doğan bir şey. Fakat ben
deniz sözü bunun için almadım. Burada, birer 
ecnebi şirket olarak kurulmuş, işlemiş ve vazife 
görmüş olan İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay 
idareleri devletleştirildikten sonra birçok aksa
malar göstermiş, açıklar vermiş, fonksiyonunu 
lâyıkiyle yapamamış. Niçin? İşte şimdi mesele 
geliyor, bu noktada toplanıyor. Ne yapmışız bu 
işletmeleri? Tüzelkişi olarak, muhtariyet için
de, işletmeciliğin icabatma uygun olarak yani 
kâmil salâhiyetlerle işler hale getirmemiz, hiç 
olmazsa aldığımız şartları muhafaza etmemiz 
icabederken biz bunu ne yapmışız? Gelmişiz, 
merkezi idarecilik zihniyetiyle bu işletmelere 
şöyle elimizi uzatmışız. 1939 daki kanun bu. 
Dahiliye Vekili, falanları, filânları 100 liradan 
yukarı olanları ben bir göreyim diyor. Kanun 
bu yolda yürüyor. Demek ki, muhtariyet der
ken işin ucu gitmiş Dahiliye Vekâletine. Arka
daşlar, yalnız bu kadar olsa iyi. Burada düali-
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te var. Dikkatinize arz ederim, kanunun 10 ncu 
maddesinin altında bir fıkrada var, diyor ki 
orada, 3611 sayılı Kanun hükmünce mühendis, 
teknisiyen olanların tâyini Nafıa Vekâletine gi
diyor, idari olanlar da Dahiliye Vekâletine gi
diyor. Biz de, Tünel ve Elektrik İdaresi işliye-
cek diye İstanbul'da bekliyoruz. 1939 senesin
de hadi bu olmuş, görüş böyle imiş, fakat aca
ba bugünün görüşü bu mudur? 1939 un üzerin
den çok yıllar geçti, az çok Türkiye'de bâzı şey
ler oldu, neyin Dahiliye Vekâleti eliyle yapıla
cağını, nelerin yapılmıyacağmı artık acı tecrü
beler bize göstermiştir. Bütün bunların muhta
riyetinin ve kendi iktisadi bütünlüklerinin mu
hafazasını sağlamanın lüzumu artık Türkiye'de 
anlaşılmış durumdadır. Nitekim Anayasamızda 
buna ait ahkâm vardır. Hükümler vaz'edilmiş, 
getirilmiştir. Bugünkü Anayasamızın 116 ncı 
maddesi diyor ki, «Mahallî idareler, il, beledi
ye veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaç
larını karşılıyan ve genel karar organları halk 
tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir.» Aynı 
maddenin üçüncü fıkrası ise, «Mahallî idarele
rin seçilmiş organlarının organlık sıfatını ka
zanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim, 
ancak yargı yolu ile olur.» diyor. Bakınız, dene
tim konusunda dahi yargı yoluna gidiliyor. Ye
ni Anayasa bu gibi tüzelkişileri, iktisadi işlet
melere şahsiyetlerini kazandırmayı âmir bulun
maktadır. Gerek aradan geçen 23 yıllık devre
nin tecrübeleri ve bu tecrübeler neticesinde bu
gün kabul etmiş olduğumuz Anayasanın hüküm
leri ve gerekse iktisat kanunları ve dünyanın 
gidişi, bunu âmir bulunmaktadır. 

Ayrıca âzası bulunduğumuz Avrupa Konse
yi Mahallî İdareler Konferansı metinlerini, ka
rarlarını lütfen tetkik buyurunuz, orada ma
hallî idarelere tam yetki verilmesi hakkında 
karara varılmıştır. Şu halde işletmelerimizin, 
elektrik, tünel, tramvay ve diğer emsali işlet
melerin, iktisat kanunlarına, zaruretlerine uy
gun bir şekilde işleyip halkın menfaatine yararlı 
olması, açık vermemesi, tüzel kişilikleri doğru 
bir şekilde kabul etmemizle mümkündür. Ma
demki, tümüne elimiz yetişmemektedir, madem
ki, Hükümet bizim akıl erdiremediğimiz tâli tat
biklerle birçok meselelerde bunalmıştır. Bu asli 
meselelere el uzatamamaktadır, hiç olmazsa te
menni ederdim ki, şu gibi küçük kanun tadilleri 
dolayısiyle küçük düzeltmeler yapsın, biz de bir 
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salâha doğru gidildiğine inanalım. Fakat ne ol
muş? Bakınız, Hükümetin getirdiği tadile şimdi 
geçiyorum. Hükümetin elinizde bulunan tadil 
teklifinde, evvelden olmıyan, bağlayıcı bir hü
küm daha konmuştur. Görüyorsunuz ki, «100 li
radan aşağı bulunanları Belediye Reisi tâyin 
eder.» diyordu eski madde. Şimdi, bu gibilerin 
tâyini de valiye bırakılmaktadır. Oraya da bir 
çivi sokulmuş. Araya bir de vali girdi, şimdi. 
Yani bu işletmelerde, en küçük personelin tâyi
nini bile valiye bırakıyoruz. Belediye Reisi ne 
oldu? Belediye Reisi nerede, tüzel kişilik nerede, 
halk idaresi nerede? Merkezin sultası altında... 
Bu zihniyeti kabul etmiyoruz, arkadaşlar. (Bra
vo, sesleri) 

Binaenaleyh, Türkiye'nin kurtuluşu, pek ba
sit görünen, böyle alâlede bir madde dediğim, 
bu maddenin altında koskoca bir zihniyet yat
maktadır. Bu zihniyet, maalesef eski rejimin bu
raya da intikalidir. Bu itibarla dünya, bambaşka 
bir çalışma yoluna giderken, hattâ biz son kur
duğumuz müesseselerde, meselâ; su işlerinde, me
selâ Karayolları Umum Müdürlüğünün işletil
mesinde umum müdürü tâyin ediyoruz, fakat 
umum müdürün detay personeli, aşağıki kade
melerde çalışan personeli, memuru seçmesi yet
kisi vardır. Demek ki, Türkiye'de bu merhaleye 
varılmıştır. O halde biz nasıl oluyor da İstanbul 
gibi bir şehirde ecnebilerden aldığımız ve onlar
dan aldıktan sonra açıkları işletmesinde verdi
ğimiz bu müesseselerin sonradan birçok tahsi
satlar, birçok yatırımlarla tevsi etmişiz. Bugün 
bunların Türk Milletine kaça mal olduğunu doğ
ruca bilmediğimiz bu müesseselerin muhtariye
tini, çok rica ederim, sağlıyalım, arkadaşlar. 

Bu itibarla bendenizin şöyle bir teklifi ola
caktır : Umum müdür ve umum müdür yardım
cıları Belediye Reisinin teklifi ve İçişlerinin tas
diki ile, umum müdür yardımcılarından sonra 
gelen müdürler, umum müdürün teklifi ve bele
diye reisinin tasdiki ile. Nitekim eski kanun da 
öyledir. Diğer bütün personel umum müdürlük
çe tâyin olunur. Ayrıca bir mesele daha var, 
bunu bir mülkiyecilik zihniyetiyle imal etmişler, 
halbuki işletmecilik zihniyetiyle imal etmek lâ
zım, artık bu maddeleri. Binaenaleyh, niçin, aca
ba İçişleri Komisyonuna gitmiş ve valiler 
bunun için fikirlerini vermişler de Nafıa 
Komisyonuna gönderilmemiş?.. Kanun bu ba
kımdan da hatalıdır. Eğer ihtisasa riayet 
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edeceksek, fenne, ilme uygun şekilde hareket 
edeceksek bu zatların da, Nafıa Komisyonunun 
da fikirlerinin alınması icabederdi. Bu kanun 
sadece, içişleri Komisyonunun noktai nazarı ile 
gelmiştir. Bu bakımdan, komisyonlara iadesini 
teklif ediyorum. Buna muktedir olamazsam, va
zifemi yapacağım ve size arz ettiğim hususları 
bir önerge olarak takdim ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, îlhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (içişleri Komisyonu Söz

cüsü) — Pek muhterem arkadaşlarım, çok kıy
metli arkadaşımız heyecanla konuştular, ama, 
hakikati ifade etmediler. Hâdiseler şöyledir : 

Evvelâ, neden Dahiliye Komisyonuna gitmiş
tir? Bir; Dahiliye Komisyonuna gitmiştir, çün
kü; mahallî idareler, kendilerinin söyledikleri 
gibi, müstakildirler. Kendi kararlarını diledik
leri gibi alırlar. Sadece bunların kararları üze
rinde, Devletin menfaati bakımından, idari ve
sayet kurulur, işte Devlet, mahallî idareler üze
rinde idari vesayet yetkisini Dahiliye Bakanlığı
mız vasıtası ile kullanır. Onun içindir ki, bele
diyenin idari vesayetine giren 'bir mevzu olduğu 
için sadece bu (bakımdan içişleri Komisyonuna 
gitmiştir. Bû bir. 

ikincisi; kendileri burada Anayasayı okudu
lar. Yargı yoliyle murakabeden bahsettiler. Hal
buki, o, okuduğu madde seçimlere aittir. 

Muhterem arkadaşlarım; mahalli idareler üze
rinde yargı yoliyle yapılacak murakabe sadece 
iseçimlere aittir. 116 ncı madde bunu gösterir 

ıSEYFÎ ÖZTÜBK (Eskişehir) — 114 ncü 
maddede var. idarenin hiçbir tasarrufu yargının 
denetimi dışında kalamaz. 

KOMİSYON ADINA İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Benim söylediğim şeyle hiç alâkası ol-
mıyan bir hüküm. Ben, idari kararlardan bah
setmiyorum; mahalli idarelerin çalışmasından 
bahsediyorum. 114 ncü madde idari kararlardan 
(bahsediyor. Bu demektir ki: Belediyenin, kayma
kamın, valinin her türlü idare merciinin aldığı 
her nevi kararlar murakabeye tâbidir. Hangi mu
rakabeye tâbidir? Evvelâ idari murakabeye, bu
nun dışında kalan yerlerde de • adlî murakabeye 
tâbidir. Benim burada söylediklerim idari vesa
yettir. Bundan sonra, Sayın Tahsin Beyefendi be
lediyelerin durumlarını, hizmetlerini ve kendile
rine hükmi gahsiyet tanınmasını buyurdular. 
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Eğer, mevcut kanunu tetkik etmiş olsalardı, ka
nunda, Elektrik idaresinin şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz olduğunu ve müstakil (bulunduğunu anlar
lardı. 

Muhterem arkadaşlarım, belediyeye ait bu gi
bi işletmeler bizde iki hususiyet arz eder: Bir ta
nesi; Belediye Kanununun 19 ncu maddesinin 
(A) fıkrasında belirtildiği veç'hile, doğrudan doğ
ruya su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı kur
mak ve işletmek belediyelerin hakkıdır. Demek 
isterim ki; 19 ncu maddeye göre belediyelere bu 
gibi işletmeleri kurmak ve işletmek hakkı beledi
ye Kanuniyle tanınmıştır. Fakat muhterem ar
kadaşlarım öyle belediyelerimiz vardır ki; bu hiz
metler mahalli hizmet hususiyetini aşarak Devle
ti yakından ilgilendiren hizmetler vasfını almak
tadır. işte bunun içindir ki; kanun vâzıı muhte
lif kanunlar çıkarmak suretiyle elektrik, su ve 
havagazı işletmelerini, büyük şehirlerde (bunun 
dışında bir statüye, yani Belediye Kanununun 19 
ncu maddesinin dışında bir statüye tâbi, tutmuş
tur. 4325 sayılı Kanunla, Ankara Elektrik ve 
Havagazı Müessesesi ile Adana Elektrik Müesse
seleri idaresini kurmuştur. Burada hepsinden 
bahsetmiyeyim. Ankara, istanbul ve izmir beledi
yelerinin bu tarzdaki sınai işletmelerini, de
min arz ettiğim mucip sebeple mahalli hizmet hu
susiyetini aşarak, Devlet hizmeti vasfını da için
de bulundurur. Çünkü, elektrik tarifesinin* mem
leketin smaileşmesinde büyük tesirleri ^dikkate 
alınmak suretiyle, bu Ibüyük vilâyetlerde işletme
ler Belediye Kanununun dışında bir statüye tâ
bi tutulmuşlardır. Bu kanunların hepsinde bu 
işletmeler, müstakil birer hükmi şahsiyet haline 
getirilmişlerdir. Yalnızca bu hükmi şahsiyetler 
belediyelere bağlıdır. Belediyeler, bunların çalış
ma programlarını ve tarifelerini tasdik ederler. 
Çalışmalarına sureti katiyede müdahale edemez
ler. istanbul Elektrik - Tramvay - Tünel idaresi 
de bunlardan biridir. Müstakil olarak çalışır, sa
dece belediyeye bağlıdır. Belediyeye çalışma prog
ramını 'gönderir, tarifelerini, bütçesini belediye 
tasdik eder. Bu gibi birtakım bağlılıkları vardır. 
Onun dışında, kendileri arzu ettikleri gibi, tam 
işletme prensiplerini uygun olarak, müstakillen 
çalışırlar. Arkadaşlar; istanbul Elektrik - Tram
vay - Tünel işletmesi ve Sular idaresi, muhtelif 
ecnebi uzmanlara tetkik ettirilmiştir. Lui Kami-
zetti isminde bir profesör, ki, Cenevre Sanayi iş
letmesi Umumi Kâtibidir, bu zatın yaptığı tetkik-
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ler neticesinde, İstanbul'daki bütün işletmelerin 
hepsinin bir idareye bağlanmasını ve Maliye Ve
kâleti ile Valinin bu idarede birer temsilci bu
lundurmasını, demin arz ettiğim mahalli hizmet
ler durumunu asarak, Devlet hizmetleri hususiye
tini göstermesinden yani, mahalli idarelerle, Dev
let hizmetlerinin koordinesi bakımından zaruri 
görmüştür. 

İşte, şöylece sözlerimi toplamış olursam, Sa
yın Tahsin Beyefendinin istedikleri zaten düşü
nülmüştür, kanunlarımız bu tarzdadır. İşletme
ler müstakil birer âmme idareleri hükmi şahsiye
ti halindedirler, kararlarında müstakildirler. Yal
nız, çok tabiî olarak, bu hizmetler belediyeler hiz
metleri cümlesinden olduğu için, müstakil şah
siyeti hükmiyeyi haiz olan bu işletmelerin 
belediyelerle irtibatı bulunması zaruridir. Niha
yet yaptıkları hizmetler o beldenin vatandaşla
rını ilgilendirir. Bunun dışında işletmeler çalış
malarında serbesttirler. Yalnızca, mahallî idare 
oluşu bakımından belediyelere bağlı olmaları 
kâfi değildir. İstanbul gibi bir belediyede, şu hiz
metlerin Devlet hizmetleri, Devlet bütünlüğü ba
kımından arz. ettiği hususiyetler ise hepinizin 
yüksek malûmu bulunduğundan, buralarda çalı
şacak büyük idari ve teknik personelin tâyininde 
Hükümetin müsaadesi alınması yolu ile bunlar 
üzerinde idari murakabe, idari vesayet kurulmak 
istenmektedir.. 

Tekrar ediyorum, çalışmaları; hükmi şahsiyet 
olarak tamamen müstakildir. Sadece tâyin edile
cek şahısların üzerinde yetkisini kullanmak su
retiyle, Devlet idaresi ile, belediye idaresi ile bu 
teknik çalışmalar arasında bir irtibat kurulması, 
koordinasyon temin edilmesi arzu edilmektedir. 
İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, önümüzdeki 
kanun tasarısı bu tarzda gelmiştir. 

Bunun diğer komisyonlara gidip gitmemesi 
mevzuuna gelince; pek tabiîdir ki, bu yüksek 
takdirinizi ilgilendirir. Yalnız, bu mesele teknik 
bir mesete değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele sadece 
belediyenin idari vesayetiyle ilgili bir meseledir. 
Tâyin edilmiş personelin tâyinleri fizerinde bir 
kararı, bir evet veya hayır, demek hakkını ilgi
lendirdiği için, teknik hususiyetle alâkalı bulun
mamıştır. Sadece idari vesayetin bir derecesini 
göstermektedir. İdari vesayet ise İçişleri Bakan
lığı kanaliyle kullanıldığı için, sadece İçişleri 
Komisyonuna havale edilmiş olsa gerektir. 

Yalnız şurasını arz edeyim; buradaki tâyin
ler yapılırken, yetkiler verilirken, ne kadarı ba
kanlığa verilir, ne kadarı valiliğe verilir, ne ka
darından sarfınazar edilebilir? Bu husus, yine 
sizlerin yüksek takdirinize bağlıdır. Ben, pren
sibi vaz'ediyorum. Bu işletmeler, hükmi şahsiyeti 
haiz müstakil işletmeler olup, belediyelere bağ
lıdırlar. Belediyelerle muayyen irtibat noktaları 
vardır. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki hizmet
ler, mahallî hizmet vasfını aşıp, Devleti yakın
dan ilgilendirdiği için Devletin de bunlar üze
rinde, endirekt de olsa, bir söz hakkı bulunması 
lâzımdır. İşte, bu sebeple bu kanun tasarısı hu
zurunuza gelmiştir. Demin arz ettiğim şekilde 
birçok teşekküller daha vardır ki, Adana, Anka
ra, İzmir gibi, bu işletmelerimiz de aynı şekilde 
hükmi şahsiyeti haizdirler. Bunların umum mü
dürlerinin tâyini de aynı şekle tâbidir. Valinin 
dâhil olması, idari vesayetin en yüksek kademesi 
olan Bakanlığın bunu kullandıktan sonra daha 
tâli hususlarda salâhiyetin bir aşağı derecesi 
olan Devlet mümessiline bırakmaktan ibarettir. 
Yoksa prensip itibariyle bunlar idari vesayetin 
birer dereceleridir. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 

TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) — Anlaşma 
tabiî kolay değil arkadaşlar! Çünkü, İçişleri Ko
misyonu ile, yani mülkiye komisyonu ile, karşı 
karşıyayız. Eğer Bakan gelseydi, 2 taraflı ola
caktı. Yalnız buyurdular ki, kanunu dikkatle 
okusalardı muhtar olduklarını anlarlardı. İşte 
«Ya hafız» gibi başında muhtar diye. yazıyor, 
görmüyor musunuz? Diyorlar. Doğru. İşte 
ben anlıyamadığım o çeşit muhtariyet karşısın
da konuşuyorum, her şeye rağmen o muhta
riyete karşı konuşuyorum. Mesele burada. 
Size göre bu müessese muhtardır; başına yaz
mışsınız. Ama bana göre bu muhtariyet olma
dı. Nitekim olmıyör. Şimdi işin daha şümul
lü olduğu anlaşılıyor. Hidro - elektrik sant
rali l^uruluyor, yalnız Adana'ya değil, Çu
kurova'dan tut da Anadolu'nun büyük bir kıs
mına cereyan verecek. Onları da işin içine al
dık, onlar da veraset altına girecek, Komis
yon sözcüsü, bu tarzda tipik bir konuşma yap
tılar. Mütemadiyen dedikleri bu. Şimdi ben 
muhtariyetten ne demek istediklerini anlıyo
rum, nasıl olacağım anlıyorum. Ne dedi ko
misyon sözcüsü? Durmadan idarenin Dahiliye 
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Vekâletinin vesayeti, Devletin vesayeti, yet
medi valinin vesayeti... 

Beyler, vesayetle muhtariyet bir arada git
mez. (Alkışlar) Bu zihniyeti terk edeceğiz. 
Ya, işletmeleri kendi iki ayağı üzerinde bıra
kacağız, kendilerini idare eder hale getirece
ğiz, ya da bundan vazgeçeceğiz, Elinden tu
tularak büyütülen çocuklardan hayır gelmez. 
Çocuğu bile küçük yaşta bırakacaksınız, ken
di kendisini ayarlıyacak. Müesseselere ne za
man muhtariyet vereceksiniz, -ne zaman kendi 
ayakları üzerinde bırakacaksınız? (Alkışlar) 
Binaenaleyh, burada açıkça ifade ediyorum 
ki, umum müdürün hiçbir tâyin yetkisi yok
tur. Bunun cevabını versinler. Bu işletme1 er 
yeni tip bu bir (Devlet millet ortaklığı) dır. 
Türkiye'ye has bir ortaklıktır. Eğer bu şir
ket muhtar olacaksa; iktisat kanunlarına göre 
idare edilecek, mülkiyeli tarafından idare eclil-
miyecek. îzmit Kağıt Fabrikasında bir idare 
vardır ama bu mülkiyelinin idaresi değil, ik
tisatçının idaresidir. Bu hakikati anlamamız 
lâzımgelir. Binaenaleyh, eski kanunda olmı-
yan durum burada daha sıkı bir hale getiril
miştir. Hiç olmazsa eskiden 100 liradan aşağı 
para alan personel umum müdürün inhası, be
lediye reisinin tasdiki ile işe getirilirdi. Şimdi 
bunlarda berbat oldu, elini kolunu bağladı
lar; büyük bir kısmını Dahiliye Vekiline ve 
valinin emrine veriyoruz. Bunu kabul edeme
yiz. Müsaade etsinler iktisatçılar da söyle
sinler. Çünkü mesele iktisadi meseledir. 

(Tadilname getir, sesleri) 
Ben bir zihniyete işaret ediyorum. Esasen 

1939 senesinde çıkan kanunun tümünün değiş
mesi lâzımdır. Anayasa metnini okudum. Tü
zelkişiler üzerinde duruyor, mahallî idarelere 
muhtariyet vereceğiz, diyor. Benim anladı
ğım muhtariyet sizin verdiğiniz muhtariyet de
ğildir. Çünkü bir yandan Nafıa Vekâleti eli
ni sokmuş, bir yandan Dahiliye Vekâleti eli
ni sokmuş, öte yandan da vali elini sokmuş. 
Bu vaziyette bu idare muhtardır; bu, idare 
muhtar olarak işliyecek. işlemez bu idare. 
Bu hakikati bilelim. Komisyona göre, bu ida
re vesayet altında değildir. Bu hususları mad
deye göre söyleyin. Madde görünüşü itibariy
le iyi olabilir. Ben maddeye değil maddenin 
altında yatan bir zihniyete işaret ediyorum ve 
o zihniyete hücum ediyorum. Binaenaleyh; 
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arz ettiğim gibi, bu idarelerin muhtar olduğu
nu, Sayın Komisyon Sözcüsünün dediği gibi 
muhtar olduğunu, benim anladığım mânada, 
iktisat kanunlarının anladığı, hayat akışının 
icabettirdiği mânada bir muhtariyet olmadığını 
tekrar ifade ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
IÇlŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İL

HAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem arka
daşlarını, çok kısa konuşacağım. 

Sayın Demiray idari vesayeti yanlış arılı
yorlar. idari vesayet himaye demek değildir, 
ben, böyle bir şey söylemedim, idari vesayet; 
Devletin, mahallî idareler hizmeti üzerinde, 
Devletin bütünlüğünün icabı olan ahengi temin 
•etmek için bir kısım salâhiyetlere sahibolma-
sıdır. Tekrar ediyorum ki, Belediye Kanunu
nun 19 ncu maddesi, bu gibi işletmelerin müs-
takillen işletilmesini belediyelere bırakmıştır. 
Yani oradaki işletmelerin şahsiyeti hükmiyer 

leri yoktur, belediye meclisleri ve encümenleri 
işletmeleri idare eder. Ancak; demin arz etti
ğim gibi, mahallî hizmet hususiyetini a#an,. 
Devlet hizmetleriyle, irtibat temin-etmesi lâ-
zımgelen 9 Devlet politikasiyle, mahallî idare 
politikasının karşılaşması muhtemel olan yer
lerde, Devlet idari, vesayet yolu ile bu mesele
lerde söz söylemek hakkını elinde bulundur
maktadır. Yoksa kıymetin işleyişine karışması 
değildir. İdari vesayetin mânası budur. Onun 
içindir ki, Ankara, izmir gibi daha ufak çap
ta olan yerlerde umum müdürler, belediye rei
sinin inhası üzerine valiler tarafından tâyin 
olunurlar, istanbul gibi memleket sanayiine 
ve memleket ekonomisine büyük nisbette te
sirli olan yerlerde tâyin etme yetkisi bakana 
tanınmıştır. Bu bir. 

İkinci meseleye gelince : Dediler ki, Adana 
iline kadar uzatılmıştır. Bunu çok yanlış ola
rak anlamışlar; 4325 sayılı Kanun, Çukurp-
vanm büyük elektrik enerjileri istihsal ve 
naklinden bansetmez. Bunlar ayrı mesele. Bi
zim burada arz ettiğimiz şey sadece belediye 
hudutları içini ilgilendiren meselelerdir. Bu 
ise, kendi söylediklerini kendilerinin nakzet
mesi olur. Zira belediye hududu içinde cereyan 
eden her mesele ile, belediye meclislerinin, be
lediye temsilcilerinin ilgilenmeleri, dolayısiyie 
mesul olmaları muhtar mahallî idareler- anla
yışının esasıdır, iste vâzn kanun bu noktadan 
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hareket etmiştir. Fakat, söz sahibi olan bele
diye meclislerinin teknik bilgilerden uzak ola
rak, türlü sebeplerle yersiz müdahaleler ne
ticesi işletmeleri iktisadi ve ilmî çalışmalardan 
uzaklaştırmaları da mülâhaza edilerek,- küeük 
belediyelerdeki bu teşekküllere bu tarzda hük-
hümi; şahsiyet verilmiştir. Halbuki, saydığım 
dört Vilâyet hariç, di£er vilâyetlerde bu islet
melerin şahsiveti hükmiyesi esasen yoktur. Be
lediye meclisleri, belediye encümenleri diledik
leri gibi, bunlar üzerinde, idare hakkına sahip
tirler, Ama. bu dört vilâyette, taşıdıkları hu-
susivetler dolayısivle, tamamen ilmin ve ikti
sadın ieanlarma sröre isliyebilmesi için bu te
şekküller birer hükmi şahsiyet .haline getiril
mişlerdir, 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız şir
ket gifbi dediler. Evet tamamen şirket /gibi, 
ama, şirketin de hissedarları ' vardır; işte şir
ket :hissedarları yerine bu teşekküllerde'- .bele-
dive-meclisleri kaimdir. Burada şirket .hisse
darları belpdive meclisleridir.. Bunun dışında» 
şirketlerin idare heveti gibi,; şahsiveti hük-
miyeyi haiz olan bu teşekküller serbestçe çalı
şırlar ve islerler. Biz de İçişleri Komisyonu 
olarak, sair daimî ücretli memurlar ve müstah
demler Genel Müdürün teklifi ile belediye 
başkanı tarafından tâvin olunurlar.» şeklinde. 
bir'derişikliği kabul ediyoruz. Yani, bu- (sair
leri)' valinin tasvibine sunulmadan, doğmdan 
do#ruva belediyeye bırakmayı biz de muvafık 
buluyoruz. Hürmetlerimle. 

v . . 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, bendeniz bu kanun teklifini, 
evvelâ bize sunuluşu, yani usul bakımından 
tenkid' edeceğim. Komisyonlar kanun tasanla-. 
rını Meclise sevk ederken, maddenin eski şek
linde koymaları, çok büyük faydalar sağlar, 
kıyaslamaya imkân verir ve Meclis muraka
besi daha kolaylaşır. Bu bir eksikliktir. 

Esasa gelince; .getirilen teklif, eski şekilden 
çok daha ivi bir şekildir» Şöyle ki, eskiden 
Belediye Elektrik İdaresinde, yüz lira maaşın 
üstüne çıkan Ibütün memurlar İçişleri Bakan
lığı tarafından tâyin edilirdi, gerekçede «Ba
kanlığımız tâyin ve özlük işlerinin merkezden 
yürütülmesi gibi anormal bir durum hâsıl ol
muştur» deniyor. Bu kanunla da daha- aşağı 
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kademeye, daha geniş bir tâyin salâhiyeti veri
liyor. Yani bu salâhiyeti azaltmak değil, bu 
salâhiyeti çoğaltmak hali kanunda mündemiç
tir. 

Şimdi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
idareleri; tam olarak son rakamı söyliyemiye-
ceğim, ama, her halde, asgari 1,5 milyar lira-
va yakın bir mameleke sahip teşekküllerdendir. 
öyle, ufak bir motor çalıştıran, meselâ iki ta
ne otobüsü olan belediyeler idaresi vaziyetinde 
değildir. Ve memleket sanayiinin büyük bir 
kısmı da bu şehirde temerküz etmiştir. Bu bü
yük bir teşebbüstür. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyonun da ifade et
tikleri gibi, hakikaten bu kadar büyük millî 
servetler üzerinde,, merkezin denetimi olması 

, kadar tabiî, bir keyfiyet yoktur. 
Zaten Anayasanın 116 ncı maddesinin son 

fıkrası da bunu açıkça ifade etmektedir. Ana
yasanın 1,10 ncı, maddesinin son, fıkrasında: 
«...mahallî idarelerin kuruluşları, kendi arala-

" rmda birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, ma-
live ve kolluk işleri ve merkezî idare ile kar-
şılıfklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir...» 
denmektedir. 

Şimdi arkadaşlar, hu Anayasadaki yetkiye 
dayanılarak ve idaredeki umumi vesayet pren
sibi. içinde bu iş yanılmaktadır. Nasıl yapıl-

'! maktadır? İçişleri Bakanının tâyin edeceği me
murları, onun namına vali tâyin etmektedir. 
"Valinin tarafından inha yapılmaktadır. Yani 

, inha vermesi için önüne getirilmekte ve vali ta
rafından muamele yapılmaktadır. Bu, kanaatim
ce muhtar idarelere vurulmuş bir darbe, muh
tar idareleri kökünden kaldıran bir teşebbüs 
telâkki edilemez. Bilâlkis böyle mühim, milyar
lık işletmeler üzerinde millet malının kullanıl
masında dikkat ve teyakkuzu ifade eden bir 
tekliftir. Kabul edilmesi lâzımgelir kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muhr 

terem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı tarafın
dan sevk edilen bu tasarı üzerinde Yüksek 
Meclisin fuzuli bir zaman harcadığı kanaatini 
taşıyorum. Oerekçede itiraf ediliyor. İkinci 
Dünya Harbi sırasında olmuş. 23 sene devam 
etmiş. Buna anormal durum, deniyor. Bugüne 
kadar,- gelmiş geçmiş Meclisler, Hülkümetler 
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üzerinde durmamış, düzeltmemişler. Böyle gel
miş, böyle gidiyor. 

Haddizatında, bu tasan, fuzuli zaman har
camamıza sebeboluyor. İstanbul'da tramvaylar 
kalkmıştır. Yalnız Elektrik İdaresi kalmıştır. 
Ona taallûk etmek durumundadır. Tahsin De-
miray'm burada bahsettiği hususa iştirak etmi
yorum. 

Eğer tasarı Sanayi Komisyonuna gitmiş ol
saydı, bu komisyonun azaları, Bakanlığın uz
manları diyeceklerdi 'ki, bu fcanuüu getirmeye 
lüzum yok. Esasen, Türkiye Elektrik Kurumu 
kanun tasarısında, bunlar daha geniş bir şekil
de ele almıyor. Elektrikle ilgili belediye işini 
içine alan bir tasan hazırlanmaktadır. Böyle 
perakende tasanya lüzum yoktur, diyecekler
dir. Çünkü birbirlerinden haberleri yok» Sâna» 
yi Bakanlığının bugün üzerinde durduğu en 
mühim tasan TEK kanunu tasarısıdır. Zanne
derim bugünlerde Bakanlar Kurulun^ sevk edil
miştir veya edilecektir. Çok da arzu ediliyor 
ve üzerinde çok duruluyor. TEK kanunu geldi
ği takdirde bütün elektrik işleri, İstanbul Be
lediyesi de dâhil, evvelâ oranın elektrik işi ol
mak üzere, ele alınacaktır. 

Böyle bir kanunun gelmesi beklenirken, İs
tanbul Belediyesinin talebi olarak İçişleri Ba
kanlığına, onlarda doğrudan doğruya idari ba
kımdan, işletmeciliği bir tarafa atarak, bakan
lığa müracaat etmişler Ve bakanlık tarafından 
da bu tasarı hazırlanarak Meclise getirilmiş
tir. 

Şimdi, burada fuzuli olarak bu tasarmm üze
rinde durulmaktadır. 

(TEK) Kanunu yakında gelecektir. İstanbul 
elektrik işi bu 'kanunda behemahal ele alınacak
tır. Çünkü İstanbul Belediyesi bugün elektrik 
işinde bir çıkmazdadır. Etibanktan veresiye 
elektrik alır, abonelerine satar, parasını toplar 
fakat bu parayı Etibanlça vermez başka işlere 
sarf eder. Nerede ise Etabfc&kttl iflâsına sebeb-
olacaktır. Yüz milyon liray* yafori bdfCU var
dır, ödiyememiş dafumdadir. Türkiye Sektirik 
Kurumu Kanuı4ft geldiği zaman İstanbul elek
trik işleri, evleviyetle, bu kuruma ântikal ede
cektir. onun için Sanayi Bakanlığının haberi ol
saydı, bu tasan İçişleri Bakanlığından sonra, 
İçişleri Komisyonundan sonra, Sanayi Komis
yonuna gider, 6^a4a(JHükümetin mütehassıslan, 
düşünür, bu pera$ınde bir kamındur, buna lü-

[ zum yoktur, ileride gelecek, Türkiye Elektrik 
I Kurumu adına bir kanun tasansı vardır, der-
I lerdi. Bu tasan da, buraya kadar gelmezdi. 
I Bu bakımdan, bu kanun tasarısının reddini, 
I toptan reddedilmezse, hiç olmazsa, Sanayi Ko-
I misyonuna iade edilmesini ve Sanayi Komisyo-
I nunda tetkikini arz ve teklif ederim, hürmet-
I lerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla-
I rıım; bu mevzuun TEK le ilgisi o kadar büyük 
I değildir. TEK kurulduğu zaman elektrik is-
I tihsal ve nakil edecektir. Ama, belediye hiz-
I metlerinin hududuna ıgirmemesi zaruridir. Çün-
I kü, belediye, sakinlerinin medeni ve müşterek 
f ihtiyaçlarını teminle müyleftlf. * 
I Binaenaleyh, TEK kurulunca Sayın Ar!dıçoğ-
I lu'nun fikirlerini ele alırsaknV beldenin temsil-
I çilerinin şehrin ışıMandınümıası hususunda, 
I hangi yerin ışıklandırılması, nasıl ıslıklandırıl* 
I 'ması hakkında hiçbir söz hakları oLmıyacMtitır. 
t Bu olamaz arkadaşlar. Mahallî idarelerin doğ-
I rudan doğruya hürriyetine, vatandaşın medeni 
I ve müşterek ihtiyaçlarımda her türlü söz sahibi 
I olması lâzımgelen belediyenin salâhiyetlerine 
I müdahale olur. (TEK) doğrudan doğruya en 
I iyi tarzı ile elektriği istihsal edecektir. Elek-
I 'triği nübktetttoiönin yollarına bakacaktır. Ama, 
I vatandaşa Verilişinde söz hakkı, tabiî olarak, 
I mahallî idarenin ve 'belediyenin olacaktır. Bi-
I naenaleyh bu bakımdan (TEK) ile bunun ilgisi 
I yoktur. 
I İkinci meseleye gelince : Sayın Reşit Ülker 
I Beyefendinin de (bildirdiği gibi, tasarı âcil bir 
I durumu halletmek için getirilmiş Ibulunmakta-
|;dır. İçişleri Bakanlığının yetkisini Belediye 
II yie 1. E- T. T. İdaresi lehine azaltmaktadır. Üçün-
I cûsü; bunun teknik bir tarafı yoktur. Yine ftek-
I rar ediyorum, elbette takdir Yüksek Heyetini-
I zindîr. 
I ' ... Bu, salçlece bir kısım memuflann tâyininde 
I Hükümetin söz sahibi olup olmaması ile ÜLgili-
I (lir, mevzuubahsol$;h budur. 
I " Kaldı ki, teknik elemanların, fen elemanla-
I rının tâyfni, ilgili Bakanlık olan Bayındırlıik 
I Bakanlığına bırakılmıştır. 

I BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
I söz alan yvak. 
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MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Ben söz isti- I 

yortum, efendim. I 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendeniz umumi haJtlariyle Tah
sili, Beyefendinin konuşmalarını destekliyeeeğim. 
Hükümetin söz sahibi olma (keyfiyeti yönünden, 
umum anüdlür yardımcılarının tâyinlerinin Da
hiliye Vekâletti tarafından yapılmasiyle 5)ktifa 
edilip, diğer vazifelilerin tamaımen mahallî ida- I 
relere Ibırakılması keyfiyetinin en iyi hal ttarzı 
olacağı !kain)aıatindeyim. Esasen kenıdisinin de 
bu şekilde bir önergesi vardır. Onu bu istika
mette desteklediğimi ifade etmelk isterim. Hür
metlerimle. I 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde (başka 
söz igltiyen var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ÂSİM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz lehinde arzı mütalâa edeceğim. 
Esasen Sayın Tahsin Demiray'ın i mütalâaları I 
kabul edilirse hakikatte lehte değil, bilâkis um
duklarının aksi istikametinde bir netice hâsıl 
olacaktır. Onun için bu tasarının bu şekilde ka- I 
taü edilmesi, müdafaa ettikleri tezin lehine olur. I 

Muhterem arkadaşlar, yalnız temenni kabi- I 
linden, kanun tekniği bakımından bir hususu arz I 
etmek isterim : I 

Bir şehrin, birçok âmme hizmetlerinden biri- I 
sinyı idaresine taallûk eden eski bir'kanunun bir I 
maddesi değiştirilerek, dört tane reisle, sekiz ta- I 
ne müdür ve iki muavin, bir kalemi- mahsus mü- I 
dürünün, 15 kişinin tâyini işi ele almıyor ve I 
doğrudan doğruya, Belediye Başkanının inhası 
üzerine, İçişleri Bakanlığınca yapılır, deniyor. I 
Geri kalan memur ve müstahdemler vali tara* I 
fmdan, Belediye Başkanının inhası üzerine, tas- I 
dik edilir, deniyor. ' I 

Bu kanunda umumiyetle bir tadadî sisteme I 
getiriliyor. Bu tadadî sisteme gidiş,, kanun tek- I 
niği bakımından iyi bir şey değildir. 

Eski Roma Hukuku devrinde, her. hâdise, her I 
olay î çin bir madde, bir hüküm ısdar olunması I 
her kanunda binlerce maddenin doğmasma se- I 
bebolmuştur. I 

Bugün Fransa'da yürütülen Napolyon dev- I 
rindeki civil cod'da yani Fransız Medeni Kanu- I 
nuıida, veya bugün Almanya'da tatbjfc edilmekte 
olan aynı pandokt sistemi kanunlarda da maale- I 
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sef bu kazüist esaslar cari olduğu için ne avu
katlar ve ne de hâkimler işin altından kalka
mazlar. Böyle, «filân reislerle müdürler falan 
makam tarafından, ondan gayrisi falan makam 
tarafından tâyin edileceklerdir», tarzında mad
deler çıkarmak, onu tatbikatta tasdik edecek ma
kamı şaşırtır. Kanunen bu salâhiyet verilmiştir, 
diye her tâyin işinde imza salâhiyeti olan İçiş
leri Bakanı veya vali, ve vali burada kabul et
mezse, doğrudan doğruya belediye başkanı ilgili 
personel müdürünü veya başkanını çağırtacak, 
daima onlardan soracaktır : (Yetkimize dâhil 
mi, bunun imzası bana mı ait, Bakanlığa mı ait?) 
diye! Her tâyin olayında ve meselede bu usul te
kerrür edecektir. Bunun faydası yok. Umumi 
ifadeyle geçen eski kanun tekniğimiz bu bakım
dan daha iyi idi. Bu bakımdan kanunu tedvin 
eden makamların, bu tasarının buraya gelme
sine vesile olan, hazırlıyan insanların buna dik* 
kat etmesi icabederdi. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir mesele, Dev
let Personel Kanunu tedvin edilmektedir. Bu 
tedvin, genel kurul safhasına gelmemiş olmakla 
beraber bakanlıklar seviyesini aşmış bulunmak
tadır. Merkezî idare ve mahallî idareye ait me
mur ve müstahdemlerin tâyinleriyle alâkalı hu
suslar esasen orada tezekkür ve tesbit edilmekte 
olduğu için şimdi eski kanundaki haklar ve hü
kümler tamamen çıkacak olan bu Personel Ka
nunundaki esaslara göre işlem göreceğinden 
tutup da, bu kanun gelmek üzere iken, böyle bir 
kanunu getirmek esas itibariyle maslahata da uy
gun değildir. Esasen kanunun lehinde olmamın 
sebebi de işte burada başlıyor. 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul, belediye hiz
metleri bakımından, bugünden çok daha aşkın 
hacımlara varması mukadder bulunan bir âmme 
hizmetleri merkezi olduğu için, buraya tâyin edi
len insanların, hakikaten bir murakabe altında 
tâyinlerinin yapılmasında fayda vardır. O iti
barla, hele şimdi bir intikal devresi içinde oldu
ğumuzdan ve belediye hizmetlerinde bugüne 
kadar, birçok hususlarda halkın şikâyetler yap
mış bulunmasından; pek çok şikâyetlerini Mec
lise kadar duyurmuş bulunmaları gibi sebepler
den ve halen İstanbul Belediyesinde vazifede 
olan bâzılarının bu bakımdan belki de gocuna
rak Sayın Tahsin Demiray arkadaşımızı haber
dar edip bu maddelerin böyle çıkmasını önle
meye çalışmış obuası ihtimali de vardır. O iti-
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barla, şimdilik bendeniz, bunun böyle çıkmasını 
doğru buluyorum. Bu murakabeyi eksik etmiye-
lim. Zira şimdi, murakabe eksik oluyor. Bunu 
kuvvetlendirmeliyiz. Kaldı ki, bugün fiilen muh
tarları tasdik eden, merkezî idarelerin temsilci
leri olarak, kaymakam, vali gibi idareciler var
dır. Anayasanın 116 - 117 nci maddeleri gere
ğince bu mahallî idare temsilcileri de bu mura-

. kabeye bağlı bulunduğuna göre, istanbul Bele-
/ diyesi içinde de, böyle bir idari murakabeye 

bağlı bulunmak lâzımdır ve kıyasen, normaldir. 
O itibarladır ki, bugün bu kanunu kabul etmek
le faydamız var ama, ilerde tadadî şekilde bize 

. kanunlar getirilmekle, hele Personel Kanununun 
çıkacağı bir sırada, doğru bulmamaktayım. Ma
mafih şimdilik kabulü, reddinden daha doğru
dur. Bilhassa Sayın Tahsin Demiray'in ifade et
tiği mahallî idare menafiinin de korunması nok
tasından; Hürmetlerimle, efendim. 

•BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TALÂT OĞUZ- (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, ben bir usul meselesi üzerinde söz 
almış bulunuyorum- : . . ' • -

Kanun tasarısının 3 ncü maddesi; «Bu kanun 
hükümlerini İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Güm
rük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanları yürütür.» 
hükmünü ihtiva -ettiğine göre bu komisyonlarla 
ilgisi münasebetiyle bu kanun tasarısının adı 
geçen komisyonlarda tetkik edilmesi icabeder. 
Hürmetlerimle, 

BAŞKAN —• Tümü hakkında başka görüş
mek istiyen varını?., Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...' Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
rine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi

nin değiştirilmesi haklımda kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul. Elektrik ve Tünel 
İşletmeleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Bele
diyesine devrine dair -»345 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 10. — Genel Müdür, Belediye Başka
nının inhası üzerine İçişleri Balkanı tarafından 
tâyin edilir. 

İdari Muavin, Ticari ve Malî Muavin, Husu
si Kalem Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Zatiş-
leri ve Sicil Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü, Neş-
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riyat Müdürü, Evrak ve Arşiv Müdürü, Sosyal 
İşler Müdürü, Mekanizasyon Müdürü, Arazi ve 
Emlâk Müdürü, Plânlama Dairesi Reisi, Elek
trik ve Gaz Müşteriler Dairesi Reisi, Ticaret Da
iresi Reisi, Teftiş Heyeti Reisi, Genel Müdürün 
teklifi ve Belediye Başkanının inhası ile İçiş
leri Bakanı tarafından, sair daimî ücretli me
mur ve müstahdemler Genel Müdürün teklifi, 
Belediye Başkanının inhası ve Vali tarafından 
tâyin olunurlar. 

Memuriyet unvanlarının değişmesi halinde 
ve bu kadrolara mümasil yeniden ihdas edile
cek kadrolara tâyin olunacak memur ve müs
tahdemler de aynı hükümlere tâbidir. 

Mühendis, Mimar ve Fen Memurları hakkın
da, 3611 sayılı Kanunun 28 nci maddesi hükmü 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
TALÂT'OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 

söz istiyorum efendim. 

, BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlar; biraz, evvel Tahsin Demiray arka
daşımızın, bü kanun tasarısının komisyonlara 
iadesi hakkında bir önergesi vardı, ki bu öner
genin oya konulması gerekir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Tahsin Demiray'ın 
önergesi şimdi okunacaktır, eğer madde hak-

. kında söz istiyen olmazsa bu tadil tekliflerini 
okutacağım. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) ,— Komisyona 
iadesi hakkında teklif vardır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde tadil 
teklifi vardır, başka teklif yok. Tadil teklifi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının birinci maddesinin şu şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
«Umum Müdürü ve Umum Müdür yardımcı

ları Belediye Reisinin teklifi ve İçiş] eri Bakan
lığının tasdiki ile; Umum Müdür yardımcıla
rından sonra gelen müdürler Umum Müdürün 
teklifi ve Belediye Reisinin tasdikiyle; diğer 
bütün personel Umum Müdürlükçe tâyin olu
nur.» 

İstanbul 
Tahsin Demiray 
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feAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
İÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ ILHA-

Mt ERTEM (Edirne) — Efendim, bu kadar şü
mullü bir tadile uyamıyoruz. Esasen Bakan da 
burada yoklar. Hükümetin bu husustaki görüşü 
bilinmiyor. 

Sadece «Teftiş Heyeti Reisi, Genel Müdü
rün teklifi ve Belediye Başkanının inhası ile iç
işleri Bakanı tarafından, sair daimî ücretli me
mur ve müstahdemler Genel Müdürün teklifi, 
Belediye Başkanının inhası ile Vali tarafından 
tâyin olunurlar.» kısmına uyuyoruz. 

BAŞKAN — Başka tadil teklifi yoktur. O 
halde, önergeyi tekrar okutup oyunuza arz ede
ceğim. 

(istanbul Milletvekili Tahsin Demiray'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Hayır, iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edildiğine göre komisyon filhal işti
rak ediyor mu? («Komisyona alın» sesleri) 

" İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Komisyona iade edil
sin efendim. («Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — O halde bu tasarı tetkik edil
mek üzere komisyona iade edilmiştir. 

Efendim, bundan evvel Sayın Bakanın bu
lunmadığı kanun teklifine geçiyoruz. 

10. — Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve 2 
arkadaşı ile .Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 
1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/159, 2/173) (S. Sayısı : 
7V (D 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu burada. Ka
nunun tümü üzerinde görüşmek istiyen var mı? 
Buyurun. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar; yeni Anayasa, yürürlüğe girdikten 

(1) 79 K. Sayılı basmayazı tutanağın sonun- \ 
dadır. i 
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sonra hazırlanan kanunların, Anayasanın muh
telif hükümleri göz önünde tutularak, ona gö
re tam olarak ele alınması gerekirdi. 

Maalesef, gerek milletvekili arkadaşları
mız, gerekse Hükümet, birçok hususlarda ge
rekli esaslara riayet etmiyerek, tâli hükümler 
getirmektedirler. Bunun sonucu olarak; bugün 
Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve arkadaşları 
tarafından huzurunuza getirilmiş olan bir ka
nun teklifi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu 
kanuna göre, özel idare ve belediye avukat
larına, özel idare ve belediyelere bağlı mües
seselerin avukatlarına, kazandıkları dâvalar 
dolayısiyle ücreti vekâlet verilmesi benimsen
mektedir. 

Esbabı mucibede denmektedir ki, muhtelif mü
esseseler avukatlarına bu para verilmekte, dâva
lar daha iyi takibedilmekte daha iyi sonuç alın
maktadır. (Bu mevzuda belediye ve özel idare 
avukatlarının da böyle bir ücret almaları lâzım -
gelir denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kazandıkları dâva
larda, ücreti vekâlet alacaklar diye meseleye 
ehemmiyet veren insanların, veya kazandıkları 
dâvalardan ücreti vekâlet almıyacaklar diye, dâ
vadaki kıymetli mesailerini esirgiyen insanların. 
vazife şuurundan elbetteki, endişe duyulur. 
Böyle bir zihniyetin artık sona ermesi zamanı 
gelmiştir. Bu kanunu tetkik ederken, bu avu
katların muhtelif durumlarının göz önünde bu
lundurulması şarttır. Bu müesseselerde avukat
lar, muhtelif şekillerde çalışmaktadırlar. Bir 
kısım elemanlar vardır ki, bu elemanlar Barem 
Kanunu dâhilinde çalışmakta veya hakkettikleri 
derece itibariyle maaş karşılığından para al
maktadırlar. Veyahut da 2 - 3 üst derece üze
rinden maaş almaktadırlar. Diğer bir kısım avu
katlar vardır ki, bu avukatlar tamamen husu
si muameleye tabidirler. Bu müesseseler, avu
katlığın bir ihtisas şubesi olduğunu kabul et
mişler ve 'bunun neticesi olarak avukatlara bü
yük meblağlar ödemektedirler. Meselâ kendi 
bölgemde bulunan bir avukat iki bin lira üze
rinde bir para almaktadır. Bareme tâbi olsa bu 
avukat 800 lira dahi alamaz. Bu durum kendi 
bölgemde bulunduğu gibi memleketin muhtelif 
bölgelerinde de avukatlar bu şekilde ücret al
maktadırlar. 

- m 
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Diğer bir husus da şudur: Avukatlardan 

bâzıları hariçten de dâva takibedebilmekteçür'-
ler. Yalnız bir müessesenin avukatlığını yap
makla kalmamakta, Ihariçten de iş almaktadır
lar. Halbuki teklif edilen kanunu tetkik ede
cek olursak bütün avukatlar aynı ücreti ve
kâleti alabileceklerdir. OBu durumda, serbest 
avukatlarla diğer Devlet dairelerinde çalışan 
avukatların müsavi şartlar altında çalışmaları 
ortadan kaldırılmış olacaktır. Sırf bu mülâhaza 
ile dir ki, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 
5 nci maddesinde her hangi bir Devlet dairesi
nin umumi vekâletini deruhte eden avukatların 
(hariçte iş, almaları esası benimsenmiştir. Uzun 
aamandan beri meriyette bulunmıyan bu madde 
nihayet 5 - 6 seneden beri yürürlükte bulun
maktadır. Buna rağmen, maalesef bu kanun 
maddesine riayet edilmemekte ve birçok avu
katlar, hem müesseselerin devamlı avukatlığım 
yapmakta, hem de hariçte iş alabilmektedirler. 
Bu izahatımın ışığı altında, Yüksek Başkanlığa 
bir teklifte bulunacağım; böyle bir para veri
lecekse evvelemirde Barem Kanunu dâhilinde 
çalışan avukatlara ücreti vekâlet verilsin. Ak
si halde bunlara ücreti vekâlet verilmesi, esas 
itibariyle çok para alan bu zümrenin, serbest 
olarak avukatlık yapanlarla bu durumda olan 
avukatlar arasındaki rekabet imkânını ortadan 
kaldırmak suretiyle, bu avukatlara imtiyazlı 
bir zümre »olarak memlekette çalışma imkânları 
sağlanmış olur. Esas itibariyle sosyal adalettin 
esası 'böyle bir kanun tasarısının bu şekilde 
çıkarılmasını 'önlemesini icabettirmektedir. 

Yüksek Başkanlığa ve huzurlarınıza sundu
ğum teklif şudur : 

«Bu madde hükümleri belediye ve özel ida
relerle bunlara bağlı müesseselerin Barem Ka
nunu hükümlerine göre çalışan avukatları hak
kında da aynen tatbik olunur.» 

Kanun tajsarısı memurlardan da bahsetmek
tedir. Bu memurlar nihayet bu sahada vazi
fe ifa etmektedirler. Bunlar yaptıkları hiz
metlerden dolayı Devlet bütçesinden, bele
diye ve özel idare bütçelerinden para aldıkla
rı gibi yaptıkları hizmetten dolayı kazanılan 
dâvalardan avukatlık ücretine de hak sahibi ol
maları demek, diğer şahıslar da, meselâ tah
sildarlara da «Şu kadar para tahsil ederseniz 
bu paradan şu kadarı size verilecektir» de-
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inek gibi bir neticeye vardırır.İd, bu benim kana
atimce hatalı bir yoldur. Bu bakımdan ben, 
bu kanunun bu tarzda, bu şekilde çıkmasına 
muhalifim, reddini istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kemal Karan, buyurun. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan ar-
[kaçlaşımın fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 
Evvelâ prensipler üzerinde anlaşma lâzımdır. 
Devletin tüccarla ayrılması lâzımdır. Prensip 
itibariyle tüccar kazanacağı bir işe komüsyon 
verir, ama Devlet kendi memuruna, ayrıca 
bir hizmetin karşılığı olarak, kazanacağın şu 
İşlerden dolayı sana yüzde şu kadar komüsyon 
veriyorum diyemez. Demek ki, Devletle tüc
carın sıfatlarının ayrılması zamanı gelmiştir. 
Bu bakımdan, hukukçuların fazla ücreti ve
kâlet alabilmeleri için daima ihtilâf çıkartarak 
Devlete daha çok dâva göstermelerine sebebola-
cağı aşikârdır. Nitekim Devlet işlerinde, 
prensibolarak bunu kabul edersek, Devletin 
lehine dâva kazanan insanlara bir prim verme
yi kabul edersek, Devlet muamelâtında çalışan 
Jıer insana da bir prim vermek lâzımgelecek-
İir. Bir avukat bir dâva kazanıyor, bu dâ
vadan dolayı da bir prim alıyor. Bir umum 
müdür de Devlete bâzı işlerde milyonlar kazan
dırıyor. Bu sefer onların da bu hizmetlerinden 
dolayı prim almaları lâzımgelecektir. Bu yola 
gidilmektedir. Onun için bu maddenin reddi
ni, arkadaşım gibi, talebediyor ve bu husus
ta bir prensip kararı verilmesini rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Talât Asal, buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaş

larım; benden evvel konuşmuş bulunan arka
daşlar meseleyi başka türlü empoze etmişlerdir. 
Bu, itibarla ileri sürülen fikirlerin yerinde ol
madığı kanaatindeyim. 

Bir kere 3499 sayılı Kanunun ?bahis( buyur
dukları 5 nci maddesinin bu kanunla uzaktan 
yakından alâkası yoktur. Şimdi her şeyden .ev
vel bu kanunun mucip sebepleri üzerinde dü
şünürken, 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanu
nun neden ızdar edilmiş bulunduğunu ve niçin 
bugüne kadar tatbik mevkiinde kalmış oldu
ğunu düşünmek lâzımdır. Kanunlar memlelçet-
lerin ihtiyaçlan dolayısiyle ısdar * edilmiş bu 
lunduklarma göre 1929 tarihinden itibaren böy-
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le bir tatbikatın devam edegelmekte bulundu
ğuna nazaran, bu kadar bir mucip sebeple 
memleket ihtiyaçlarını karşıladığına göre, ar
tık bu kanunun esbabı mucibesi üzerinde tersine 
mütalâa dermeyam imkânı olmaz. Malûmu-
âliniz Hazine avukatları kazanmış bulunduk
ları dâvalardan, mahkemelerin takdir etmiş 
bulunduğu ücreti vekâletin yüzde 70 ini ve hu
kuk müşavirliği kalemlerinde çalışanlar da 
yüzde 30 unu alırlar. Belediyeler birer âmme 
teşekkülü bulundukları halde burada çalışmak
ta olan avukatlar bu haktan mahrum bulun-' 
maktadırlar. Kaldı ki, yüksek kaza organı 
Sayıştayın bu konuda ittihaz etmiş olduğu bir 
kanun, komisyonun esbabı mucibe lâyihasın
da belirttiği üzere, tatbik mevkiine konmamış
tır. Yüksek malî kaza organı sevk edilen bu 
kanunun esbabı mucibe muhtevasına göre dü
şünmektedir. 

Bir arkadaşımız dediler ki, «Bu onlara ay
rıca bir prim vermek mahiyetindedir.» Asla 
ve kafa bu tarzda mütalâaya kanunun mahal 
vermiyeceği kanaatindeyim. Çünkü, mahkemeler 
«şu kadar ücreti vekâletin davalıdan veya davacı
dan tahsili ile» diye hüküm tesis ederler. Bina
enaleyh, belediyelerde »çalışmakta bulunan avu
katlara verilecek ücreti vekâlet Hazineden çık
makta olan bir para değildir. Hükme müsteni
den, davacıdan veya dâvâlıdan daha doğrusu dâ
vayı kaybeden taraftan tahsil edilen bir paradır. 
Bu itibarla, Hazinenin zararı bahis mevzuu de
ğildir. Şu hale göre, nevama bir prim alma mese
lesi ortaya atılamaz. Kaldı ki, biz âmme idareleri
mizde bu nevi bir tatbikata girme imkânına sis
tem ve şartlar bakımından sahibolursak, temen
ni ederiz ki, en iyi çalışan kimselere prim vermek 
ve onları maddi bakımdan tatmin cihetine gitmek
le alacağımız randıman da daha tatminkâr olsun. 

Bir dâvanın takibi fikri imâl meselesidir. Zan
nederim Hükümet tabipleri, normal mesailerinin 
dışında muayenelerden ücret aldıkları halde, bu 
avukat arkadaşlarımız sadece, bir idareye bağlı 
olmalarından dolayı diğer işleri takip edememek
tedirler. Bu sebeple bir dâvanın mukadderatı 
kendisine terk edilmiş bulunan bir avukata, be
lediyenin bütçesinden çıkmıyacak olan bir para
nın verilmemesi çok yersizdir ve gayrihukuki-
dir. Çünkü Devletin bir diğer organında tatbik 
edilirken, Maliye avukatlarına verilirken, bir 
âmme müessesesinin avukatı olan belediye avu

katlarına verilmemesi doğru olmaz. Nitekim, İk
tisadi Devlet Teşekkküllerinde, bu kanun hüküm
leri istikametinde idare meclislerinin kararlarına 
iktiran ettirilerek ücreti vekâlet ödenmektedir. 

Şimdi bu meseleyi 7244 sayılı Kanunun hü
kümleri muvacehesinde de tetkik etmek ve düşün
mek icabeder. 7244 sayılı Kanunun lıükümleri 
karşısında Maliye Bakanlığının bizce ters olan bir 
•tatbikatı bahis konusudur. Belki Büyük Meclisin 
huzurunda bunu münakaşa etmek imkânına sahip 
olacağız. Ek görev meselesinden dolayı maaşları
nın yüzde 60 ından daha fazlasını, takdir edilen 
ücreti vekâletler dolayısiyle, Hazine avukatları 
da alamıyorlar. Demek ki, karşı taraftan, husu
si şahıslarca açılan dâvalardan veya aleyhine dâ
va açılmış bulunan şahıslardan tahsil edilen ve 
belediye ile ilgisi bulunmıyan bir parayı, ücreti 
vekâlet olarak tahsil eden avukatın, 7244 «ayılı 
Kanun hükümleri muvacehesinde maaşının yüzde 
altmışı nisbetinde bir miktarı tahsil edebilecek* 
tir. Şu hale göre, bu kanun dâvaların, selâmetle 
yürütülmesi, dâvalara ehemmiyet verilmesi bakı
mından ısdarı lâzımgelen, çıkması lâzımgelen bir 
kanundur. Unutmamak lâzımgelir ki, bir gıyap 
kararı çıkarılmış. Gıyap kararının çıkarılmış bu
lunması belediyenin yani âmmenin hakkını ihlâl 
edebilir. Ancak, ideal düşünce olarak behemehal 
gitmesi lâzımdır, vazifesini yapmamıştır, ve saire 
denebilir. Arkadaşlar, bunlar idealist düşünceler
dir. İdealist düşünceler realitelere tatbik edile
bildiği mabette değer taşırlar ve değerlendirir
ler. Mahiyet itibariyle büyük yekûn tutınıyan 
Âmme hizmetinde çalışan ve belediyenin kesesin
den çıkmıyacak olan bir parayı vermekte hasislik 
etmememiz icabeder. Nitekim, Sayıştayın da mü
talâası bu yoldadır. Bu itibarla, kanun teklifinin 
lehinde olduğumu ve kabul buyurmanızı istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın îlyasSeçkin. 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; belediyelere bağlı mukaveleli veya 
aslî maaşlı avukatlara, kazandıkları dâvalardan 
dolayı, mahkemelerin takdir edeceği ücreti vekâ
letin tazminat olarak verilmesi 'hususunu derpiş 
eden bu kanun tasarısı hakkında, naçizane görüş
lerimi Yüksek Meclise arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, pek Sayın Talât Asal 
arkadaşım teferruatı ile izah ettiler. Hazine avu
katları, İktisadi ^Devlet Teşekküllerinde çalışan 
avukatlar, âmme müesseselerinde çalışan avukat-
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lar mahkemelerce hükmohınan ücreti vekâletin 
muayyen kısmını almaktadırlar. Yalnız belediye 
avukatları, bundan istisna edilmiştir. Bir müsa
vat temini için, aynı meslek grupuna mensup olan 
avukatlara da bu tazminat verilmelidir. 

Bendeniz peşinen arz edeyim ki, Devlet ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 'bütçesinden maaş 
alan avukatlara bunun verilmesine taraftar deği
lim. (Bravo sesleri) Bu bir umumi âmme 'hizme
tidir. (Vazifesini yapıyor, sesleri) Evet vazifesi
ni- yapıyor. Bu, umumi personel rejimi içinde 
halledilmesi lâzımgelen bir dâvadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını; Maliye Ba
kanlığı Hazine avukatları, kazandıkları dâvalar
da mahkemelerce takdir edilen ücreti vekâletin 
yüzde 70 ini kendileri, yüzde 30 unu da o servi
sin bürosunda çalışan memurlar alırlar. Ya kay
bettikleri ve Hazinenin ödemeye mahkûm oldu
ğu ücreti vekâletler?.. (Gülüşmeler) Bunu hiç. na
zarı itibara alan yok... ©endeniz şöyle bir yol bu-
hınabileçeğme inanıyorum. Kazandıkları dâva-

' lardan alınan ücreti vekâletlerle, kaybettikleri dâ
valar dolayısiyle 'âmme müesseselerinin ödeme
ye mecbur oldukları ücreti vekâletleri karşılaştır
sınlar, arada leyhte 'bir durum varsa, belki bir 
prim olarak ödemek, bu hizmeti görenleri, hizme
tin en iyi bir şekilde ifası yönünden teşvik edici 
bir rolü olmasından dolayı faydalı olabilir. Ha
zine ve âmme müesseselerinin kaybettikleri dâ
valarda mahkemelerce takdir olunan ücreti vekâ
letler ve tazminatlar, kazanılan dâvaların tahmi-
ninlce iki mislidir. (Bravo sesleri, gülüşmeler). 

Şimdi bu vaziyette, bu meslekte çalışan ar
kadaşlara, efendim, âmme müessesesinin kese
sinden bir şey çıkmıyor esbabı mucibesiyle, bu-
ücreti vekâleten verilmesine bendeniz taraftar 
değilim. Umumi personel rejimi içinde bu me
sele halledilebilir. Çok kıymetli avukatlar ola
bilir. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, 
izmir Belediyesi kendilerine 5 000 lira ücret 
verebilir ve buna müstahak olabilirler. Bu şe
kilde, belediyeye 5 000 liraya avukat çalıştır
ma yetkisi verilmesi umumi personel rejimi 
içinde tasvip görebilir. Alelıtlak Ankara Bele
diyesi 2 milyon ücreti vekâlet ödesin, 500 bin 
lira tahsil etsin, 500 bin lira dağıtsın, böyle 
şey olmaz. Bendeniz de baroya kayıtlı ve aynı 
meslektenim. Burada meslektaşlık gayreti yok. 
Onun için bendeniz, umumi personel rejimi için
de, halledilmesi lâzımgelen bu meseleyi ufak bir 
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yönünden nazara alan ve meseleyi halletmıyeü 
bu kanunun Yüksek Meclisinizce reddedilmesi
ni istirham edeceğim. Biraz evvel arz ettiğim 
sebepler çerçevesi içinde Devlet personel reji
mi içinde meselenin halle bağlanmasının doğru 
olacağını teklif veçhile dâvanın yürümiyeee-
ğini de arz ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlhami Ertem. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlar; 
içişleri Komisyonunuz bu meseleyi umumi du
rum bakımından mütalâa etmemiştir. Umumi 
prensip hakkında, şimdi kıymetli arkadaşımız 
îlyas Seckin'in ileri sürdükleri noktainazar 
caziptir. Yalnız, tatbikatı nasıl olur, bilinmez. 
Şimdi, bu, mevcut bir sistemdir. 1389 sayılı Ka
nunla, gerek bu müessese ve gerekse diğer mü
esseseler, iki bunlar Vâkıflar Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü ve bütün İktisadi 
Devlet Teşekkülleridir, çalıştırdıkları avukat
lara bu tarzda kazandıkları dâvaların vekâlet 
ücretini vermektedirler. Geriye yalnızca özel 
idarelerle belediyeler kalmaktadır. 

Biz, heyeti umumiyesi içinde, bu sistem için
de durumu mütalâa ettik. 

SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ücret al
mazlarsa ne olacak? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bundan 
mahrum kalmış iki teşekkülün avukatlarının da 
istifade etmelerinin yerinde olacağı mucip se
bebiyle bu maddeyi getirdik. («Dâvayı kaybet
tikleri zaman ne olacak?» sesleri) Sayın arka
daşlarım soruyorlar ki, «Dâvayı kaybettikleri 
zaman ne olacak?» Hazine avukatları, Orman 
idaresinin avukatları, Vakıfların avukatları dâ
vayı kaybettikleri zaman ne oluyorsa Hususi 
Muhasebe ve belediye avukatları dâvayı kay
bedince de o olacak. 

Komisyonumuzun gayesi, avukatlar arasında
ki ikiliği (kaldırmak ve müsavatı temin etmek
tir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 117 nci 
maddesi, belediyelerin nerelere masraf yapa
caklarını tâdadederek belirtmiştir. Bunlar ara
sında bu olmadığı için, mülkiye müfettişlerinin, 
belediye başkanları ve belediye meclisleri hak
kında sarfiyatı, eşhas zimemine almalarını. ön
lemek maksadiyle böyle bir kanuna ihtiyaç 
vardır. Komisyonumuz, yeni bir hüküm getirme-
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mistir. Sadece Türkiye'de diğer müesseseler avu
katları hakkında cari olan bir sistemin, beledi
ye ve özel idare avukatlarına da tatbikinin müm
kün kılınmasını istemiştir. Mahallî idarelerin 
bağımsızlığı, mahallî idarelerin muhtariyeti üze
rinde çok hassas davranan Komisyonunuz son 
kısmında da, bunun takdir yetkisini mahallî 
idarelerin seçimle gelen meclislerine bırakmış
tır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Nevzat Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bu kanun teklifinin avu
katlar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırıcı 
olduğu için lehinde konuşacağım. Malûmunuz 
olduğu üzere bugün memleketimizdeki Hazine 

• ve iktisadi Devlet Teşekkülleri avukatları ka-
' zanmış oldukları dâvalardan dolayı mahkeme

ce • takdir edilmiş olan ücreti vekâletin muay
yen bir kısmını alırlar. Evvelce belediye avu
katları da bu statüye tâbi iken son çıkan bir 
kanunla belediye avukatları bu hükmün dışm-

r -da: bırakılmış ve ücreti vekâlet namı altında, 
kazandıkları dâvadan bir ücret almaları önlen
miştir. Bu hal bir haksızlık doğurmaktadır.. Bu 
vaziyet farklı müesseselerde çalışan ve mahke
melerde vazife gören avukatlar arasında bir 

• haksızlık ve eşitsizlik doğurmaktadır. Evvele-
anirde şunu kabul etmek lâzımdır ki, bir dâva, 
avukatın yalnız kanun maddelerinden anlama-
siyle kazanılmaz. Avukatın şahsi mesaisinin ve 

• emeğinin bir dâvanın kazanılmasında mühim 
rol oynadığı malûmdur. Şu halde, kendisine 

^yuzbinlerce liralık bir dâvayı emanet ettiğimiz 
avukata, bu dâvayı kazanmasından sonra ken
disine, ne şekilde kabul edersek edelim, bir 

- prim, bir vekâlet ücreti verilmesini kabul et
mekle onu, bu dâvayı kazanmaya teşvik etmek 

.bizim, vazifemiz olmalıdır.: Almış olduğu maaşı 
bütün avukatlar alıyor. Yalnız bir avukatın ma
aş almış olması, onun ücret almasını önleme-
melidir. 

Bir doktor da maaş alır ama muayenehane
sinde serbest olarak çalışır, Bunun haricinde 
bir avukatın da aynı şekilde serbest çalışmasm-

. dan bahsedilebilir, Fakat bunlar mesailerinin 
•tamamım çalışmakta oldukları müesseselere 
vakfetmiş kimselerdir. Bunların da durumla-

.!:; :nm,::geçim.şartlarını düşünmemiz lâzımdır. 

larm emeklilik hakları da yoktur. Bunların raı'e 
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sailerii yalnız çalıştıkları zamanlıa^a ve 'müesse
selere münhasırdır. Bu ıdurumu düşünmek ve 
kanun teklifinde belirtilen hususları kabul et
mek suretiyle 'kendilerine iyi bir istikmal temin 
ötmek lâzımdır. Kanunun lehinde ıoy kullanma
nızı rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) ~-

Muhterem arkadaşlarım, kanunun lehinde ko
nuşan arkadaşlar esbabı mucibe olarak, «avu
katların almış oldukları bu paralar Hazineden 
verilmiyor, dâvâlıdan veyahut davacıdan alına
rak avulkatlara veriliyor» buyurdular. Bu ne 
biçim zihniyettir? Biz nasıl ki, vergiyi anükeil-
leftep lalıyor, ondan sonra kamu hizmetine sarf 
ediyorsaik dâvâlı veya davacıdan ücreti vekâle
tin alınmasına karaır verilmişse bu para Hazi
nenin demektir. «Para Hazineden çıkmayacak» 
diyen 'arkadaşların ibu mantıkları yanlıştır. 

İkincisi, belediye avukatları mukaveleli avu
katlardır. Dışardan da dâva alabilirler. Bunla
rı Hazine avukatları dle mukayese etmek doğ
ru değildir. Hazine avukatları ise dışardan 
dâva alamazlar. O. halde, «Hazine avukatları 
kazayndıkları dâvadan ücret alıyorlar» diye be
lediye avukatları da kazandıkları dâvadan üc-
relt alsınlar şeklinde bir mucip sebep ileri sürü
lemez ve ibunlıar muikayese edilemez. 

Arkadaşım diyor ki, «1 200 liradan fazla 
para alamazlar.» Fakalt her dâvadan 1 200 lira 
alacıağını kabul ederseniz, bir avukat senede 
yüz dâvaya girerse, bir dâva için 1 200 lira, 
100 dâva içtin ne tutacağını elbette ki, takdir 
edersiniz. 

Arkadaşları sonra bu (kanun bu Meclise bir 
daha gelmiş, 24 . 12 . 1957 de gelmiş ve 1957 
deki zihniyet bu kanunu .reddetmiştir. Bugün
kü Meclisin bu kanunu kabul edeceğini ben tah
min edemiyorum. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; komisyon diyor ki; «sistemin 
yanlış olduğunu belki biz4 de kabul ediyoruz». 
Komisyon sistemin yanlış olabileceğini İbu kür
süden ifade ettiği ve yalnız adalet temün etmek 
içim bu kanunu getirdiğini itiraf ettiği halde 
biz yanlış bir zihniyetin mahsulü olan bu ka
nunu kabul mü edelim? Biz yanlış zihniyetleri 
düzeltmek için. mücadele ediyoruz. 6831 sayılı 
Orman Kanunu mucibince Hazine avukatları 
sırf ücreti vekâlet almak için nasıl ki, vatandaş-
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lan mutazarrır ediyor, orman suçlarından dolayı 
bir merkep yükü odun için yakalanan vatandaş* 
lan mahkemeye veriyor, mahkemede para cezası 
verildikten ve bu dâva dolayısiyle ücreti vekâle
tini aldıktan sonra ikinci bir ücret almak için işi 
tekrar hukuk mahkemesine götürüp, bir de taz
minat dâvası açıp ikinci defa vatandaştan ücreti 
vekâlet almak yoluna gidiyor, demek ki, bunun 
tatbikatında bir sürü aksaklıklar mevcuttur. îşte 
bütün bu aksaklıkların düzeltilmesini istiyorsak 
komisyonun teklifi hilâfına bu hususlar göz 
önünde tutularak ve komisyonun bu kürsüdeki 
itirafını da nazara alarak kanunun reddedilme
sini istirham ediyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Şimdi son olarak söz Komisyonun. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Efendim, bir defa bu 
kanunla getirilen, 1389 sayılı Kanuna ek bir 
maddedir. Şu halde, benim konuşmamın şu ve-1 

ya bu tarafa çekilecek bir tarafı yok. Biz, 1389 
sayılı Kanunu tadil etmiypruz, bu kanuna ek bir 
madde getiriyoruz. Pek tabiî olarak bu ek mad-, 
denin mucip sebebi 1389 sayılı Kanunun mucip 
sebebi olamaz. Sadece 1309 sayılı Kanunu teş
mil etmenin sebepleri olabilir ki, bu da arz etti
ğim gibi bütün avukatlar arasında müsavatı te
sis etmek ve hepsinin aynı statüye tâbi olmasını 
temin etmektir. Sonra arkadaşımız 7244 sayılı 
Kanunu yanlış anladılar. Bu, birinci derecede 
Devlet memurunun maaşının yüzde altmışından 
fazla olmasma imkân yoktur. Alınacak paranın, 
miktarı, 7244 sayılı Kanunla belirtilmiştir. Tek
rar ediyorum, biz yeni bir hüküm getirmedik. 
1389 sayılı Kanuna, belediye ve özel idare avu
katlarını da tâbi tutmak istedik. Bunun tevzi 
tarzının ne şekilde olacağını da belediye, özel 
idare meclislerine bıraktık-

BAŞKAN — Son söz Halil özmen'indir. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Kemal Bey arkadaşımızın söyledik
leri gibi, müsaade buyurursanız, huzurunuzda 
yanlış zihniyetlere dokunmak ve size, Hazine 
avukatları ile belediye avukatları arasında gör
düğüm hazin hâdiseleri anlatmak istiyorum. 

Arkadaşlar; muhterem bir arkadaşımız, bele
diyeler ve özel idare avukatları ile Hazinei ma
liye avukatları arasında ücreti vekâlet bakımın
dan adaletsizlik olduğunu söylediler. Ben tama* 
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men aksini iddia ediyorum. Eğer, Hazinei mâ
liye avukatları ile orman idaresi avukatları ken
di maaşlarından başka, kazandıkları dâvaların 
ücreti vekâletinin yüzde 60 mı veya yüzde 70 
ini alıyorlarsa, muhterem arkadaşım bu mevzu 
üzerine eğilsin ve bir kanun teklifi ile huzuru
nuza gelsin. Sayın Hükümet de aynı mevzua 
elini uzatabilir. Oraya ışık tutabilir ve böyle bir 
kanunun tadilini istiyebilir. Yalnız Hükümetin 
bugünlerde işleri fazla olduğu için bu mevzu
lara el uzatacak zaman bulamamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım; size Hazine avukatla
rının çalışmalarına örnek olmak üzere küçük bir 
misal arz etmek istiyorum : 

Hasanoğlan Köy Enstitüsünde sınıfta kalan 
bir vatandaşımızdan binlerce lira Hazineye öde
mesi isteniyor, yani Hazinei maliye tarafından 
babası ve kendisi aleyhine dava ikame olunuyor. 
Bu dâva Türkiye'nin bir vilâyetinde cereyan 
ediyor. Arkadaşlar, nazarı dikkatinizi celbetmek 
ve size arz etmek istiyorum. Nasıl çalışıyorlar, 
yani nasıl hercümerç içindeler, bilhassa bunu 
burada tebarüz ettirmek istiyorum. Bir vilâyet
te üç bin küsur liralık bir tazminat dâvası açıl
mış, görülmektedir. Ne yapacak, netice itiba
riyle?.. Bilirkişiye havale edecek, tahakkuk tari
hini nazarı itibara alacak faizlerini hesâbettire-
cek ve dâvayı avukat arkadaşımız kazanacaktır. 
Arkadaşlar, bu avukat dâvayı kazandı. Borçlu 
olan vatandaşımız parayı ödüyor. Sonra ne yap
tılar, biliyor musunuz, arkadaşlar? Bunu Hazine 
avukatlarının ve Hazinenin nasıl bir hercümerç 
içinde olduğunu aız etmek için söylüyorum, o 
vilâyette böyle bir dâvayı kazanmış iken bu dos
yayı Ankara'ya gönderdi, Ankara'da Hazine 
avukatlarının böyle bir dâva açıldığından; bu
nun filân vilâyette hükme bağlandığından hattâ, 
temyiz edildiğinden haberleri olmadığı için, ye
ni bir dâva daha açıldı ve o vilâyette vatandaşa 
tebligat yapıldı, tebligatı aldığı zaman, dâvanın 
falan vilâyette görüldüğünü ve hükme bağlan
dığını arz etti ve dâva da reddedildi, arkadaşlar. 
Bu dâvada Hazine de binlerce lira avukatlık üc
retine mahkûm oldu. 

Vicdanlarınıza hitabediyorum arkadaşlarım; 
artık bu mevzulara eğilmek zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. Hükümetten rica ediyorum, sizlerden 
rica ediyorum, bu mevzulara eğilelim. Ben bunu 
iki meslek arasında belediye avukatlariyle özel 
idare avukatları ve Hazine avukatları arasında 
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bir adaletsizlik olarak kabul etmiyorum, bilâkis 
aksini iddia ediyorum. Hazinei maliye avukat
larından da bunu kaldırmak icabeder. Bunu 
Hükümetten rica ediyorum; Hükümetimiz, Per
sonel Kanununu bir an evvel getirsinler. Bu ka
rışıklıkları giderelim. Herkes ne alacağını, hangi 
parayı alacağını bilsin. Vazifesinin başına ona 
göre koşsun, ona göre çalışsın. 

Muhterem arkadaşlar, bu itibarla bu kanu
nun reddi hususunda oy kullanmanızı arz ve is
tirham ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, görüşme yeterliği 
önergesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen?... Yok. 
önergeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmalar sona er
di. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.- Kabul olundu. («Anlaşılmadı» ses
leri) Müzakerenin kifayeti kabul edildi, madde
lere geçilmesi kabul olundu. 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1389 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu madde hükümleri belediye ve özel ida
relerle bunlara bağlı müesseseler avukatları 
hakkında da aynen tatbik olunur. Ancak, vekâ
let ücretlerinin, avukatlarla dâvanın takip ve 
intacında hizmeti mesbuk diğer memurlar ara
sında -#e suretle tevzi edileceği, belediye ve bele
diyeye bağlı müesseseler için Belediye Meclisince, 
özel idare ve bu idarelere bağlı müesseseler için 
Genel Meclisçe tâyin ve tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen?... Yok. Tadil teklifi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 Şubat 1929 tarih ve 1389 sayılı Kanuna 

bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının aşa-
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ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ede* 
rim. 

Erzurum 
Tahsin Telli , 

«Bu madde hükümleri belediye ve özel ida
relerle bunlara bağlı müesseselerin barem kanu
nu hükümlerine göre çalışan avukatları hakkın
da da aynen tatbik olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Uymuyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon uymuyor, önergeyi 

reylerinize arz ediyotum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Reddedildi. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. («Anlaşılmadı» sesleri), (Alkışlar) önerge 
de reddedildi, madde de reddedildi. Kanun tek
lifi Yüksek Heyetinizce reddedildi. («Ekseriyeti 
yok» sesleri) Büyük bir çoğunluk varken ekseri
yet olmadığı iddia edilemez. 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesin» bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (1/109) (S. Sayısı: 81) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim komisyonu lütfen 
yerini alsın. Millî Eğitim Bakanı zannederim 
buradadır, demin burada bulunuyorlardı. Ma
mafih, geçen defa da bulunmadığı için bir defa
ya mahsus olmak üzere talik edilmişti. Şimdi mü
zakere olunabilir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen?.-
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunaca
ğım, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
olundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

«Madde 6. — öğrencilerin her türlü işlem
leri 2 nci madde gereğince yapılacak yönetme-

(1) 81 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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likte belirtilecek yetkili kurulca incelenir. Bun
lardan yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve 
imtihanlara aidolanlar hakkında takdire bağlı 
ve kesin kararlar verilir. Ancak çıkarılma ka
rarlarına karşı, ilgililere bildirildiğinden baş-
lıyarak 10 gün içinde Üniversite Yönetim Kuru
luna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun ka~ , 
rarı kesindir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarm]?za sunacağım. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olun
du. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.;. Ka
bul etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba- ; 

kanlar Kurulu yürütür. 
.BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul olundu. 

Kanun tasarısının birinci müzakeresi tamam
landı. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Ertik okulları mütedavü sermayesi hak-
k%nda 4323 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/42) (S. Sayısı: 82) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe 
komisyonları burada mı? (Var, var, sesleri) 
Efendim, teklifin, tümü üzerinde görüşmek isti
yen var mı? (Yok, seslerH) Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavü sermayesi hakkındaki 3423 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Uhdelerine ilâve olarak mütedavü sermaye 
muhasipliği veya memurluğu verilen okulun, 

(t) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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maaşlı veya ücretli memurlarına okul mütedavü 
sermaye atelyelerinin umumi gelirinden öden
mek üzere iş hacımları göz önünde tutularak • 
Millî Eğitim Bakanlığının tensibi ile ayda 30 
liradan 150 liraya kadar ilâve ücret verilir. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etini- ' 
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. - •' "•' 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifin (birinci görüşülmesi tamamlandı. 

13. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritcğ-
lu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve îmdr ve İskân komisyon
ları raporları (2/65) (S. Sayısı : 83) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı?.., Yok. İmar ve 
tskân Bakanı?... Yok. Kanunun görüşülmesi 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. • . , 

14. — İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu^nun İM 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddrte-

I rinin kaldırılması hakkında, Bitlis Milletvekili 
Müştak Okumuş'un, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 114, 115, 116 ve geçici 9 ncu mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğİu ile 
İstanbul Milletvekili Oğuz Oranhn, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 114 ve 116 ncı ve mu
vakkat 9 ncu maddelerindeki servet beyanna
mesinin mükelleflere iadesi hakkında- kanun 
teklifleri ve Maliye ve Bütçe komisyonları rar 
porları (2/109, 2/113 ve 2/121) (S, Sayısı : 14.7) 

. BAŞKAN — Maliye Bakanı burada mı? 
Maliye Bakanı burada yok. Kanunun mü

zakeresi bir defaya mahsus olmak üzere; gele
cek Birleşime bırakıldı. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I AHMET OĞUZ (İstanbul) —Muhterem ar-
i kadarlarım, İçtüzüğün bir hükmüne dayanı-

~- 184-



? 

M. Meclisi B : 85 
larak, bu kanunun müzakeresinin gelecek otu
ruma bırakılması sağlanmış bulunulmaktadır. 
Bu vesileyle, bendeniz, Yüksek Meclisin dik
kat nazarını bir noktaya çekmek isterim. 

Bugün, ikinei kanundur ki, müzakeresi 
geri bırakılıyor. Efkârı umumiyeyi şiddetle 
alâkalandıran bu iki kanun, 105 sayılı Kanu
nun tadili ve Servet Beyannamesi Kanununun 
tehiri, sandığımız kadar basit bir hâdise de
ğildir. Aslolan, 55 insanın affedilmesi, hür
riyetine kavuşması, arazilerinin dağıtılması 
değildir. Aslolan, bu memlekette, mal em
niyetine, hürriyetine tesahübetmek istiyen in
sanların bir an evvel buna ulaşabilmesi için 
Hükümetin titizlik göstermemesi hususudur. 
Bugün memlekette yüz binlerce insan malî ve 
ticari sahada iş emniyetinde vaktiyle yapılan 
hataların tashih edilmesini dört gözle bekler
ken bu kanun tehiri karşısında muztariptirler. 
Aylardan beri huzur, huzur teraneleriyle mem
lekette yeni bir içtimai olgunluğa erişmek ar
zusunda bulunan Hükümetin, eli kanda da ol
sa, Türk Milletini ilgilendiren bu ana görüş
ler karşısında buraya koşup gelecek bu vatan
daşların, Türk Milletinin iş sahalarına, hür
riyet sahasına ve huzura kavuşmasını sağlamak 
başlıca vazifelerinden biri olması lâzımgelirdi. 
(Bravo, sesleri) Hürriyet, hürriyet şiiri île 
memleket sathında huzura kavuşulması içirt ça
lışanlar, buna ilânı aşk edenler veya buna 
ilânı âşk edenlerin davranışları âdeta huzurun 
gelmemesi için lâzımgelen icapları yapmaktan 
da çekinmemektedirler. Şu halde, aşkı ilân 
eden Hükümet huzura kavuşmanın derdi peşin
de gezen Hükümet, bu davranışları ile Türk 
Milletine ne demek istiyor?... Müsaadenizle bir 
kıyas yapayım : 

Hükümet, «Ben huzura âşığım, âşığım. 
Ey huzur sana ulaşmak için elimden gelen her 
şeyi yapacağım ama sakın sen bana gelme; 
seni istemiyorum. Günkü sen bana gelirsen be
nim aşkım sona erer.» diyor. 

Huzur yalnız afla sağlanmaz, iş hayatının 
huzuru lâzımdır, mülkiyetin emniyeti lâzımdır, 
hürriyetin emniyeti ve bekası lâzımdır, mağ
durların da huzuru lâzımdır. Şu halde, hu
zur bir iki faktöre bağlı değildir. Hükümetin 
bugüne kadarki davranışları, hele şu kanun
lar karşısındaki davranışları ile bize demek is
tiyor ki; «Ben, şiire huzura âşıkmı, ama, 
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hakikatte huzur bana gelmesin. Aşkım sona 
erecek, ondan korkuyorum». 

15. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - ingil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holanda ve Türkiye - İtalya, 17 Ara
lık 1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye -. 
Danimarka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye • 
Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Nor
veç, 22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 
20 Ocak 1959 tarihli Türkiye •- Avusturya Kredi 
anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve, Dışişleri, Tica
ret ve Bütçe komisyonları raporları (İ/124) 
(S. Sayısı: 148) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı buradalar. Dış
işleri, Bütçe, Ticaret komisyonları yerlerini 
alsınlar. 

Kanunun tümü üzerinde söz istîyeri var •mı?^v 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza' sünityö-" 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - tngiİtere, 27 
Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal Almanya, 
28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve 
Türkiye - Belçike, 29 Kasım 1958 tarihli Tur.-., 
İriye HpUlânda ye Türkiye - italya, 17 Aralık -
1958 tarihli Türkiye - isveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık İ958 tarihli Türkiye « Por
tekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - isviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
Andlaşmalarının onaylanmasının uvgnn bulun

ması hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 25 Kasım 1958 tarihli Tüıv 

kiye - ingiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türki
ye - Federal Almanya, 28 Kasım. 1958, tarihli 
Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika,- 29 
Kasım. 1958 tarihli Türkiye - Holânda ve Tür
kiye - îtalya,' 17 Aralık 1958 tarihli Türki* 
ye - isveç ve Türkiye - Danimarka, İS Aralık 
1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 1958 
tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık 1958 ta
rihli Türkiye - isveç ve 29 Ocak 1959 tarihli 
Türkiye - Avusturya Kredi andlaşmalarının 
onaylanması uygun görülmüştür. 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak Js-

â^«ı var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum*.. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olundu. 

MADDE 2 . — B u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe" girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... "Ifok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —> Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,;" Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Kanunun bdrincî görüşülmesi tamamlanmış
tır. 

16. -~ 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin tadi
line dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu raporu (1/111) (S. Sayısı : 149) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu lütfen 
yerini alsın. Millî Eğitim Bakanı buradalar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Tosbi. 

SADBETTÎN TOSBİ (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, burada bahis mevzuu olan 
madde, bir profesörün meslekten çıkarılmasını 
mümkün kılabilecek olan bir hüküm ihtiva et
mektedir* Yani, Profesörler Kurulu ve aka
demiler'Kurulu şu veya bu sebeplerle bir pro
fesörün meslekten ihracına karar verecek olur
sa, bu takdirde bu profesörün Danıştaya mü
racaat hakkı bu madde ile selbedilmektedir. Pro
fesörler;'aynı zamanda memur olduklarına göre, 
bu tesii' etmek istediğimiz nizamla memurun 
Danıştayda İlhakını müdafaa edebilmesi esas 
olduğuna nazaran yeni bir mevzuatla bu esas 
prensibi zedeliyecek bir hükmün getirilmesi ne 
hakkaniyete, ne de tesis etmek istediğimiz na-
safet kaidesine uygun düşer, Bu itibarla mad
denin komisyona iadesini ve eğer Meclis bu iza
hatı kâfi görürse reddini talebederim. 

"'BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
ka söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler..; Kabul et
miyenler... Kabul olundu. 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun* 
dadır. 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. -±- 7334 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 27. — Profesörler Meclisince verilen 
disiplin kararlarına, dikkati çekmeden başka hal
lerde, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itrazlar Akademi-
lerarası Heyette incelenir. Akademilerarası He
yetin kararları kesindir. Ancak, ilgililerin Da
nıştaya müracaat haklan saklıdır.», 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin reddine karar verilmesini rica ede

rim. 
Kütahya 

Sadrettin Tosbi 

BAŞKAN '— Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMl İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde konuşan arkadaşımız» 
bir profesörün meslekten çıkarılmasını bahis 
mevzuu ederek, kanunun reddini istemişlerdir. 
Tedvin edilen madde söyledikleri şekilde değil
dir. Umumi hukuk nizamımıza göre Ticaret Aka
demilerinde Profesörler Meclisince verilen karar
lar üzerine yapılan itirazlar akademiler arası he
yet tarafından tetkik edilip kesin karara bağlan
dıktan sonra Danıştaya iptal dâvası açma hakkı 
mahfuz olduğuna göre, hiçbir zaman idari bir ka
rar ile profesörün meslekten olması bahis mevzuu 
değildir. Teklif edilmiş olan madde buna imkân 
vermemektedir. Maddenin kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Tosbi. 
SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu maddeyi son dakikada gör
düm. Benim gördüğüm metin, Hükümet tasarısı 
metni imiş. Boş yere vaktinizi aldığım için özür 
dilerim. (Bravo, sesleri). . 

BAŞKAN — Sayın Ali Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Komisyonun teklifinde, «Bu- itirazlar 
Akademiler Arası Heyette incelenir, Akademiler 
Arası Heyetin kararları kesindir.» ibaresi vardır. 
Bunun «bu-itirazlar Akademiler Arası Heyette 
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incelenir, Akademiler Arası Heyetin kararları 
•hakkında ilgililerin Daniştaya müracaat haki arı 
saklıdır.» şeklinde;tadilini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul). — Muhterem ar

kadaşlarım, burada, yeni Anayasamıza uydurul
ması istenen bir kanun tasarısı vardır. Demok
ratik bir hale getirmek isteniyor. 

Hükümet evvelâ İcra iflâs Kanununu getir
di, şimdi de bu kanunu getirdiler. Anayasamı
zın 114 ncü maddesinde: «idarenin hiçbir eylem 
ve işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin deneti
mi, dışında bırakılamaz.» 

Eski maddede «kesindir» deniyor, kesin oldu
ğu anlaşılıyor. Yeni maddede Şûrayı Devlete mü
racaat hakkı getiriliyor. Yani Anayasanın 114 
ncü maddesindeki <bu hak, "bu maddede tecelli edi
yor. Bu sebeple bu kanunun kabul edilmesi, yeni 
Anayasamızın ruhu, havası ve maddesi için de ile
ri bir merhaledir. Bunu 'bize hemen getirmek va
ziyetinde bulunan Hükümete teşekkür etmek borç 
olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi vardır, oku
tuyorum. 
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Meclis Başkanlığına 

«Akademiler Arası Heyetin kararları hakkın
da ilgililerin Daniştaya müracaat hakları saklı
dır.» Şeklinde teklif ediyorum. Giresun 

Ali Cüceoğlu 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
MlLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

TAHSİN DEMlRAY (istanbul) — Komisyonun 
metni aynı şeyi ifade etmektedir. Bu bakımdan 
değiştirilmesine lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedildi. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kauul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

IBAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul olundu. 

Birinci görüşülmesi bitirildi. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Afyon Milletvekili Şevki CHiler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terfi-
lerine dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/249) 

BAŞKAN — Şevki Güler buradalar mı? Ydk. 
Ancak izinlidir. Izinlilik, Divanca, bir ınazeret 
addedilmiştir, izinli olması sebebiyle sorusu gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki konusunda 
ne düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu buradalar mı? 
Yok. ikinci defa olmadıklarından soruları düş
müştür. 

3. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil ta
rafından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz 
temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma-
dığına dair, Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/257) 

BAŞKAN — Necip Mirkelâmoğlu, burada
lar. Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanları 
bulunmadıklarından gelecek birleşime bırakıldı. 

4. — Edirne Milletvekili Talât AsaVın, Tür
kiye radyolarından, muhalefet partilerine de 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağma 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Talât Asal, buradalar mı ? Yok. 
Gelecek birleşime bırakıldı. 

5. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Ka
ran'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
ca çıkarılan bir genelge ile motorlu ziraatin 
yapılmasına engel olup olmadığına dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Mustafa 
Kemal Karan, burada mı? Burada. Ticaret ve 
Tarım Bakanları yok. Gelecek "birleşime bırakıldı. 

6. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve çalışma 
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sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarının j 
lüzumlu görülüp görülmediğine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/268) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Arif 
Ertunga? Burada. Tarım Bakanı yok. Gelecek "bir
leşime bırakıldı. 

7. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, Hü- I 
kümetin teşekkülünden bu yana kaç basın dâva
sı açıldığına ve hükümlü gazeteciler için daha I 
müsamahalı bir infaz sistemi düşünülüp düşü* 
nülmediğine dair sorusuna Adalet Bakanı Sahir 
Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/269) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat 
burada mı? Burada. İlgili Bakan olmadığı için, 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Giresun Milletvekili Et em Kilıçoğlu'-
nun, hangi illerde, kaç vatandaşın servet bey a- I 
nma tâbi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü I 
sorusu (6/270) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Etem 
Kılıçoğlu burada mı? Burada. Başbakan veya adı- I 
na cevaplandıracak bir Baltan, yok. Gelecek bir- I 
leşime bırakıldı. 

9. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
\/ 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan harekât hakkm- I 

da, Başbakandan sözlü sorusu. (6/271) I 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İlgili Bakan 
yök. Gelecek birleşime bırakıldı. 

10. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, îk- I 
tisadi Devlet Teşekküllerine bağlı tesislerde ve I 
bilhassa Şeker Fabrikalarında rasyonel çalışma I 
yapıldığının ve rantabiliteye riayet edildiğinin I 
tasvibolunup olunmadığına dair, Sanayi Bakanın- I 
dan sözlü sorusu (6/272) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yoklar. 
ikinci defa bulunmadıklarından soruları düş- I 
müştür. I 

11 — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'tn, mem- I 
leketimizde ne kadar işsiz bulunduğuna ve işsiz- I 
ligin sebeplerine dair sorusuna Çalışma Bakanı I 
Bülent Ecevit'in sözlü ûevabı (6/273) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Çalışma Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 
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12. — Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, temel 

dâvamız olan tarım alanında bugüne kadar ne
ler yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/274) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Tarım Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

13. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 27 
Mayıs 1960 İhtilâlini mütaakıp Ulaştırma Bakan
lığına bağlı daire ve müesseselerden kaç memur 
ve işçinin görevlerinden uzaklaştırılmış olduğuna 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Ulaştırma Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

14. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın Si
vas'ın, Suşehri ilçesinde, halkın kaymakam aley
hinde yaptığı gösteri yürüyüşünü mütaakıp cere
yan eden hâdiselerin sebeplerine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
içişleri Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceöğlu'nun, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müdürün yakı
nı olan bir firma tarafından yolsuzluk yapıldığı 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/277) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada mı? Burada, 
Gümrük ve Tekel Bakanı? Yoklar. Gelecek birle
şime bırakıldı. 

16. — Giresun Milletvekili AH Cüceöğlu'nun, 
Devlet kasasından 100 000 liralık bir suiistimal 
yapıldığı yolundaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/278) 

I BAŞKAN — Soru sahibi buıada mı? Burada. 
Gümrük ve Tekel Bakanı? Yoklar. Gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

17. — Giresun Milletvekili AU Cüceöğlu'nun, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât ve vazifele
ri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 4607 sayüı Ka-

I nunla eklenen 1 nci maddeye aykırı olarak me-
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M. Meclisi B : I 
mur tâyini yapılıp yapılmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/279) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Gümrük ve Tekel Bakanı? Yoklar. Gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

18. — Mus Milletvekili Sami öztürk'ün, Pilot 
Bblg.e olarak ayrılan Muş'ta hu yıl neler yapıla
cağına dair Millî Eğitim, Tarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bayındırlık Bakanlarından soru
suna Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun 
sözlü cevabı (6/280) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı"? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı? Burada. Tarım Balkanı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve Bayındırlık 
Bakanı yoklar. Bir Bakanın konuşmasiyle ikti
fa ediyor musunuz? 

S A M ÖZTÜRK (Muş) — iktifa ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

18 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkamlığma 

Aşağıdaki sözlü sonumun; Millî Eğitim, Ta
rım, Sağlık ve Bayındırlık Bakanlarınca cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 

Muş Milletvekili 
M. Sami özitürk 

1. Pilot 'bölge olarak intmabedilen Muş'ta, 
bu yıl nelerin yapılacağı, 

2. Halen faaliyetlerin ne safhada 'olduğu, 
3. Mevzu ile ilgili ne miktar paranın bu 

yıl için ayrıldığı? 
BAŞKAN — Sayın Balkan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Saym 
Muş Milletvekili Sami öztürk 'ün Sorularına ar
zı cevap eldiyoruım : 

1. Pilot Bölge olarak seçilmiş Ibulunan Muş 
ilinde bu yıl Tarım, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıkları ile birlikte, üç yatılı bölge okulu
nun kurulmasına (başlanacaktır. 

2. Proje, 'henüz plânlamıa safhasındadır. 
Devlet Plânlama Dairesinden alman bilgiye gö
re, bölge okullarının yerlerini tesbit etmek üze
re görevlendirilen, bir komiisyon 22 Mayıs 1962 
günü Muş iline hareket, edecektir. 

3. Doğu ve • Güney * Doğu illerinde yapıl
makla bulunan ve yeniden yapılacak bölge 
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okulları için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
35 000 000 liralık bir ödenek aktarılmıştır. 

Muş ilinde yapılacak olan üç bölge okulu
nun projeleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanmaktadır. Bu okulların inşası için ge
rekli ödenek, projelerin sonucuna göre tesbit 
olunacaktır. 

1962 akça yılı bütçesinden Muş iline normal 
ilkokul yapımı ve sosyal hizmetlerin ifası için 
1 439 000 lira, merkez Sapna 'köyünde yapıl
makta olan yatılı ıbölge okulu için ide 840 000 
lira gönderilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Saımi öztünk. 
SAMÎ ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem arka

daşlar; verdikleri izıahattan dolayı muhterem 
Vekil Beyefendiye teşekkür ederim. Diğer ve
killerin bu mevzu ile ilgili olarak izahaitıta Ibu-
lunmıamalarım da isltedim. Ancak, bir vekilin 
cevabı ile şu bakımdan İktifa ettim, önemli ad
dettiğim bâzı hususları, Hükümetin nazarı dilk-
foatine arz etmek için bir Vekilin konuşması da
hi 'kâfi fırsattır. 

Muhterem arkadaşlarım; pilot bölge olarak, 
meselenin esası şudur; 222 sayılı îlk ö^reti'ım 
Kanunu, 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin Sosya
lizasyonu kanununun ve 4481 sayılı Ziraat 
okullarının köylere teşmili kanununun istih
daf ettikleri gaye bakımından, bir arada ya
pılmaları mümkün görülmüş ve bir arada yapıl
masında çeşitli faydalar mülâhaza edilmiştir. 
Bu bakımdan bunları muayyen merkezlerde 
toplamak, diğer medeni imkânları da bu mer
kezlere göndermek ve bu merkezleri de çoğalt
mak suretiyle Bölgenin kalkınmasının temini 
düşünülmüş ve bu yola girilmiştir. Bunun için 
kalkınma merkezleri ismi ile 'bu yıl Muş'ta 3 
bölge ele alındı. Plânları ikmal edildi ve tet-
kikata girişildi. Bunun için 22 Mayıs 1962 de 
yolların müsaadesi nispetinde, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Tarım Bakanlıkları, Kara Yollan 
Devlet Plânlama dairesinden Muş'a bir heyet gi
decek, Valinin Başkanlığında gerekli tetkik
leri yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, asırlardan beri 
ihmale uğramış bir vatan parçasını ilgilendiren 
meselelerin, geçici tedbirler yerine kültür 
ve iktisadi kalkınmanın sağlanmasiyle halledi
lebileceğinin burada düşünülmüş olmasını 
memnuniyetle kaydetmek ve en önemli merha-
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lelerden birinin bu şekilde aşılmış olduğuna 
işaret etmek lâzım. 

Türkiye'nin kalkmmasiyle alâkalı ve 1963 
te geri kalmış bölgelerin kalkınmasını istih
daf eden, kalkınma tatbikatı ile sıkı sıkıya 
ilgili olan bu mevzuun muvaffakiyete ulaşabil
mesi için, her şeyden evvel Türkiye'nin ger
çeklerini müdrik, memleketin içinde bulun
duğu şartları müdrik, kırtasiyecilik, muhafa
zakâr idarecilik zihniyetinden uzak, idealist, 
kış ve yaz demeden, gece ve gündüz demeden 
çalışabilecek bir idareci kadrosuna lüzum var
dır. Bu idareci kadrosu her şeyden evvel te
min edilmezse, aşağıda arz edeceğim gibi, bü
tün meseleler idarei maslahatçılıktan sureti 
katiyede ileri gidemez. 

Muhterem arkadaşlar, bölgenin yani vilâ
yetin kazalariyle olan irtibatı yazın mümkün, 
kışın ise mümkün değilrdir. Köy yollarının 
durumunu takdirlerinize arz ederim. Yolların 
yokluğundan 22 köy mevcudu olan bir böl
geye büyüne kadar bir tek okul yapılmadığı
nı arz edersem, yine yolun önemini kısaca be
lirtmiş olurum. Bu bakımdan her şeyden evvel 
yolların birinci plânda mütalâa edilmesi lâ-
zımgelir. 

Bir diğer husus, elektrik meselesidir. Kal
kınma merkezleri ihdas edilmek suretiyle, böl
genin kalkınması düşünülüyor. Diğer taraftan, 
muhterem arkadaşlar hazır merkezler varken, 
yani kazalar varken ilk plâna alınmış olan 
elektrik işleri, yine kırtasiyeci bir zihniyetle 
plândan çıkarılmak tehlikesiyle karşı karşıya 
getiriliyor. Bu yıl iller Bankasına tahsis edilen 
30 milyon liranın harcanması hususunda Ma
liyece bir cümle konmuş. Ve maalesef bu cüm
lenin tefsiri, bâzı geri kalmış kazaların, işleri
nin ve Türkiye'nin her tarafından aynı plâna 
alınmış elektrik işlerinin dahi geri bırakıl
masına sebebolmuştur. Bu da bugünkü kal
kınma zihniyetiyle kabili telif olmamak lâ-
zımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; bölge halkının ve 
bölgenin kalkınması 3 tane kalkınma merkezi 
yapılmakla mümkün olmaz. Her şeyden evvel 
bölge halkının kalkınmasını sağlamak önem
lidir. Bunun için büyük plânlara, uzun düşü
nülen büyük etüdlere lü^um yoktur, 
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Eskiden beri bilinen bir gerçek vardır ki, 

bölgede 5 ay çalışılabilir, geri kalan kıştır. 
Binaenaleyh, vatandşm boş geçen kış ayları 
değerlendirilmelidir. Yazın istihsal ettiğini 
kışın istihlâk ettiğine göre, boş geçen ayları 
değerlendirirsek, vatandaş dolayısiyle kendi 
kendinin kalkınmasını sağlıyabilir. 

Muhterem arkadaşlar, başta arz ettiğim 
gibi, heyet 22 Mayısta Muş'a gidecek ve etüd-
lerini yapacak. Müsaade buyurursanız, bu kıs
mı şimdiye kadar gördüğüm zihniyet açısından 
izaha gayret edeyim. 

22 Mayısta heyet Muş'a gidecek ama yol
lar müsait değildir. Berveçhi peşin, şu husu
su arz edeyim ki, bugün dahi arzu eden arka
daşımız varsa; nereye, hangi köye gitmek is
terse istesin tekeffül eder, kendilerini götürü
rüm. Yalnız, Ağustosta dahi vasıtaların gi-
demiyeceği yerler müstesna. Ama yaya olarak 
giderlerse o başka. 22. Mayısta gidilecek, Ha
ziranda dönülecek, tetkikler yapılıp rapor ha
zırlanacak. Rapor hazırlandıktan sonra iha
leler yapılacak, tatbikata geçilecek.. 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım, bu 
sene Muş'ta hiçbir şey yapılmıyacak. Zira, 
Ağustostan sonra Doğu Anadolu'nun hiçbir 
yerinde yatırım yapılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım bu gidişle 5 - 6 
senede ancak 3 tane kalkınma merkezi ikmal 
edeceğiz. Bu da her halde içinde bulunduğu
muz asrın ve memleketimizin içinde bulunduğu 
şartların icabettirdiği süratli kalkınma-zihni
yeti ile kabili teklif olmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bölge halkının 
kulakları kalkınma lâfları ile dolmuştur. Plân
lı kalkınma zihniyeti, memlekette yerleşme ve 
gelişme istidadmdadır. Bölge halkının sükûtu 
hayale uğramaması ve plânlı kalkınma fikri
nin dejenere edilmemesi bakımından, gecikme
nin millî zararlarını takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Biz Hükümete, bütün küçük hesapların dı
şında, her türlü yardıma hazırız. Buna rağmen 
yukarda arz ettiğim sebeplerle küçük hesap
lara müstenit sebepler neticesinde eğer bu 
önemli dâva tahakkuk etmezse, her halde Hü
kümetin tarih önünde, millet önünde, Meclis 
önünde mesuliyeti çok büyük olacaktır. Saygı
larımla. 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, muh
terem soru sahibi arkadaşımızın konuşması be
ni ikinci defa söz almaya mecbur etti. Millî 
Eğitim Bakanlığına taallûk eden işlere bu se
ne mutlaka başlamaya kararlıyız. Bölge kül ha
linde etüt edilmiş, muhtelif istikamette yapıla
cak işler tes'bit edilmiştir, müsterih olmalarını 
rica ederim. Gerek ilkokulların ve gerekse or
taokulların yapımına mutlaka başlamak kara
rındayız. Diğer konuşmaları hakkında aldığım 
notları, ilgili Bakanlara ulaştıracağım. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Çankırı Milletvekili Rahmi tnceler'in, 
1962 yılında bilûmum tarım makina ve aletle
rinin, Gümrük ve Muamele vergileri kaldırıl
mak suretiyle, ithal edilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Tarım, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/282) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanları bulunma
dıkları için gelecek Birleşime bırakıldı. 

20. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkayhn, 
istanbul ili şehir ve köylerinde inşa ettirilen 
ilkokul binalarının istenilen zamanda ve evsaf
ta yapılıp yapılmadığına dair Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Yok. 
Soru sahibi olmadığından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

21. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ Namıklzemal Lisesi Resim ve Sanat 
Tarihi öğretmeninin hastaneye neden sevk 
edildiğine ve sevk edenler hakkında bir işlem 
yapılıp yapılmadığına dair Millî Eğitim ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/284) 

BAŞKAN — Soru sahibi Turhan Kut bura
da mı? (Yok, sesleri) Soru gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

22. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin, Antalya Devlet Hastanesinde, has
ta bir vatandaşın ölümü ile neticelenen dövme 
olayına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/286) 

B : 85 7 . 5 . 1962 0 : 1 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Boztepe, bu

rada. îlgili Bakan yok, soru gelecek Birleşime 
bırakıldı efendim. 

23. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
memleketimizde ticari, sınai, zirai ve diğer alan
larda, tehlikeli sayılabilecek, bir işsizlik ve 
piyasada bir durgunluk olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Keskin burada. Başba
kan veya adına cevap verecek bakan olmadığın
dan soru gelecek Birleşime bırakıldı. 

2i. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Atatürk Üniversitesi için satmalınan iki aded 
Kamyonla iki aded otobüs hakkındaki sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı fttlmi İncesulunun sözlü 
cevabı (6/288) 

BAŞKAN — Sayın Telli burada. Sayın Ba
kan burada; soruyu okutuyorum, efendim. 

25 . 4 .1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz olunan hususun Millî Eğitim 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masının teminini saygı ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli 

Atatürk Üniversitesinin ihtiyacı karşılamak 
üzere 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra Japon 
îsizu marka 2 aded otobüs ve iki aded kam
yon parçaları memleketimizde bulunmadığı hal
de Saki Canlısoy'dan mubayaa ettirilmiş bulu
nulmaktadır. Bunlardan birinin motoru teslim 
alındığı tarihten beri çatlaktır. Çatlaklığı tes
lim tarihinde teknisyenler tesbit etmiş bulun
maktadırlar. Araç teslim alınacağı zaman moto
run çatlak bulunduğu belirtilmiş olmasına rağ
men teslim alınmasında ısrar edilmiştir. Bunun 
sebebi nedir? Kullanılmıyacak vasıtaların alın
masına sebebiyet verenler hakkında her hangi 
bir işlem yapılmış mıdır? Hazine zararı kimden 
tazmin ettirilecektir? 

Diğer araçlarda parça bulunmadığı için kul
lanılmıyacak durumdadır. Bu duruma rağmen 
ithalâtçıya kâr ödenmesi Atatürk Üniversitesin
den ısrarla istenilmektedir, Bunun sebebi ne
dir? • v "*H 
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BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Sayın arkadaşlar, Sayın Erzu
rum Milletvekili Tahsin Telli'nin Atatürk Üni
versitesi için satmalınan vasıtalar hakkındaki 
sorusuna cevap arz ediyorum. 

1959 yılında Atatürk Üniversitesinin ihti
yacı için iki kamyon ile iki otobüsün satmalın-
masma lüzum görülmüştür. Devlet Malzeme Ofi
si ile Türkiye Zirai Donatım Kurumlarından ve 
memleket dâhilinden temini mümkün görüle-
miyen sözü edilen vasıtaların, İktisadi Koordi
nasyon Heyetinin, 23 Şubat 1960 tarihli ve 783 
sayılı Kararma istinaden ve Maliye Bakanlığı
nın da mütalâası alınmak sureti ile dış memle
ketlerden pazarlıkla satmalmmasma karar ve
rilmiştir. 

Üniversite Rektörlüğü ile Japonya'daki C. 
ÎTOH. CO. LTD. Firmasının Türkiye mümes
sili Saki Canlısoy arasında bir anlaşma yapıla
rak, mezkûr vasıtaların Japonya'dan getirtil
mesi hususunda mutabakata varılmıştır. 

Bidayette Üniversitece şartname hazırlan
madığından, ilân yapılmadığından ve başka fir
malardan da teklif alınmadığından bu işe ait 
muamele uzamış ve vasıtalar da bu arada İs
tanbul Gümrüğüne gelmiştir. 

Satmalma muamelesi ikmal edildikten, ta
ahhüt mevzuu vasıtalar da memleketimize gel
dikten sonra 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre eksiltme suretiyle alınmasının mümkün ol-
mıyacağı anlaşıldığından 6246 sayılı Kanun ge
reğince pazarlık suretiyle alınması için 28 Ocak 
1961 tarihinde 5/790 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi istihsal olunmuştur. 

Bakanlığımızca motoru çatlak otobüsün tes
lim alınmasında İsrar edilmemiştir.^ Bakanlığı
mızca üzerinde durulan nokta uzun zaman for
maliteleri ikmal edilmiyerek gümrükte kalmış 
olan vasıtaların bir an evvel hizmete şevkini 
sağlamak üzere muamelenin ikmal edilmesi
dir. 

Mümessil Saki Canlısoy'a ÖİP 'bedeli üzerin
den % 20 kâr verilmesi Bakanlık Satma] ma Ko
misyonunca 24 Şu'bat 1960 tarihinde kabul edil
miş bulunmaktadır. Mümessil Sa'ki Canlısoy; ay
rıca gümrük masrafları tutarından da kâr iste
miştir. Bu teklifi Bakanlığımızca reddedilmiştir. 

Diğer taraftan Saki Canlısoy'a, Satmalma Ko
misyonu kararında kabul edilen % 20 kâr da he-
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nüz üniversite muhasebesince ödenmemiştir. Bu 
muamele halen bir sonuca bağlanmak üzere Baş
bakanlığa intikal ettirilmiştir. Muamele netice
lendiğinde gereken işlem yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) 

ederim. (Alkışlar) 
Teşekkür 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Erzurum'da kurulmuş bulunan Atatürk Üniver
sitesinin inşaat durumunun ne halde olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 

BAŞKAN — Tahsin Telli burada. Bayındır
lık Bakanı burada bulunmadığı için gelecek Bir
leşime 'bırakıldı. 

26. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Hac ödevlerini yerine getirmek üzere kaç .kişinin 
pasaport aldığına ve rahatça gidip gelmelerini 
temin için ne gibi tedbirler alındığına dair Dışiş
leri ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/290) 

BAŞKAN — Tahsin Telli burada. İçişleri ve 
Dışişleri Bakanları yoklar. Gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

27. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer veren 
neşriyattan müstehcen olarak kabul edilip hakla
rında tahkikat yapılan gazete ve dergi bulunup 
bulunmadığına dair Adalet, Millî Eğitim, Basın -
Yayın ve Turizm bakanlarından sorusuna Adalet 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi Incesulu'nun sözlü cevaplan (6/191) 

BAŞKAN — Tahsin Telli burada. Adalet ve 
Millî Eğitim bakanları burada. Basın - Yayın 
Bakanı yoklar. İki Bakanın izahatı ile iktifa eder 
misiniz? 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Millî Eğitim 
Bakanı kanunun değiştirileceğinden bahsettiler, 
o bakımdan kendilerinin vereceği cevap kalsın. . 
Adalet Bakanı cevap versinler. 

BAŞKAN — Peki efendim. O halde soruyu 
okutuyorum. 
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25 . 4 .1962 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet, Millî Eğitim ve 

Basm - Yayın ve Turizm bakanları tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli 

1. Son zamanlarda kâr 'gayesi ile çıplak re
simlere geniş yer veren neşriyattan müstehcen 
olarak kabul edilip haklarında tahkikat yapılan 
gazete veya dergi sahibi var mıdır? Müstehcen te
riminin anlamında Türk toplumunun dinî inanç 
ve geleneklerinin tesiri kabul edilmekte midir? 
PERl ve emsali mecmuaların neşriyatı ve resim
leri müstehcen midir, değil midir? Müstehcen ise, 
sahipleri ve yazı işleri müdürleri aleyhinde tah
kikat açılmış mıdır? Cumhuriyet Savcıları vazi
felerini yapmamışlarsa yazılı emirle tahkikat aç
tırılmış mıdır? 

Bu sorulana Adalet Bakam tarafından cevap
landırılması. 

2. Müstehcen neşriyatın genç neslin ahlâkı
nı bozabileceği göz önünde bulundurularak bu 
mahiyetteki neşriyatın okul çağındaki gençlerin 
eline geçmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır. 
Öğrencilerin kitapları içinde veya üzerlerinde ara
ma yapılmakta mıdır? •_ Arama neticesinde öğren
ciler üzerinde mezkûr neşriyat ve resimler elde 
edilmişse disiplin yönünden ne gibi muameleye 
mâruz kalmışlardır? 

Millî Eğitim Bakanının sözlü olarak cevaplan
dırmasını. , 

3. Basın Ahlâk Yasası müstehcen neşriyata 
tatbik edilmiş midir? PERİ ve emsali mecmua 
ve gazetelerin neşriyatı müstehcen ve adaba mu
halif olduğu halde niçin neşrine müsamaha edil
mektedir? 

Bu gibi neşriyatın önlenebilmesi için Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığınca ne düşünüldüğü
nün Bakan tarafından izahını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (C. Senatosu Üyesi) — Efendim, muhte
rem arkadaşımın Bakanlığımı alâkadar eden 
sorusu hakkında cevap arz etmeye çalışacağım. 

İstanbul'da intişar eden birtakım mecmua
lar hakkında, müstehcen neşriyat yaptıkları mü-
talâasiyle, bilhassa Peri mecmuasının 1 - 7 -
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8 - 1 1 nci nüshaları hakkında yapılan tahki
kat sonunda, müstehcen oldukları anlaşılarak 
18 . 1 . İ962 tarihinde âmme dâvası açılmış bu-
luıımaktadır. Diğer nüshalar hakkında yapılan 
tetkikat sonunda, bilirkişi raporu mesnet itti
haz edilerek suç zaviyesinden 1117 sayılı Kanu
nun ikinci maddesine göre takipsizlik kararı 
alınarak aidolduğu mercie tevdi edilmiştir. 

Sayln Millî Eğitim Bakanı arkadaşımla yap
mış olduğum temaslar neticesinde, bu gibi mu
zır neşriyattan sayılan birtakım basılı eserlerin 
mekteplerde aranmasına devam edilmektedir. 
Bayilerin vuracakları damgalar üzerinde has
sasiyetle durulmaktadır. Fakat kanunun kifa
yetsizliği derkârdır. Bunun yanında Türk Ceza 
Kanununun 426 ncı maddesi mehaz kanunu
muzdan farklı olarak, suç unsurlarını bir baş
ka istikamette tedvin ve tekevvün eylediği için 
bizce müşkülâta uğranılmaktadır. Bilhassa me
haz kanunumuzda sadece müstehcen olması hu
susu derpiş edildiğinden kamu dâvasının açıl
masına ve tekevvününe esas teşkil etmekte olan 
hüküm, 426 ncı maddede aynı zamanda müs
tehcen ve hayasızca kayıtlarının olması ile ikin
ci bir suç unsuru ilâve edilmiş olduğundan suç 
unsura bakımından müşkülâta uğramaktayız. 
Ceza Kanununun umumi olarak ele alınması ve 
gözden geçirilmesi faaliyeti devam etmektedir. 
Kısa bir zaman sonra, cemiyet bünyesine uy
gun bir Ceza Kanununu yüksek huzurunuza 
getirmek azmindeyiz ve çalışmalara devam edi
yoruz. Bu çalışmalar arasında, şimdi arz etti
ğim hususların da daha işler bir hale getirilme
sine gayret edeceğiz. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum : 
Cemiyet hayatını tanzim eden, kavaidi külli
ye diye tarif ettiğimiz hukuk prensiplerinin 
âmme düzenini ve cemiyetin bütün mânevi kay
nak ve geleneklerini tesis ve tesbit ettiğini hiç
bir zaman göz önünden uzak tutmamak lâzım-
gelir. İster millî ister ahlâki olsun cemiyet 
nizamını tâyin hususunda elbette bunlar göz 
önünde tutulacak kaidelerdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Telli. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Basm - Ya

yın ve Turizm Bakanından da rica ediyorum. 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı bulunmadığı için soru gelecek Birleşime bı
rakıldı. 
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28. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kilıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank Perakende 
Satış Mağazasının neden açılmadığına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Sanayi 
Bakanı yoklar. Gelecek Birleşime bırakıldı. 

Efendim, şimdi 7 nci soruya avdet ediyoruz. 
Nihat Kürşat buradalar. Adalet Bakam burada. 
Soruyu okutuyorum. 

13 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdıaki sorularımın Adalet Bakanı tarar 
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sut buyurmanızı saygılarımla rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Nihat Kürşat 

1. — a) Koalisyon Hükümetinin teşekkü-
lündeln bu yama kaç basın dâvası açılmıştır? 

b) Bunlardan şahsi şikâyete bağlı olanlar* 
la, âmıme dâvası olarak açılmış olanların ve 
Adalet Bakanlığınca /açılmalarına izin verilmiş 
olanların adedleri nedir? 

c) Bu dâvalar hangi 'kanun hükümlerine 
göre açılmışlardır? 

2. — a) Mahkûm gazeteciler için daha mü-
saımah'alı bir infaz sistemi düşünülmüş ve esas
ları tesbi't edilmiş midir? 

b)( Ceza ve Tevkif evleri ınizamname ve ta
limatnamelerimde bu yolda bir tadilât yapılmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Adalet Babanı. 
ADALET BAKANI SAHlR KURUTLUOĞ-

LU (Cum. Kon.) Çök mulhterem arkadaşlarım; 
kıymetli arkadaşım soru sahibi Nihat Kürşat 
Beyefendiye tevcih buyurdukları Ibu soruların
dan dolayı teşekkürü vazife (bilirim. Basın yo-
liyle işlenen suçlar (hakkında türlü havadis ve 
rivayetler dolayısiyle hakikaten tereddüdü mu-
cibolacak şekilde daha fazla adette insan ve 
münevverlerin zihinlerinin karıştırılmakta ol
duğunu ifade etmek isterim. Arz edeceğim tma-
lûmaJtla »belki muhterem arkadaşımı tatmin et
miş olacağıma inanıyorum. 

Koalisyon Hükümetinin kurulduktan bugü
ne kadar Türkiye'de, bütün vilâyetleri kapsa
yan bir âdet olmamakla beraber, daha çok ba-
sin yoliyle suç işlenmesi mümkün olan iller iti
bariyle aldığımız malûmata göre 135 aded ba-
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sın dâvasına mevzu teşkil edecek suç işlenmiş 
bulunra'akltıadiT. Bunlardan 100 'tanesi âmme (na
mına takibe mâruz kalmış, 32 tanesi şahsli şi
kâyet yolu ile açılmış olarak tecelli etmiş, üç 
tanesi hakkında Adalet Bakanlığı izni ile dâva 
açılmış bulunmaktadır. Takibedilen dâvaların 
64 adedi T. Ceza Kanununun hududu içine gi
ren dâvalardır. Bu|nların pdk çoğu 426, 427, 
480, 482 ve 484 ncü maddeleri teşjkiil etmektedir. 

65 adedi, 5680 sayılı Basın Kanununun ba
sın zabıtalarına taallûk eden hususata riayetsiz
likten doğmuş dâvalardır. Tekzibi vaktinde 
neşretmemek yahut hiç neşretmemek, gazete 
nüshasını tevdi etmemek ve saire gibi taıma-
miyle (basını alâkadar eden, riayeti mecburi ka
nunlara ademiriayetten doğmuş dâvalardır. 

İki tlanesii, 38 sayılı Kanuna göre açılan, 6187 
sayılı Kanuna göre toplanma hürriyetini imâl
den doğan dâvalardır. 

Muhterem arkadaşımın sorusunun 2 numana-
lı bendini teşkil eden ve (A - B) fıkralarını ih
tiva edem hususlara gelince : Mahkûm gazete
ciler için daha müsamahalı infaz, sistemi düşü
nülmüş müdür ve esasları teslbilt edilmiş midir, 
diye sormıaktıadırlar. 

Berveçhİ peşin şunu arz etmek isterim ki, 
Türk ijnfaz sistemini bugünkü Avrupa İnfaz sis
temi »an'layışı içinde bir neticeye ulaştırmak 
gayreti içinde çalışmaktayız. Ceza Kanunumu
zun umumi tadili ile alâkalı olan, bugünkü in
faz sistemini tesb'it eyliyen 13 ve 17 nci.madde
lerinin tadili bu esasa göre düşünülmektedir. 
Avrupa infaz sisteminde ilk defa suç işliyenler-
Oe, ikinici defa suç iş'liyeuıler diye bir tasnife ta
bii tutulduğu ve bunlara göre ayrı eyrı birtakım 
rejimin tatbik edilegelmekte olduğu da yaptığı
mız tetkikler arasında anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Bir evvelki soru münasebetiyle arz ettiğim 
gibi, (bu şekilleri içine alan (bir kanun yüksek 
huzurunuza getirilecektir. Değil gazetecileri, 
infaz sisteminde her şeyden evvel bütün vatan
daşları ezaya ve aaaba duçar etmiyecek bir in
faz sisteminin; elbetteki hukuk anlayışı içinde 
başta gelen düşüncelerimiz arasında yer alaca
ğından emin olabilirler. 

Yalnız şunu da arz-etmek isterim : Ceİa ve 
tevkif evleri nizamnamemizi tâyin ettiği hu
dudun bugünkü anlayış içinde meveut madde* 
leri aslına ve idarelerine muhalefet teşkjlet-
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miyecek surette yeni istikâmetlerde ıslâhı da 
mümkün bulunmaktadır. Teveccühlerinize maz-
har olmak suretiyle Adalet Bakanlığına gel
diğim günden itibaren yaptığım tetkikat neti
cesinde, Ceza ve tevkif evleri Nizamnamesin
de bir değişiklik yapmanın mümkün olacağı 
yolundaki düşüncelerimi de tahakkuk ettirmiş 
bulunmaktayım. 

Bilhassa, büyük şikâyetleri mucibolan ve 
medeni bir devlet ve millet hayatında hoş kar-
şılanmıyan - Saç kesme - mevzuu üzerinde du
rulmuş bulunmaktadır. Ceza Evleri Nizam
namemizin esprisi sıhhi bakımdan göz önünde 
bulundurulduğu takdirde, mevkuf ve hüküm
lülerin saçlarının kesilmemesi lüzumu ile kar
şı karşıya kalmabilmektedir. B,u bakımdan Ce
za ve tevkif evleri Nizamnamesinin tadil cihe
tine gidilmiş ve bu ceza evlerine ve ceza infazı 
ile vazifeli Cumhuriyet Savcılarına bildirilmiş
tir. Bunun esası da sağlık ve sıhhat bakımın
dan mevkuf veya hükümlünün saçının kesil
mesi icabediyorsa kesilecek, yoksa saç kesme 
gibi mahkûmları gayrimedeni bir şekle duçar 
eden bu saç kesme usulünden vazgeçilecektir. 
Bunun tatbikatına başlanmış olduğunu arka
daşıma arz etmek isterim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kürşat. 
NÎHAT KÜRŞAT (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu günkü mevzuatımızda basın
la ilgili pek çok ve çeşitli hükümler mevcuttur. 
Bu itibarla bunlardan her hangi biriyle açılmış 
olan takibat, basın dâvası addedilmekte, bu 
gibi dâvaların çoğalması halinde de umumi ef
kârda dehşet ve zihinlerde tereddütler uyan-, 
maktadır. 

Bendeniz, bu hususları göz önüne alarak, 
sualimi ona göre tertip etmiştim. Gayem me
selenin vuzuha ermesine medar olmaktır. Yok
sa, yakın geçmişimizde bir siyasi taktik haline 
getirildiği gibi, bütün bu dâvaları birbirine 
karıştırıp, bir tek rakam haline getirmek ve 
sonra : (Beş ayda 135 basın dâvası, iktidar 
matbuatı inim inim inletiyor.) yaygarasını ko
parmak değildir. 

Muhterem vekilin izahatı bu bakımdan şük
ranla karşılanabilir. Görülüyor ki, doğrudan 
doğruya fikirle, basın hürriyeti ile alâkalı dâ
valar, 'hiç değilse bizim memleketimizin ölçü
lerine göre,' pekçok değildir. Ve bizleri en> 
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dişeye sevk edecek salgın bir vaziyet yoktur. 

Sayın Vekilin, bize verdikleri rakamlar bâ
zı büyük şehirlerimize aidolduğuria göre, ümid-
edelim ki, sesini bize kadar duyuramıyan ma
hallî matbuat bu müspet tutumun aksine bir 
vaziyetle karşı karşıya bulunmasın. Çünkü, 
hep biliyoruz ki, mahallî savcılıklarda kanun 
tatbikatmdaki anlayış, daha dar bir çerçeve 
içinde taassupla yürütülmektedir. 

Burada sırası gelmişken, matbuatın esas 
fonksiyonunun dışında kalan birtakım şekil ve 
formalite kayıtlarından, külfetlerinden kurta
rılması hususunda, mevzuatımızda değişiklik
ler yapılması lüzumuna inandığımızı ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; sualimin ikinci 
kısmına geçiyorum : mevkuf ve hükümlülerin 
saçlarının kesilmemesini teminen, mevzuat
ta değişiklik yapıldığı hususunda Sayın Veki
lin verdikleri izahatı, infaz sistemimizde daha 
insanî bir görüşün yerleşmekte olduğunun bir 
müjdesi olarak memnuniyetle karşılamaktayız. 

Ancak, Sahir Kurutluoğlu gibi, yıllar yı
lı, iktidarlar karşısında gazetecilerin yanında 
yer almış, onların müdafiliğini yüklenmiş saç
ları kesilmiş basın mensupları ile yanyana re
simler çektirmiş ve bu çirkin görünüşün pole
miğini yapmış bir avukatın daha Bakanlık kol
tuğuna oturduğu.gün, tahsisat bütçe ve-kanun 
mevzuu olmaktan uzak, böyle bir icraata geç
mesini beklerdik. 

Sahir Beyefendiyi yüzde yüz matbuat dos
tu bilenlerdenim. Bu itibarla, bir dosta bu ka-
darlık bir tariz hakkimiz, olacağına inanıyo
rum. 

Çünkü, bu arada yine bir arkadaşımızın 
saçları kesilmiştir. Geç olmakla beraber ben
denizin sözlü sorusu vesilesiyle tacil edilmiş 
olsa da, bu icraatın neticelendirilmesi bizi 
takdir ve şükranlarımızı ifadeden alıkoyamıya-
c aktır. 

Ceza evlerimizin gayrimüsait durumlarım 
içlerinde uzun müddet yaşamış bir gazeteci 
olarak yakinen biliyorum.' Hükümlü gazete
cilere hususi ve konforlu odalar tahsisini 
isteyecek kadar, bu memleketin realitelerine 
sırt çevirecek değilim. Ancak fikrî davranış
larından dolayı hüküm giymiş, gazetecileri, en 
basit mânada sıhhat şartlarını haiz olmıyan 
hapishane koğuşlarında; caniler, eroinmanlar 
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ve cinsî sapıklarla bir arada yaşamaya zorla
manın, bu günün medeni anlayışı ile telif 
.edilemiyeçeğini ifade etmek de yerinde olur. 

Bu itibarla, Muhterem Adliye Vekilinden, 
bu mevzuda imkânları zorlıyarak, şartları ıs
lah ederek, bir hal çaresi bulmasını bekle
mekteyiz. Mühim olan, bu anlayış ve ileri 
zihniyeti mevzuatımıza getirmektir. Ceza ev
lerimizin kifayetsizliği gibi maddi bir engel, 
bizi böylesine medeni bir davranıştan alıkoy-
mamalıdır. 

Burada tarihî bir vakıayı nakletmeme mü
saadelerinizi istirham ederim. Şarkta meşhur 
Şeyh Sait isyanı çıkmıştır, örfi idare ilân 
edilmiş, istiklâl mahkemeleri kurulmuştur. 
Takriri Sükûn Kanununa muhalefetten istan
bul'dan bâzı gazeteciler mevkufen Diyar
bakır'a sevk ediliyor. îş mahkemesi savcısı 
bu gazetecileri askerî kışlalarda diğer mah
kûmların yanma koymıyarak, onlara mahkeme 
binasının odasını tefrişe ederek tahsis edi
yor. 

Böyle fevkalâde bir devirde, bir fevkalâ
de mahkemenin gösterdiği anlayışı; normal 
bir; düzende, hele demokrasi gibi hayatiyetini 
siyasi fikir ve davranışlardan alan bir re
jimde, o fikir ve davranış sahiplerine göster
mek şarttır, elzemdir. 

Hürmetlerimi ifade ederken Yüksek Heye
tinizi meşgul ettiğimden dolayı affmızı dile
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, mem
leketimizde ne kadar i§siz bulunduğuna ve iş
sizliğin sebeplerine dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

, .BAŞKAN — Efendim, Sayın Kâmil inal 
burada, Çalışma Bakanı da buradalar. 11 nci 
soruya avdet ediyoruz. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

17 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 
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1. Memleketimizdeki işsizlerin mevcuda 

halen ne kadardır? ' 
2. İşsizliğin sebepleri nelerdir? 
3. Bugüne kadar işsizliğin önüne geç

mek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
4. Alman tedbirler ne gibi fayda sağla

mıştır. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Bolu 
Milletvekili Sayın Kâmil Inal'm sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Birinci sorusu : «Memleketimizdeki işsizle
rin mevcudu halen ne kadardır?» 

Muhterem arkadaşlarım; maalesef mem
leketimizde bugüne kadar işsizliği kesin ola
rak tesbit edecek istatistikler, bunu bütün 
açıklığı ile belirtecek imkânlar bulunamamış
tır. Onun için işsizliğin sayısı hakkında tat
min edici bir bilgi vermeye imkân yoktur. 
Ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu, kendisine 
yapılan müracaatlar çerçevesinde bu hususta bir 
fikir vermektedir, iş ve işçi Bulma Kurumu
nun, vatandaşlarımızın ancak 5,5 milyon ka
darı ile temas halinde olduğu kabul edil
mektedir. Bu çerçeve içinde Kuruma, geçen 
yıl 573 468 kişi iş için başvurmuş, bunlardan 
463 126 sı işe yerleştirilmiştir. Yani iş için 
yapılan müracaatlardan beşte dördü karşılan
mıştır. Karşılanamıyan beşte biri içinde de, 
işsiz olmamakla beraber, işini değiştirmek 
istiyenler de bulunmaktadır. îş ve işçi Bulma 
Kurumu ancak kendisine yapılan müracaat
lar gerek iş arıyanlar, gerek işçi arıyanlar 
tarafından yapılan müracaatlar nisbetinde fay
dalı olmaktadır. Meselâ son yürüyüş vesile
siyle, inşaat işçilerinin iş ve işçi Bulma Kuru
mundan da şikâyetçi oldukları ve binlerce İn
şaat işçisinin işsiz kaldığı belirtildi. Fakat 
son aylar zarfında, Mart ve Nisan aylan zar
fında iş ve işçi Bulma Kurumuna müracaat 
ederek adres bırakan inşaat işçisi sayısı 388 
den ibaret kalmıştır. Demek ki, vatandaşları
mız iş ve işçi Bulma Kurumunun imkânlarını 
yeteri kadar kullanmamaktadırlar. 

işsiz sayısı hakkında kesin bir fikir ve
rilememekle beraber, memleketimizin asıl bü
yük derdi olan, büyük şehirlerdeki işsizlikle
rin de devamlı kaynağı bulunan gizli işsiz
lik hakkında tahmini hesaplar yapılabilmek-

Bolu Milletvekili 
Kâmil inal 
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tedir. Deflet Plânlama Tekilâtmm yaptığı he
saba götfe, memleketimizde tarım kesiminde 
3,5 milyon gizli işsiz vardır. Yani istihsal tek
nolojisi bugünkü seviyede kalmak şartı ile, ta
rım kesiminden 3,5 milyon insan aynlsa istih
salimizde I hiçbir düşüş olmıyacaktır. Türkiye'
nin içinde bulunduğu güçlükler geniş ölçüde bu
radan doğmaktadır. 

Bugün, Ankara, İstanbul ve tzmir gibi bü
yük şehirlerde, işsizlik derdinin halledildiği ha
beri çıksa, derhal bu 3,5 milyon gizli işsizler 
kaynağının harekete geçerek, bir büyük işsiz
ler akınının büyük şehirlere yönelmesi bekle
nebilecektir. 

Sayın soru sahibinin sualinin ikinci kısmı
na gelince; «İşsizliğin sebepleri nelerdir?..» 

Bunların en başında Türkiye'nin nüfusunun 
olağan üstü bir şekilde artmakta oluşu gelmek
tedir. Türkiye'de nüfus, yüzde 3 kadar artmak
tadır. Bu artışta, son yıllarda gelen göçmen sa
yısının çokluğu da rol oynamaktadır. Fakat bu
nun dışında doğrudan doğruya doğumlar dola-
yısiyle nüfus artışı çok yüksektir. 

Ayrıca işsizliğin önemli bir sebebi de Tür
kiye'nin şu sırada, daha doğrusu Cumhuriyetle 
beraber, tarım ekonomisinden endüstri ekono
misine geçiş devresi içerisine girmiş bulunma
sıdır» Tarım ekonomisinden endüstri ekonomi
sine geçiş devresinde bütün memleketler ciddî 
bir işsizlik dâvası ile karşı karşıya kalmışlar
dır. Çünkü o zamana kadar çok dar imkânlar
la da olsa kendi köylerinde yaşıyan, çok azla 
kanaat etmek durumunda kalan kimseler sma-
ileşme hareketinin başlaması ile şehirlerde iş 
alanları açıldıkça köylerinde sıkıntıya katlan
makta daha az sabırlı hale gelmişler ve 
şehirlere akın etmeye başlamışlardır. Biz
de olduğu gibi bu devrede bütün memleketler 
de çetin bir işsizlikle karşı karşıya kalmışlar
dır. Şimdi Türkiye'de asıl bu sebeplerden ötü
rü işsizlikle karşı karşıya kalmış bulunmakta* 
dır. Türkiye'deki bünyeden doğan işsizliğin 
sebepleri bunlardır. Bunun dışında arızi sebep
ler çok az rol oynamaktadır. 

Arkadaşımızın diğer sorusu; «Türkiye'de 
bugüne kadar işsizliğin önüne geçmek için ne 
gibi tedbirler alınmıştır?» 

İşsizliğin, bilhassa çok büyük ölçüde gizli 
işsizlik bulunan bir devrede, kısa bir zamanda 
halledilmesini mümkün kılacak bir tılsımlı for-
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mül gösterebilmek çok güçtür. Bununla bera
ber imkânlar dâhilinde elden gelen yapılmak
tadır. Bu arada yurt dışına işçi gönderme im
kânının karşımıza çıkması büyük bir nimet sa
yılmak gerekir. Bilindiği gibi bir süredir bil
hassa Batı - Almanya'ya işçi gönderilmektedir. 
Geçen yaz Almanya'ya işçi gidişi, iki memleket 
arasındaki bir anlaşma ile resmî kontrol altına 
alınmıştır. Gerek bu anlaşmadan önce ve gerek
se bu anlaşmadan sonra Almanya'ya giden iş
çilerimizin sayısı 11 bindir. 

İktisadi durumu bizden daha iyi sayılan, nü
fusu ise bizim ancak dörtte birimiz kadar olan 
Yunanistan bugün Almanya'ya bizimkinin 4 
misli tutarında işçi göndermiştir. Onun için bu 
yurt dışına işçi gönderme imkânından daha ge
niş ölçüde faydalanabilme yollarını aramakta
yız. Bu arada bir yandan Almanya'ya işçi gön
derirken diğer yandan bizden işçi talebeden 
başka dost memleketlerle de anlaşmalar yap
mak yoluna gitmekteyiz. Bu arada Avusturya 
ile bir anlaşma yapmak üzereyiz. 

Almış olduğumuz başka bir tedbir de zaru
ri olmıyan hallerde fazla mesaiyi önlemektir. 
Bu hususta Çalışma Bakanlığı biıtkaç aydır esa
sen titiz davranmakta idi. Fakat bununla bera
ber bölge çalışma müdürlüklerinin 90 gün için 
kendi inisiyatifleri ile fazla mesaiye izin ver
mek yetkisi vardır. Bunun mutlak zaruret olan 
hallere inhisar ettirilmesi için tedbir almış bu
lunuyoruz. Böylelikle iş yerlerin, mevcut işçi
lere, fazla mesai yaptıracak yerde onları me
sai saatinde çalıştırıp posta adedini artırmaya 
sevk edilmektedir. 

Gene Hükümetinizin almış olduğu başka bir 
tedbir, bütün kamu sektörünün işçi ihtiyacı 
için, İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurma 
mecburiyetini kabul etmek olmuştur. Bu konu
da Şubat ayında bir kararname yayınlanmıştır. 
Bu aslında, iş imkânlarını artırıcı bir tedbir de
ğildir. Ancak mevcut iş imkânlarından gereği 
gibi faydalanmayı sağlayıcı; İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun Türkiye'deki iş imkânlarını zama
nında haber alıp zamanında işçiye haber ver
mesini sağlayıcı bir tedbir almak bakımından 
değerlidir. 

Yine işsizliğe karşı Çalışma Bakanlığının 
doğrudan doğruya kendi yetkileri içinde yürü
tülmekte olan bir başka tedbir, meslek eğitimi, 
iş başında eğitim gibi eğitim çalışmalarıdır. 
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Bunun ne kadar önemli olduğunu belirtmek 
için şu hususu söyliyebilirim : îş bulmakta eh 
çok güçlük çöken vatandaşlar, hiçbir meslekte 
yetişmemiş olan, vasıfsız işçi dediğimiz vatan
daşlardır. Aslında muayyen bir işte yetişen 
işçiler hemen daima iş bulabilmektedirler. Güç
lük, vasıfsız işçiler ve büro işlerinde iş arıyan-
lar içindir. Bu bakımdan iş eğitimine, meslek 
eğitimine, iş başında eğitime ne kadar geniş 
yer verilirse o mabette işsizliğe karşı sağlam 
bir tedbir alınmış olacaktır. Bu eğitim faali
yetini daha verimli bir hale getirmek için Hü
kümetimiz çalışmalar yapmaktadır. Bütçe ko
nuşması vesilesiyle de izah etmiştim, bizde ça
lışma hayatı ile ilgili eğitim faaliyeti şimdiye 
kadar çok daha dağınık bir şekilde yürütülegel-
miştir. Bu eğitim faaliyeti ile bir ucumdan Ça
lışma Bakanlığı, bir ucundan Sanayi ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları, özel müesseseler ve bâzı 
resmî Devlet teşekkülleri ve özel iktisadi teşeb
büsler ayrı ayrı ilgilenmektedirler. Şimdi, bü
tün çalışma hayatımızla ilgili bu eğitim faali
yetinin koordine edilmesine, memleketimizin 
plânlı kalkınma çabalan ile ahenkli hale geti
rilmesine gayret sarf edilmektedir. Bu husus
ta Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı 
ayrı ayrı projeler Hazırlamışlardır. Bu yıl için
de bu çalışmaları' koordine edecek bir heyetin 
kurulabileceğini ve tedbirler alınabileceğini umu
yoruz. 

Şimdiye kadar arz ettiklerim doğrudan doğ
ruya Çalışma Bakanlığının, bir işveren duru
munda olmıyan Çalışma Bakanlığının, yetki sı
nırları içine giren tedbirlerdi. Bunun dışında 
işsizliğin asıl tedbiri, hiç şüphesiz iktisadidir. 
Yani yatırımları artırmak suretiyle memlekette 
yeni iş alanları açmaktır. Bu alanda Hüküme
tinizin bu yıl işsizlik bakımından, işsizliği gi-̂  
dermek bakımından bir ferahlık getireceğini 
ummamıza başlıca, sebep; kamu sektörü yatırım
larında beklenen artıştır. Bu yıl kamu sektö
rünün yatırımları, 5 milyarı bulacaktır. Bu^ 
geçen yıla nazaran 700 milyon liralık bir artış 
demektir. Karma Hükümetin plânlı kalkınma 
hedefine bağlılığını gören müttefiklerimiz, dost
larımız nezdinde yaratmış olduğu güven mem
leketimize yapılacak yardımlarda geniş artışlar 
beklememizi de •haklı kılmaktadır. Bunlar da 
hiç şüphesiz memleketimizin kısa zamanda büt-
Çe ile sağlanan imkânlardan daha geniş yatı-1 
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rım imkânlarına kavuşabileceğinin işareti sayı
labilir. . . . . • , 

Hükümetin bunun dışında aldığı bir tedbir, 
tam kapasite ile çalışnııyan tesisleri tam kapasite 
ile çalışır hale getirmek yolundaki çalışmalardır. 
Hükümet, şu hususu tesbit etmiştir ki, memleketi
mizde birçok iş yerleri kapasitelerinin bir hayli 
altında çalışmaktadır. Halbuki plânlı bir kalkın
ma çabası içinde bu iş yerlerinin pek çoğunu tam 
kapasite ile çalışır hale getirmek mümkündür. 
Bunu incelemek ve gerçekleştirmek için Hüküme
tiniz tedbirler almıştır. Bu arada ithalât imkân
ları arttıktan sonra iş hacımları daralan küçük 
atelyelerin iş imkânlarından, kapasitelerinden da
ha iyi faydalanmak yollarını da Hükümetiniz ara
maktadır. Bu âtıl kapasiteleri harekete getirmek 
suretiyle kısa bir zamanda pekaz masrafla önem
li sonuçlar alabileceğimizi umuyoruz. Meselâ, ör
nek olarak şunu belirtebilirim; Türkiye'nin gemi 
ihtiyacının büyük bir kısmını kendi tersanelerin
den sağlaması mümkündür; Hükümetiniz -bunu 
tesbit etmiştir. Bir küçük kıpırdanışla sadece 
Gölcük Tersanesinde bir hamlede 500 yeni işçi al
mak mümkün olmuştur. 

Bu arada bâzı iş yerlerinin kapasite altında 
çalışmalarının başlıca sebebi; bu iş yerlerinin 
meydana getirdiği malları için yeter ölçüde ihraç 
pazarlarının bulunamamış olmasıdır. Hükümeti
niz bu yolda gayretler sarf etmektedir, «ihraca
tı Geliştirme Merkezi» adı ile kurulmuş olan Mer
kez bu ihracat tıkanıklıklarını giderici tedbirler 
konusunda, Hükümete faydalı, değerli yardımlar
da bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak kısa za
manda ithalâtımızı kısıcı ve ihracatımızı artırıcı 
gayretleri yürütebilmek için gümrük mevzuatın
daki gerekli değişiklikler ve ithalât, ihracat poli
tikamızdaki ve formalitelerimizdeki değişiklikler 
yapılmaya çalışılmaktadır. 

İşsizliğe en önemli çarelerden biri, bilhassa 
işsizliğin büyük, şehirler üzerindeki baskısını 
azaltmanın başta gelen tedbiri, Hükümetinizin 
görüşünce, bölge kalkınmasıdır. Arz ettiğim gi
bi, Türkiye'de işsizliğin en büyük kaynağı tarım 
kesimindeki 3,5 milyonu bulan gizli işsizlerdir. 

' Bunların büyük bir kısmının gücünü kendi böl
gelerimde değerlendirmek imkânını bulabildiğimiz 
ölçüde, hem işsizliğin en- tesirli çarelerinden biri 
bulunmuş olacak, hem de büyük şehirlerde işsiz
lik geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. Bu yolda 
Devlet Plânlama Teşkilâtında çalışmalar vardır, 
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bilhassa «toplum kalkınması» adı altında hazırla
nan tasarı, bölge kalkınmasının kısa zamanda ge
niş ölçüde hızlanması imkânını verecektir. Ayrıca 
teknik eğitim ve çalışma hayatiyle ilgili her tür
lü eğitim gayretlerini artırmak için, daha önce 
de bahsettiğim koordinasyon tedbirine ilâveten 
yeni tesisler kurulmaktadır. Bu arada Millî Eği
tim Bakanlığı Milletler Arası Çalışma Teşkilâtiy-
le iş birliği yaparak sonbaharda Ankara'da yetiş
kinler için bir eğitim merkezi kuracaktır. 

Muhterem arkadaşımızın sorusunun dördüncü 
kısmı, alman tedbirler ne gibi fayda sağlamıştır, 
şeklindedir. 

Bunların ne gibi faydalar sağladığını, bu gi
bi tedbirler ahnmasaydı, işsizliğin, bugünkü haliy
le dahi büyük bir dert olan işsizliğin, ne kadar 
daha büyük bir dert olacağını hatırlatmakla, be
lirtmek mümkün olur zannederim. 

Meselâ, yurt dışına işçi şevki hızlandırılmış, 
teşvik edilmiş olmasaydı, bugün şu kadar olan iş
sizlik baskısı büyük şehirlerimizde 11 bin daha 
fazla olmuş olacak idi. Fazla mesaiyi önleme yo
lu ile arz ettiğim gibi, birçok iş yerleri işçiyi faz
la çalıştırmak yerine işçi postalarını artırmaya 
teşvik edilmektedir. 

Ayrıca sosyal bir görüşle hareket eden İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, makinalaşmanın, tek
nik yeniliklerin işçi gücüne ihtiyacı azaltmasına 
rağmen, maliyetlerin bir miktar yükseltmesi pa
hasına da olsa ihtiyaçlarından fazla işçi çalıştır
maya devam etmek suretiyle işsizliğin 'bugün
künden daha büyük bir dert olmamasına güç
leri yettiği kadar çalışmakta, imkân bulmak
tadır. Fakat bütün bunların üstünde, daha ev
vel arz ettiğim gibi, işsizliğin başlıca çaresi ya
tırımları hızlandırmak, dışarıya, müttefikleri
mize telkin edeceğimiz güvenle daha geniş yar
dım imkânları sağlamak ve bölge kalkınması-
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m gerçekleştirmektir. (Bu yolda Hükümetinizin 
çalışmaları ilerlemiştir. 

Sözlerimi burada kesiyorum. Fakat bu vesi
leyle şunu belirtmek isterim; Hükümetin, işsiz
liği giderme yolunda, işsizliği hiç değilse azalt
ma yolunda düşündüklerim ve anlattıklarım 
dışında muhtelif tedbirleri vardır. Eğer sözlü 
soru sahibi arkadaşım, izin verirlerse, bunları 
da etraflı bir şekilde iki gün sonra yüksek hu
zurunuzda cereyan edeceğini zannettiğim genel 
görüşme vesilesiyle gerek bendeniz, gerekse il
gili Bakan arkadaşlarımız anlatmak fırsatını 
bulacaktır. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâmil înal. 
KAMİL İNAL (Bolu) — Sayın Bakana, bu

rada verdikleri izahattan dolayı teşekkür «de
rim. 

Bu ıkonu üzerinde Mecliste bir konuşma ka
rarı verildiği için konuşmalarımı oraya bırakı
yorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, «Çalışma Ba
kanı lehine tatbik edilen bu usulü bana da tat
bik etseniz müteşekkir kalacağım.»1 diyor. 

Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşımız, içtüzü
ğün 154 ncü maddesine ıgöre bu hüküm sadece 
soru sahiplerine aittir. Bu hüküm Bakanları 
ilzam etmez. Bu itibarla iki defa bulunmadığı
nız için sorunuz düşmüştür. Fakalt bu sizi üçün
cü bir defa ve fakat bir defaya mahsus olmak 
üzere yeniden bir sözlü soru sormak hakkın
dan vareste kılmaz, özür dilerim, başka türlü 
yapamıyacağım. Gündem zaten tamamlanmıştır. 

9 Mayıs Çarşamba günü saat 14 de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısından sonra top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin 
Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleriyle, Erzu
rum'daki lise ve ilk öğretmen okullarının öğret
menlerine dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hil
mi tncesulu'nun yazılı cevabı (7/74) 

27 . 2 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı soruların Millî Eğitim Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygı ile rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli 

1. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ola
rak yetiştirilmek üzere kaç kişi Amerika'ya 
gönderilmiştir? Bunlardan kaçı ihtisasını ya
parak yurda dönmüştür? Yine bunlardan kaçı 
Atatürk Üniversitesi öğretim kadrosunda yer 
almıştır! 

2. Döner sermayeli olarak işletilmekte olan 
üniversite çiftliğinin işletmeye açılış tarihin
den beri gelir ve gider kaynaklarının müfredatı 
ile birlikte bildirilmesi. 

3. Erzurum'da öğretim yapan lise, Nene-
hâtun Îlköğretmen Okulu, Yavuz Selim Ilköğ-
retmen Okulunda Edebiyat Fakültesi ve Dil -
Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu kaç «de'bi-
yat öğretmeninin bulunduğu? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4 . 5 . 1962 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 881 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli, 7 Mart 1962 tarih ve 7/74, 1370-
5905 sayılı yazınız : 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli tarafın
dan 'Bakanlığımıza ıtevcih olunan, Atatürk 
Üniversitesi öğrlfinİ üyeleriyle, Erzurum'da 
mevcut orta dereeieli okullarımızda bulunan 
edebiyat öğretmenleri hakkmctaki yazılı 'soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. V 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Hilmi İncesulu 

Millî Eğitim Bakanı 

1. Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan 
beri, 33 asistan, öğretim üyesi yetiştirilmek 
üzere Amerika'ya gönderilmiştir. Bunlardan 2 
si, lâboratuvar yetersizliği yüzünden ikinci de
fa Amerika'ya gönderilmiştir. Bu asistanlardan 
26 sı çalışmalarını tamamlıyarak yurda dön
müşlerdir; 2 si hakkında ise, üniversite ile irti
batlarını kestiklerinden takibat yapılmaktadır. 
Bu asistanların halen 23 ü üniversite kadrosun
da çalışmaktadırlar. Bahis konusu 33 asistanın 
Amerika 'daki ikametleri sırasındaki bütün mas
rafları, Nebraska Üniversitesi tarafından öden
miştir. Yalnız gidiş - dönüş yollukları üniversi
te bütçesinden karşılanmıştır. Bunlardan başka 
bütün masrafları üniversite bütçesinden öden
mek suretiyle 8 asistan Avrupa memleketlerine 
gönderilmiş, bunlardan biri çalışmalarını ta-
mamlıyarak yurda dönmüş ve kadroya geçiri
lerek çalışmaya başlamış; 7 si ise müddetleri 
dolmadığından 'henüz dönmemişlerdir. 

% 1960 yılı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fa
kültesi döner sermayesinin tarla ürünleriyle 
hayvan ürünlerinden sağlanan geliri 452 034,13 
lira, gideri ise 299 276,24 liradır. Aradaki 
152 757,89 liralık'fark, kâr olarak döner ser
mayeye eklenmiştir. 1961 malî yılı gelir yekû
nu ise 1 031 794,06 liradır. Buna karşılık gi
der 036 938,28 liradır. Bir önceki yılda olduğu 
gibi, 394 855,78 liralık kâr, döner sermayeye 
ilâve edilmiştir. 

2 nci soru ile ilgili müfredatlı liste ilişiktir. 
Bu sorunun 'genel 'gelirlere ait toplamına, kasa 
ve bankadaki nakit dâhil edilmemiştir. 

3. Halen Erzurum'da; 2 si lisede, 1 i erkek 
ortaokulunda, 1 i Nenehatun Kız Îlköğretmen 
Okulunda olmak üzere, İstanbul Edebiyat Fa
kültesi ile Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi mezunu 4 edebiyat öğretmeni vazife gör
mektedir. 
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Döner 

Sermayesinin 1960 malî yılı giderleri 

F. Giderin çeşidi 

Ücretler 
Emekli keseneği 
Yolluklar 
Ek görev 
Ek - Matbua 
Isıtma 
Aydınlatma 
Vergi ve harçlar 
Diğer işletme giderleri 
Makina ve demirbaş masrafları 
Büro ve tesisat 
Tohumluk 
Akar yakıt 
Hayvan yemi 
İlâç ve tedavi 
Hayvan mubayaası 

Lira K. 
_X 
70.702,35 
1.868,56 
1.230,00 

19.264,50 
616,00 
600,00 

2.976,69 
1.059,51 
5.022,03 

37.323,32 
1.476,83 

54.816,00 
21.129,30 
7.034,85 

174,85 
23.985,00 

Gider toplamı 249.279,79 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Döner 
Sermayesinin 1960 malî yılı gelirleri 

(işletmenin açılmaya başladığı 1960 malî yılı 
Eylül ayından 1961 Mart ayı başına kadar) 

F. Gelirin çeşidi Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

Sabit kıymetler 
Canlı demirbaşlar 
Hammadde ve malzeme 
Makuller 
5/1 Kasa 
5/2 Banka mevduatı 
İstihsal : ' 
Buğday 
Arpa 
Patates 
Yonca 
Çayır otu 
İnek sütü 
Şeker pancarı 
Sap ve saman 
Muhtelif 

Gelir toplamı 

29.518,80 
17.609,72 
75.984,50 
29.238,88 
1.171,36 

276.612,35 

149.756,76 
37.273,52 
2.076,95 

11.529,60 
55.435,90 
2.665,50 

33.258,96 
7.081,20 
1.102,80 

730.316,80 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Döner 
Sermayesinin 1961 malî yılı giderleri 

F. Giderin çeşidi 

Ücretler 
Ek görev 
İşçi yevmiyeleri 
İkramiye 
Kasa tazminatı 
Yolluklar 
işçi giyim 
Emekli keseneği 
Tedavi giderleri 
Hammadde ve malzeme 
Akar yakıt 
Ambalaj malzemesi 
Makina ve demirbaş 
Tesisat bakımı 
Hayvan yemlikleri 
Bitki ve hayvan ilâçları 
Hayvan mubayaası 
Gübreler 
Yatırımlar 

Lira K. 

111.316,51 
50.000,00 

173.953,00 
14.072,00 

840,00 
14.000,00 
7.000,00 
7.600,00 
2.000,00 

40.648,00 
65.144,12 
18.181,92 
24.260,80 
2.544,93 

13.000,00 
4.800,00 

40.177,00 
2.400,00 

45.000,00 

Gider toplamı 636.938,28 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin döner 
sermayesinin 1961 malî yılı gelirleri 

Lira K. 

Sabit kıymetler 
Canlı demirbaş 
Hammadde ve malzeme 
Mahsuller ve mamuller 
Kasa 
Banka 
Buğday 
Arpa 
Yonca 
Çayır otu 
İnek sütü 
Yumurta 
Sap ve saman 
Muhtelif 
Atlar 
Sığırlar (Doğumdan) 
Sığırlar (Satıştan) 
Kümes hayvanı 

121.836.75 
63.842,80 

24^.087,50 
75.208,83 
1.064,18 

500.449bl 
124.85517 
41.477,00 
31.088,00 

153.246,40 
18.642,65 
5.202.00 

45.349*30 
48.936,64 
2.250,00 

260.00 
17.760.iK) 
4.263,50 
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Lira TC. 

Diğer işletme 
Pancar 
Porunga 
Yulaf 
Patates 

gelirleri 

Gelir toplamı 

8.084,37 
9.037,00 
5.585,00 

, 5.194,44 
1.586,55 

1.533.308,19 

2. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasabalarına 
Ege şebekesinden enerji naklinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş ve tmar ve îskân Bakanı Mu-
hiddin Oüven'in yazılı cevapları (7/75) 

28 . 2 . 1962 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Sanayi Bakanı 
ve Sayın imar ve îskân Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile arz vo rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

1. Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasa
balarına Ege şebekesinden enerji nakli düşünül
mekte raidir, ve plânlama ne safhadadır? Şe
bekeye bağlantı nerede yapılacaktır? 

2. Şayet bir plânlama mecvut ise bu ka
sabaların hangi tarihlerde, hangi noktalarda 
şebekeye bağlanabilecekleri tahmin edilmek
tedir? 

3. Bu kasabalara enerji naklinin gerektir
diği masraflar ne kadar tahmin edilmektedir? 

4. Bu kasabaların şehir içi şebeke durum
ları nedir? Bunların da ıslahı düşünülmekte 
midir? Plânlama ne safhadadır? Malî portele
ri nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 23 . 3 . 1962 

Müsteşarlık 
Yazı İşleri Bürosu 

Ek: 1/84 

Millet Meclisi: Başkanlığına 
7 .3 .1962 tarihli, Genel Sekreterlik 1396 -

6190/7.-75 sayılı yazınıza: 
Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasabaları-

7 . 5 . 1962 O : 1 
na Ege Şebekesinden enerji naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Aydın Milletvekili Meh
met Yavaş tarafından verilen yazılı soru öner
gesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm 28 . 2 .1962 
tarihli yazılı soru önergesi hakkında Sanayi 

Balkanlığı cevabı 
Soru: 
1. — Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasaba

larına Ege Şebekesinden enerji nakli düşünül
mekte midir ve plânlama ne safhadadır? Şebe
keye bağlantı nerede yapılacaktır? 

2. Şayet bir plânlama mevcut ise bu kasa
baların hangi tarihlerde, hangi noktalarda şebe
keye bağlanabilecekleri tahmin edilmektedir? 

3. Bu kasabalara enerji naklinin gerektir
diği masraflar ne kadar tahmin edilmektedir? 

4. Bu kasabaların şehir içi şebeke durum
ları nedir? Bunların da ıslahı düşünülmekte 
midir? Plânlama ne safhadadır? Malî porteleri 
nedi r? . • • - . . . 

Cevap : 
Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasabaları, 

yapılmış olan plânlamalara göre Selçuk, Mur-
•sallı, îneirliova ve Bağarası kasabaları ile bir
likte Aydın - Söke enerji nakil hattı üzerinde 
Germencik'te tesis edilecek indirici postadan 33 
ve 15 Kw. lık hava hatları ile 'besleneceklerdir. 

Germencik indirici trafo postası Etibank ta
rafından ele alınmış olup takriben 1964 yılı 
ortalarında tamamlanacaktır. 

Germencik postasının tesis 
bedeli 1 500 000 T.L. 

Germendik - Îneirliova - Ko
çarlı - Bağarası hava hatları 
ve postaları 2 700 000 T.L. 

Germencik - Ortaklar - Sel
çuk hava hatları ve postaları 1 650 000 T.L. 

Germencik, Koçarlı ve Ortaklar şehir şebe
keleri tevsi ve ıslaha muhtaçtır. Bu-şehir ve ka
sabalarda yeni abone kaydı yapılmamaktadır. 

Şebekelerin ıslah ve tevsileri için lüzumlu 
takribi tesis bedelleri şöyledir : 

Germencik 650 000 T.L. 
Koçarlı 800 000 T.L. 
Ortaklar 510 000 T.L. 
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Bütün bu tesislerin hangi tarihlerde ele alı

nacağı 5 yıllık plân tamamlanınca belli olacak
tır. 

T. C. 
îmar ve iskân Vekâleti 28 . 4 .1962 

Plânlama ve îmar Gn. Md. 
Âmme Tesisleri Da. Bşk. 

Sayı: 0708-El/3045 

özü : Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
î lgi : 7 .3 .1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 1396 - 6190 - 7/75 sayılı yazınız : 
Germencik, Koçarlı ve Ortaklar kasabaları

na Ege şebekesinden enerji naklinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Aydın Milletvekili Meh
met Yavaş tarafından verilen yazılı soru öner
gesi ile istenilen hususlarla alâkalı malûmat ili-

. şik-olarak sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Muhiddin Güven 
îmar ve iskân Bakanı 

Germencik, Koçarlı ve Ortaklar elektrik işleri 
hakkında yazılı soru önergesi 

Soru 1 : Germencik, Koçarlı ve Ortaklar 
kasabalarına Ege Şebekesinden enerji nakli dü
şünülmekte midir, ve plânlama ne safhadadır1? 
Şebekeye bağlantı nerede yapılacaktır? 

Cevap 1 : Germencik, Koçarlı ve Ortaklar 
kasabaları Kuşadası, Mursallı ve tncirliova ka
sabaları ile beraber Aydın, Söke 66 kilovoltluk 
yüksek gerilim hava hattının Germencik'te te
sis edilecek 66/33/15 Kw. lık indirici transfor
matör merkezinden beslenerek Ege Enterkon-
nekte şebekesine bağlanacaktır. 

Germencik indirici merkezi ile, Germencik -
Koçarlı hava hattı ve Koçarlı indirici merkezi 
Etibankça ele alınmıştır. Germencik - Ortaklar 
yüksek gerilim hattına ait projenin hazırlan
ması iller Bankasının 1962 yılı programına dâ
hildir. 

Enterkonnekte şebekeye bağlantı Germen
cikte yapılacaktır. 

Soru 2 : Şayet bir plânlama mevcut ise bu 
kasabaların hangi tarihlerde hangi noktalarda 
şebekeye bağlanabilecekleri tahmin edilmekte
dir? 

7.5.1962 O :1 
Cevap 2 : Germencikteki 66/33/15 Kw. lık 

indirici transformatör merkezi 15 Nisan 1964 
yılında Etibank Genel Müdürlüğünce tamamla
nacaktır. Bu itibarla mezkûr kasabaların enter-
konekte şebekeye bağlanmaları ancak bu tarih
ten sonra mümkün olabilecektir. 

Soru 3 : Bu kasabalara enerji naklinin ge
rektirdiği masraflar ne kadar tahmin edilmek
tedir? 

Cevap 3 : iller Bankasınca yapılacak hava 
hatlarının projeleri tekemmül etmeden malî 
portelerinin tahmini mümkün değildir. 

Soru 4 : Bu kasabaların şehir içi şebeke du
rumları nedir? Bunların da ıslahı düşünülmekte 
midir? Plânlama ne safhadadır? Malî porteleri 
nedir? 

Cevap 4 : Mezkûr kasabaların dahilî elek
trik şebekelerinin de tevsi ve ıslahına ihtiyaç 
vardır. 

Koçarlı şebekesi iller Bankası 1962 iş ve 
plasman programına dâhildir. Dışardan getir
tilmesi lüzumlu malzeme yurdumuza gelmiştir. 
Şebeke keşif bedeli 790 000 liradır. Eylül ayın
da ihalesi yapılacaktır. 

Germencik ve Ortaklar dahilî şebeke proje
lerinin tanzimi 1962 yılı programındadır. Pro
jelerinin tanziminden evvel malî portelerinin 
tesbiti mümkün olamamaktadır. 

S. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne Belediyesi Elektrik İşletmesinin ih
tiyacı olan ahar yakıtı Petrol Ofisi bayiliğinden 
sahnaldığı takdirde bir zarar ve ziyanı bahis 
konusu olup olmadığına dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/76) 

özü : Edirne Belediyesi Elektrik 
işletmesi akar yakıt ihtiyacı için 
ne miktar belediyenin para sarf 
edeceği konusunda yazılı sora. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Eliyle 

içişleri Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara. 

Başbakanlık Yüksek Makamından sâdır olan 
23 . 3 . 1961 tarih, Zat ve Yazı işleri Umum Mü
dürlüğü ibareli 27/1216 sayılı emre istinaden 
elektrik işletmelerinin ihtiyaçları olan akar yakut 
ve madenî yağların tedarikinin Petrol Ofisinden 
sağlanması yolundaki tamimi üzerine; Edirne Be-
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tediyesi Elektrik İsletmesinin bu tamime uymak 
gibi bir mecburiyeti hâsıl olmuştur. Serbestçe 
yapacağı mubayaaya nazaran bu. kere vâki emir 
üzerine Petrol Ofisinden yapmıya mecbur olaca
ğı mubayaa fiyatı arasında, fiyat farkı işletme 
aleyhine olmak üzere takriben 102 hin lirayı bul
maktadır. 

Başbakanlığın istinadettiği 1949 tarih ve 792 
sayılı koordinasyon 'Kararının, halen mer'i 4768 
sayılı (Elektrik İşletme Müesseseleri hakkındaki) 
Kanunun 3 ncü maddesine açıkça muhalif bulun
duğu kanaatine vardığımdan durumu Başbakan
lık Yüksek Makamına yazdığım 16 . 3 . 1962 ta
rihli yazımla şikâyette bulundum. ıSon derece et
raflı sebeplerle, mezkûr tamimin kanunsuzluğuna 
işaret etmek istedim ve tashihini talep ettim. 

Edirne'de Petrol Ofisi sermayesiyle açılmış 
Ofisin Şubesi ve deposu bulunmadığı halde, mez-
'kûr Ofisin bayiliğini yapan ve tamamiylc husu
si kâr zihniyetiyle hareket eden bir şahsı, Petrol 
Ofisi Umum Müdürlüğünden temin ettiği vekâlet
nameye dayanarak. Ofis şubesi mahiyetini taşır-
casma 'belediyenin, mezkûr şahıstan mubayaada 
bulunması emredilmiştir. Maliye Bakanlığının 
sözü geçen Petrol Ofisi Bayiliği lehine vâki tef
sir ve mütalâaları sebebiyle, bir şahsın himaye 
edildiği ve dolayısiyle işletmenin zarara uğratıl
dığı, düşüncesiyle hareket edip ayrıca Maliye Ba
kanlığı nezdinde de şikâyette bulundum. 

Gerek Başbakanlık ve «gerek Maliye Bakanlığı 
nezdindeki müracaat ve şikâyetimi ilerde bir Mec
lis soruşturması şekline intikal ettirmek ihtimalim 
mevzuubahisıtir. 

Bu itibarla; Edirne Belediyesi Mlektrik İşlet
mesinin 1902 malî yılında evvelden beri tatbik 
edilegelen ihale usulleriyle akar yakıt mubayaası
nın kaç lira ile mümkün olabileceğini, şayet Petrol 
Ofisi Edirne Bayiliğinden 'böyle bir mubayaaya 
mecbur bırakılırsa keza bu mubayaa fiyatının kaç 
lira olabileceğinin binnetice Belediye Elektrik 
İşletmesi aleyhine arada 102 bin liralık bir za
rar ziyanın mevzuubahis olup olmadığının tara
fıma yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

16. 8 . 1962 

Kdirae Milletvekili 
Fahir Giritlioğh] 

7 . 5 . 1962 O : 1 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İd. Gn. Md. 

Şb.Md.: 6211-302-6/7803 

30 . 4 . 1962 

Konu: Yazılı soru önergesi Kk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29 . 3 . 1962 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/76/1474 - 6593 sayı
lı yazı.. 

196S malî yılma kadar Edirne Belediyesi 
Elektrik İşletmesinin ihtiyacı olan akar yakıt ve 
madenî yağ, 4768 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ve ihale suretiyle temin edilmiştir. 

792 sayılı Koordinasyon Kararının tatbiki 
hakkındaki Başbakanlığın 23 . 3 . 1961 gün ve 
27/1216 sayılı ve 4 . 9 . 1961 gün ve 27/4149 sa
yılı emirleri üzerine akar yakıt ve madenî yağ 
ihtiyacının Petrol Ofisten satınalmması için te
şebbüse -geçilmiştir. 

Edirne Elektrik İşletmesinin 1962 yılı ihtiya
cı 800 ton motorin ve 15 ton yağ olarak tahmin 
edilmiş ve Petrol Ofis temsilcileri ile yapılan te
masta motorinin kilosu 71 kuruştan, madenî ya
ğın kilosu ise 235 kuruştan verilebileceği bildi
rilmiş olup 1961 yılı serbest piyasadan ihale su
retiyle motorinin kilosu 66.49 kuruştan ve ma
denî yağın kilosu da 208.5 kuruştan temin edil
diğine göre 1962 yılı ihtiyaçları için tahmin edi
len miktar tamamen sarf edilirse motorine 36.080 
lira, madenî yağa 5.475 lira ki, ceman 41.555 
lira, fazla ödeme yapılacağı neticesine varılmış
tır. 

Keyfiyeti arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

i. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri şeddeleri himayesinde bulun-
mıyan Türk sahillerinde muavin şeddeler yapıl
masının mümkün olup olmadığına dair sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüfün yazılı ce
vabı (7/86) 

31 . 3 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 
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Bayındırlık Bakanlığına 

Edirne'de Meriç nehri şeddelerinin inşaatı 
sayesinde : Birçok ekilmeye müsait arazimiz kur
tarılmıştır. 

Halen : Edirne'nin Meriç kazasında; Meriç 
Nehri şeddeleri himayesinde olmıyan (Hasırcı, 
Arnavutköy, Alibeyköy, Nasuhbeyköy, Kadıdon-
durmaköy, Küplüköy, Sarhanlı ve Subaşı köy
leri) vardır. 

Bu köylerin karşısında : Yunanlılar, Meriç 
Nehrine 10 - 15 metre yakınlıkta muavin şedde
ler inşa etmişlerdir. Halen de, bu inşaat için ça
lışmaktadırlar. 

Acaba : 
1. Türk sahillerinde de muavin şedde yapı

lamaz mı? 
2. Muavin şeddelerin büyük su baskınlarına 

mukavemet edemiyecekleri iddiasına karşı : (Kış 
mevsiminde olacak bu kabîl su baskınlarından, 
esasen ziraat arazisinin, kış mevsiminde zarar 
görmiyeceği, kışın vâki olacak su baskını sıra
sında muavin şeddelerin bâzı yerlerinin tahribe 
mâruz kalacağı fakat.. Tahrip gören bu kısımla
rın yaz mevsiminde tamirlerinin kabil olduğu 
söylenmektedir. 

Meriç nehrinin yaz mevsimi sırasında; kaba
rık taşmalarından ekili araziyi kurtarmak için. 
Yunan sahillerinde olduğu veçhile muavin şed
delerin yapılmasının kabil olup olmadığını? 

3. Küplü vakıf Adası mevkiinde takriben 
50 sene evvel yapılmış alelade bir şeddenin enka
zının bugün dahi halen mevcudiyetini muhafaza 
etmekte oluşu : Böyle bir inşaatın yapılması ha
linde, mevcudiyetini Meriç taşmalarına karşı ko
ruyacağına işaret teşkil etmez mi? 

4. Şayet muavin şeddelerin yapılması kabil 
olamazsa : Yaz mevsimi boyunca; Meriç'te mey
dana gelen ufak taşkınlıkların meydana getir
diği yarıntılar, taşkınlığın hemen akabinde ka
patılamaz mı? Meriç yatağındaki yarıntılar ka
patıldığı takdirde ovaya girecek su miktarı az 
olacağından mahsullerin de binnetice kurtarıl
ması kabil olabileceğine göre : 

Bu şekilde hâsıl olacak yarıntıları kapatmak 
üzere : Yaz mevsiminde, muayyen aralıklarla, 
buldozerlerin tahsis edilmesi (Yunanistan'da ol
duğu gibi) Bakanlıkça kabil görülmekte midir? 

Durumun açıklanmasını saygılarımla arz ve 
rica ederim. 
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I T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 4 . 5 . 1962 
Hususi Kalem 

Sayı : 100 - 6/420 

Konu : Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 7 . 4 . 1962 tarih ve 7/86 - 1667 - 7572 

sayılı yazınız. 

Yukarda adı geçen yazınızla gönderilen, 
Meriç nehri şeddeleri himayesinde bulunmı-
yan Türk sahillerinde muavin şeddeler ya
pılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesine ha
zırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 

Meriç nehri ve tabileri ıslahı inşaatı Har-
za lılngineenns Co. tarafından hazırlanmış 
olan Meriç vadisi plânlama raporuna müsteni
den ve 1934 yılında Türk ve Yunanistan Hü
kümetleri tarafından imzalanmış bulunan İti-
lâfname hükümlerine tevfikan yapılmaktadır. 

Vazıh soru önergesinde ismi geçen Arna
vutköy, Alibeyköy, Nasuhbey köyleri, ame-
najman plâlanmda Meriç nehri taşkınlarına 
karşı korunması ekonomik ve teknik bakım
dan uygun görülmemiş olduğu cihetle bu sa
halarda Meriç nehri karastrofal taşkınlarına 
karşı şedde yapılması tavsiye edilmemiştir. 
Aynı şekilde adı geçen köylerin karşısında 
Yunanistan arazisinde şedde inşası amenajman 
plânında derpiş edilmemiştir. 

Bu bakımdan, Türkiye ve Yunanistan Hü
kümetleri tarafından imzalanmış bulunan 
1934 İtilâf name hükümlerine göre Türk ve 
Yunan teknik servisleri tarafından yapılmak
la bulunan arazi ölçme ve etüt işleri netice
sinde varılacak mutabakata göre Meriç nehri 

ı boyunca iki sahilde de yaz feyezanlarına da-
j yanacak muavin sedler yapılması bahis ko

nusu olabilecektir. 
} 1. Türk sahillerinde muavin şedde yapıl-
I ması konusu bütün Meriç nehri boyunca Türk 

ve Yunan ekiplerinin çalışmaları neticesinde 
| iki tarafça varılacak mutabakata göre kısım 
i ve teknik bakımdan mümkün ve ekonomik 
1 bakımdan rantabl olan sahalarda plânlana-

( 
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rak önümüzdeki senelerde icraat programların
da mütalâa edilecektir. 

2, 3. Adı geçen muavin şeddelerin Me
riç feyezanlarına karşı üzerlerinden su geçmesi 
haline göre projelendilerecek ve kış feye
zanlarında Türk ve Yunan ana feyezan şed
deleri arasında akımın yer alacağına ve yaz 
feyezanlarında. Meriç yatağı ile Türkiye ana 
feyezan şeddeleri arasındaki arazinin zarar 
görmesini önleyecek şekilde inşa edilecek ve 
kış feyezanlarında kısmen tahrib olması muh
temel muavin şeddeler her sene tamir edile
cektir. 

4. Muavin şeddelerin yapılması halinde 
Meriç yatağındaki yarıntılardan su gelmesi 
bahis konusu olmıyacaktır. Bu şeddelerin in
şasına kadar ufak yarıntıların arazi sahip
leri tarafından cüzi emek sarfı ile kapatıl
ması mümkün görülmektedir. DSÎ Genel Mü
dürlüğü vasıtalarının kendi inşaatlarımızın 
idame ve bakımı işlerinde mahmul bulun
maları karşısında bu sahada muavin şeddeler 
inşasına kadar makina tahsisi imkânsız görül
mektedir. 

Yunanistan tarafından muavin şedde ya
pılmasına teşebbüs edilmiş bulunmakla beraber 
mer'i .bulunan 1934 Itilâfnamesi hükümlerine 
aykırı olan bu kısımların kaldırılması husu
sunda Yunanistan Hükümeti nezdinde teşeb
büste bulunulmuştur. 

Ayrıca soru önergesinde ismi geçen Kadı-
dondurma ve Küplü köylerinin Meriç taşkın
larından korunması Master Plânda bulunan 
Küplü şeddesi inaşatı ile mümkün olmakla 
beraber yapılmış bulunan etütlere göre 
Küplü rezervuarı, şeddesi ve sulaması inşaatı 
rantabl görülmediği cihetle başka ekonomik 
alternatiflerin bulunmasına kadar Küplü şed
deleri inşaatından sarfınazar edilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Bayındırlık Bakanı 

Emin Paksüt 

5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Tekel idaresinin senelik anason ihtiyacı ile 

7,5.1962 0 : 1 
satınaldığı yerli ve ithal malı anasonun fiyat
larına dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Buladoğ'lu ve Ticaret Bakanı thsan 
Gürsan'ın yazılı cevapları (7/88) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel ve 

Ticaret Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygı ile rica 
ederim. 

5 . 4 . 1962 
Burdur Milletvekili 

Nadir Yavuzkan 

1958 - 1959, 1960 - 1961 yıllarında her yıl 
için ayrı ayrı olarak : 

1. Tekel İdaresinin anason ihtiyacı ne mik
tar olmuştur? 

2. a) Bu miktarların yurt içinden muba
yaa edilen kısmı, 

b) ithal edilen kısmı ne kadardır1? 
3. a) Dâhilde mubayaa edilen anasonun 

ortalama maliyet fiyatı nedir ? 
b) ithal edilen anasonun maliyet fiyatı 

nedir? 
4. 1961 yılında yurt içinde hangi il ve il

çede ne miktar anason hangi fiyatlarla muba
yaa edilmiş ve ne miktar ödeme yapılmıştır? 

5. 1962 yılında Tekel idaresinin anason ih
tiyacı ne miktar civarında olacaktır? 

6. 1962 yılında Burdur bölgesinde ne mik
tarda anason mubayaa yapılması düşünülmek
tedir? 

7. a) Anason fiyatlarının tesbitinde han-
gi kıstasa dayanılmaktadır. 

b) Anason alım fiyatlarının her sene Mart 
ayı içinde ilân edilmesi mümkün müdür? 

e) Mümkün değilse sebepleri nelerdir? 
8. ithal edilen anason ile yurt içinde istih

sal edilen anasonun kalite ve esans farkı var 
mıdır ? 

9. a) Türk anasonlarının ihraç kabiliyeti 
var mıdır? 1960 - 1961 yılında hangi devlet
lere ne miktar ve ne fiyatla ihraç yapılmıştır? 

b) Fazla istihsale gidilirse ihracat duru
mu ne olabilir? 
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5 . 5 . 1962 

T, C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği : 2432 

Konu : Burdur Milletvekili Na
dir Yavuzkan'm yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü 10 . 4 . 1962 tarih ve 7 - 88/1718 - 7738 
sayılı yazıları. 

Tekel İdaresinin senelik anason ihtiyacı 
ile mubayaa edilen yerli ve ithal malı anaso
nun fiyatları hakkında Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan'm yazılı yazılı soru önerge
sine ait cevap ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Buladoğlu 

Tekel İdaresini senelik anason ihtiyacı ile 
mubayaa edilen yerli ve ithal malı anasonun 
fiyatları hakkında Burdur Milletvekili Na
dir Yavuzkan tarafından verilmiş bulunan 
5 . 4 . 1962 tarihli yazılı soru önergesine ce
vabımız (soruları ile birlikte) aşağıda belir
tilmiş bulunmaktadır. 

Sorular : 
1958 - 1959, 1960 - 1961 yıllarında her yıl 

için ayrı ayrı olarak : 
1. Tekel İdaresinin anason ihtiyacı ne 

miktar olmuştur. 
2. a) Bu miktarların yurt içinden mu

bayaa edilen kısmı. 
b) İthal edilen kısmı ne kadardır? 
3. a) Dâhilde mubayaa edilen anasonun 

ortalama maliyet fiyatı nedir? 
b) İthal edilen anasonun maliyet fiyatı 

nedir? 
4. 1961 yılında yurt içinde hangi il ve 

ilçede ne miktar anason hangi fiyatlarla 
mubayaa edilmiş ve ne miktar ödeme yapıl
mıştır. 

5. 1962 yılında Tekel İdaresinin anason 
ihtiyacı ne miktar civarında olacaktır? 

6. 1962 yılında Burdur bölgesinde ne mik
tarda anason mubayaa, yapılması düşünülmek
tedir? 
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7. a) Anason fiyatlarının tesbitinde hangi 

kıstasa dayanılmaktadır. 
b) Anason alım fiyatlarının her sene 

Mart ayı içinde ilân edilmesi mümkün müdür? 
c) Mümkün değilse sebepleri nelerdir? 
8. İthal edilen anason ile yurt içinde istih

sal edilen anasonun kalite ve esans farkı var mı
dır? 

9. a) Türk anasonlarının ihraç kabiliyeti 
var mıdır? 1960 - 1961 yılında hangi devletlere 
ne miktar ve ne fiyatla ihraç yapılmıştır? 

b) Fazla istihsale gidilirse ihracat durumu 
ne olabilir? 

Cevapları : 
1958, 1959, 1960 ve 1961 yıllarındaki anason 

ihtiyaç ve mubayaaları : 
Madde 1, 2, 3. 

ıh
am

m
eı 

iy
ac

ım
ız 

Sene- ^ x 
1er Ton 

1958-59 1 650 
1959-60 930 
1960-61 800 
1961-62 1 025 

Madde 4. -
bayaalar : 

ilçesi 

Tefenni 
Yeşilova 
Elmalı 
Acıpayam 
Dursunbey 
Orhaneli 
Şarköy 
Tavşanlı 
Seyitgazi 

rt 
ic

in
-

m
ik

ta
r 

j - 1 o 

Ton 

650 
476 
803 
776 

- 1961 yi 

Miktarı 
Kilo 

181 902 
211 872 

67 000 
131 496 
15 287 
3 572 

586 
58 945 

1 797 

ba
ya

a 
at

ı 

Kuruş 

193,62 
226,14 
287,24 
322,50 

lında yuı 

Fiyatı 
Kuruş 

323,97 
323,31 
293,52 
320,66 
319,92 
306,58 
277,66 
315,53 
275,07 

İthal edilen 
miktar fiyatı 

Ton Kuruş 

- - (i) 
350 723(2) 
— — 
-— — 

•t içindeki mu-

ödenen bedeli 
Lira 

589 308,85 
685 013,75 
196 661,90 
421 663,93 

48 906,63 
10 951,05 
1 627,12 

185 987,81 
4 943,78 

(1) İhtiyaç bakiyesi geçen seneden müdevver 
miktarla temin edilmiştir. 

(2) Yerinde 301 kuruştan satmalınmıştır, 
Aradaki fark nakliye, Gümrük Resmi ve 
sair masraflardır. 
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Miktarı Fiyatı ödenen bedeli 

İlçesi Kilo Kuruş Lira 

Fethiye 
Çeşme 
Alaçatı 
Urla 
Karaburun 

Yekûn 

33 841 
38 092 
10 901 
13 216 
7 934 

776 441 

315,91 
360,00 
360,00 
359,29 
357,97 

322,50 

106 906,35 
137 131,20 
39 243,60 
47 484,10 
28 401,20 

2 504 031,24 

Madde 5. 1962 - 1963 devresi anason ihti
yacı, rakı sarfiyatiyle alâkalı olup 1 000 tonun 
fevkinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Madde 6. — Mahsul iyi olduğu takdirde, 
1962 yılında Burdur bölgesinde istihsal edilecek 
anasonların tamamının Teke] İdaresince muba
yaası derpiş edilmektedir. 

Madde 7. — a) Anason fiyatlarının tesbi-
tinde umumi istihsal ve piyasa durumu göz 
önünde tutulmaktadır. 

b) Anason alım fiyatlarının her sene Mart 
ayında ilân edilmesi mümkün değildir. 

c) Sebep, anasonun aynı zamanda ihraç me-
taı olmasıdır. 

Madde 8. — 1959 - 1960 devresi ihtiyacımıza 
karşılık olarak 1960 yılında ispanya'dan ithal 
edilmiş olan 350 ton anason - kalitesi yüksek ve 
esansı fazla olan - Çeşme bölgesi mahsulünden 
aşağı vasıfta olup takriben diğer bölgeler mah
sulü evsafmdadır. 

Madde 9. — Bu soru Ticaret Bakanlığını il
gilendirmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 Mart 1962 

Dıştisaret Dairesi 
5/7277 

Şube remzi ve No. 322.113.2 

Konu : Anason hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 10 . 4 . 1962 tarihli ve 7/88-1718/ 
7738 sayılı yazınız. 

Tekel İdaresinin senelik anason ihtiyacı, 
satmaldığı yerli ve ithal malı anason fiyatları 

ve sair hususlar hakkında Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Bakanlığımızca cevaplandırılmak 
üzere, Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan tara
fından verilen 5 . 4 . 1962 tarihli soru önergesinin 
Bakanlığımızla ilgili kısımların cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
ihsan Gürsan 

Burdur Milletvekili Sayın Nadir Yavuzkan 
tarafından cevaplandırılması istenilen 5.4.1962 

tarihli yazılı soru cevabıdır 

Soru : 1. Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirir. 

Soru : 2 - a) Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirmekle beraber, Tekel idaresinin mu
bayaaları 1957 de 1 264 ton, 1958 de 647 ton, 
1959 da 475 tondur. 

b) Yabancı memleketlerden ithal edilen 
miktar şöyledir.. 

1959 (Kg.) 1960 (Kg.) 

ingiltere 
ispanya 

Toplam 

Toplam 

170 

170 

170 

349.741 
349.741 

349.741 

Soru : 3 - a) Memleket dâhilinde ilk ana
son mubayaaları 3 - 3,50 liradan açılmış ve 
6,50 liraya kadar yükselmiş olup ortalama ola
rak mubayaa fiyatının kilosu 3,5 - 5 lira ara
sında değişmiştir. 

b) Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilen
dirir. 

Soru : 4 — Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirir. 

Soru : 5 — Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirir. 

Soru : 6 — Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
ilgilendirir. 

Soru : 7 - a) Dâhili fiyatlar, Tekel idare
sinin ihtiyacı için yaptığı mubayaalara ve dış 
pazarların talep seyrine göre teşekkül etmek
tedir. 

b) Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilen
dirir. 

c) Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilen
dirir. 
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Soru : 8 — Gümrük ve Tekel Bakanlığını 

ilgilendirir. 
Soru : 9 - a) Memleketimizde istihsal edi

len anasonların ihraç kabiliyetleri fazla oldu
ğundan Tekel İdaresi, 1 460 ton olan yıllık ih
tiyacını karşılıyamamıştır. Bu sebeple, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı anasonun lisansa tâbi 
•maddeler meyanma alınmasını talebetmiştir. 

Diğer taraftan, ecnebi alıcılarla bağlantılar 
yapmış bulunan anason ihracatçıları, piyasada 
kâfi mal bulamamaları sebebiyle, bir kısım 
taahhütlerini yerine getirememiş ve müşkül 
bir duruma düşmüşlerdir. 

Tarım Bakanlığı ise, aynı zamanda bir ih
raç maddesi olan anasonun, piyasa fiyatının 
uygunluğu nispetinde ziraati inkişaf eden bir 
madde olması sebebiyle lisansa bağlanmasını 
uygun bulmamış ve Tekel İdaresinin, ihtiyacı 
için mubayaa edeceği anasonu tüccarın ihracat 
için aldığı fiyatla ayarlanmasının uygun ola
cağı mütalâasında bulunmuştur. 

İzmir ve İstanbul İhracatçı birliklerince '19'60 
ve 1961 yıllarında tescil edilmiş olan anason 
ihraç fiyatları FOB ton olarak şöyledir : 

İzmir : 414,2.1' — 445,86 dolar 
tstanbul : 399,02 — 455,44 dolar arasında 

değişmiştir. 
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1957 - 1961 yıllarında anason ihracatımız 

memleketler itibariyle ve ton olarak' aşağıda 
gösterilmiştir : 

Memleketi 1957 1958 1959 1960 1961 

B. Almanya 
Belçika 
Fransa 
İngiltere 
İsviçre 
Suriyet 
A. B. D, 
Lübnan 
Kanada 
Brezilya 
Holânda 
Libya 
İtalya. 
Avusturya 
İsveç 
İspanya 

— — 
— 2 
— — 
_ — 
— — 
— — 
— 22 
— 2 
— — 

5 — 
— — 
— — 
— 9 
—. — 
— — 
— — 

— 
— 
__. 
— 
— 
— 
42 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
— 

1 
— 
— 
24 
38 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
— 
— 
— 

186 
— 

123 
10 
12 
— 

104 
-— 
— 
— 
4Ü 

2 
€5 

5 
8 

14 

31 44 68 659 

b) P^azla anason istihsaline gidildiği tak
dirde, Tekel İdaresinin ihtiyaçları karşılanabile
ceği gibi dış alıcıların talepleri de kolaylıkla 
yerine getirilebilecektir. 



Donem : 1 ı ğf% 
Toplandı M Î L L E T M E C L I S Î S. Sayısı "i I 4 Ö 

25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - ingiltere, 27 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Federal Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye-
Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Ho-
lânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsveç ve 
Türkiye - Danimarka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 
Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık 1958 tarihli Tür
kiye - İsviçre ve 29 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
andlaşmalarımn onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/124) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/886-531 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «25 Kasım 1958 ^tarihli Türkiye - İngiltere, 27 Ka
sım 1958 tarihli Türkiye - Federal Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve Türki
ye : Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli 
Türkiye - İsveç ve Türkiye - Danimarka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 Ocak 1959 tarihli 
Türkiye - Avusturya Kredi Andırmalarının onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun 
tasarısı gerekçesi ve ilişikİeriyîe birlikte -bağlı olarak sunulmuştur. 

İVEezkûr anlaşmalar Bakanlar Kurulunun 20 . 3 .'1959 tarihli ve 4/11420 sayılı Kararname
siyle onanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Başbakan 
İsmet İnönü 

GEREKÇE 

1948 senesinde kurulan ve Hükümetimizin de âzası bulunduğu Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı, prensiplerine uymak maksadiyle ve 1950 senesinde başlıyan Kore Harbinin iptidai mad
de fiyatlarında tevlidettiği geçici yükselimin ihracatımızı kıymet itibariyle artırılmasından ce
saret, alınarak, birçok ithal mallarımızın libere edilmesi cihetine gidilmişti. Takibedilen suni 
bir kredi politikasının doğurduğu enflâsyon, talebi artırdığından, liberasyondan faydalanarak 
memleketimize serbestçe giren ithal malları dahilî piyasada rağbet görmüş, bu da ithalâtı teş
vik etmiştir, 



Elde edilen hibe ve krediler yakın bir gelecekte ihracatımızı artıracak yatırım sahalarında 
kullanılmadığından, ihracattaki artış temposu, ithalâttakinin çok dûnunda kalmış ve ticaret bilan
çomuz muntazaman açık verir dununa düşmüştür. 

Takibedilen iktisadi ve malî politikanın tevliiettiği fiyatlardaki yükseliş dolayısiyle ihraç 
mallarımız alıcı bulamamış, 1952 yılı sonlarından itibaren yavaş yavaş transfer güçlükleri 
kendini hissettirmeye başlamış ve aryere adı ile tesmiye edilen gecikmiş ticari borçlar meyda* 
na gelmiştir. 

Tekevvün eden bu gecikmiş borçların tesviyesi için 1953 yılından itibaren birçok devletlerle 
imzalanan aryere anlaşmaları, ihraç mallarımızın bedellerinin tamamının veya muayyen bir 
kısmının ithalâtçı memleketlere tahsisine ve dolayısiyle ihracattan mütevellit gelirlerin düşme
sine sebebolmuştur. 

Bu anlaşmalarla, ihraç mallarımızın bedellerinin ya tamamının veya bir kısmının üzerine alacak
lılar tarafından bir nevi haciz konulmasının kabul edildiğini itiraf etmek yerinde olur. 

Dış tediye açığımızın seneden seneye kabarması, ticari borçlarımızın tasfiyesi için_ imzalanan an
laşmaların iyi işliyememiş olması ve ihraç mallarımıza alıcı bulunamaması dolayısiyle ithalâtta da güt}» 
lükler kendini hissettirmeye başlamış ve böylece kredili ithalât yoluna gidilmiştir. 

Kredili ithalât yolu ile gelen ithalât eşyası, ithal malları fiyatlarının artması gibi bir netice do
ğurmuş ve ayrıca dış ticaret borçlarımızın büsbütün kabarmasını intaceylemiştir. Nihayet 1955 ten 
sonra Türkiye, dış borçlarını hiçbir şekilde tasfiye edememe çaresizliği ile karşı karşıya kalmış ve 
kredili ithal malı bulmada dahi güçlüklerle karşılaşmıştır. 

JMemleketin mâruz kaldığı bu transfer güçlükleri ithalât hacminin normalin çok dununa düşür
müştür. Filvaki, 1958 ithalât yekûnu 315 milyon doları ancak bulabilmiştir. İthalâttaki bu düşüş 
piyasada büyük bir darlık yarattığı gibi umumi istihsalin % 30 nisbetinde azalmasını da intaceyle
miştir. 

Dış ticaretteki bu tıkanıklığı ortadan kaldırmak ve ticari mübadeleleri normal şekline irca eyle
mek maksadiyle 1958 yılında Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtına müracaatlc bu hale bir çare bu
lunması talebolunmuştur. 

Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı, cereyan eden uzun görüşmeler ve Teşkilât Eksperleri tara
fından memleketimizde yapılan tetkikat ve kendilerine verilen izahat üzerine, Hükümetimizin, der
piş olunan stabilizasyon programını tatbikata koymaya ve bunun muvaffakiyeti için elindeki bütün 
imkânları azimle kullanmaya kararlı olduğunu nazarı itibara alarak, 29 Temmuz 1958 tarihli karan 
ile memleketimize çok taraflı bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştır. 

Stabilizasyon programının arzu edilen şekilde tatbiki için, sayani kollarının ihtiyacı olan ham
madde, yedek parça, cari yatırım malzemesi ve bâzı ana istihlâk maddelerinin mubayaasını sağla
mak maksadiyle mezkûr kredinin temini büyük bir ehemmiyet kazanmıştı. 

Netice, 234 milyonu Amerilka Birleşik Devletlerinden, 25 milyonu Milletlerarası Para Fonu 
ve 98 milyon doları da Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtından olmak üzere ceman 357 ımilyon do
larlık dış yardım elde edilmiştir. 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtından temin edilen 98 milyon dolarlık kredinin 25 milyon 
doları kota ralonju suretiyle EPU'dan 73 milyonu da Avrupa İktisadi iş Birliği âzası memleket
lerden alınmıştır. 

Teşkilât âzası (memleketler tarafındaki verilen kredinin şartlarım tesbit etmek üzere Teşkilât 
Konseyinin yukarda mâruz 29 Temmuz 1958 tarihli kararına uygun olarak Paris *te Teşkilât çer
çevesinde toplanan bir (konferansta tip bir proje hazırlanmış ve bu projedeki esaslar dairesinde 
krediyi verecek devletlerle ayrı ayrı anlaşmalar imza edilmlıştir. 

Memleketlerin hususiyetleriyle ilgili teferruata ait bâzı değişiklikler hariç, Anlaşmaların esas 
hükümleri aşağıda telhis olunmuştur : i _ 

Her memleketin verdiği kredinin yarısı anlaşmanın ünızası tarihinde, anütebaki yansı da iki 
müsavi taksitte ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Konseyinin kararı ile verilecektir. 

M. Meelisi ( S. Sayısı : 148 ) 
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Verilen krediler transferalbl olup, her hangi bir âza memleketten her hangi bir analı satuıal-

m&ytb imkân vermektedir. 
Pala nisbeti % 5,75 tir. Faiz (kredinin verildiği tarihten itibaren işlemeye ıbaşlıyacak vo kredi-

nin ödenmemüş bakiyesi üzerinden hesaplanacaktır. 
Kredinin tamamı kullanılmıştır. 
Faiz tediyesine 30 . 6 . 1959 tarihinde başlarnlinıştır. 
Bu Anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine 

sunulur, 

• « , . . • > - • » < Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dt§i§Uri Komisyonu 

Esas No. i/124 
Karar No. 11 

7,4.1962 
^s&$$ m 

Yüksek Başkanlığa 

25 Kasım 1958 tarihli Türkiye • İngiltere, 27 Kasını 1958 tarihli Türkiye - Federal Alman
ya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Tür
kiye • Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
andlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, komisyomınmzca da yerinde görülmüş ve tasan aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Ko. Başkam Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Hatay Denizli 

C. Perin C. Baban A. M. Bereketoğlu S. Bosna 

Brzurum İstanbul 
E. Akça P. K. 

Mardin 
Koz hakkım mahfuzdur 

V, Dizdaroğhı 

* - - ı • *. . -

Gökay 
Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
1. Kûtç 

Tekirdağ 
0. öztrak 

Kütahya 
S. Tosbi 

Samsun 
0. Şdhinoğlu 

Zonguldak 
K. Esengin. 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Uşak 
A. Tahtakûtç 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No: 1/124 
Karar No: 6 

12.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

25 Kasım 1958 Türkiye - İngiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal Almanya, 28 Ka
sım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Holânda 
ve Türkiye - îtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye -
Norveç, 22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - isviçre ve 29 Ocak 1958 tarihli Türkiye - Avusturya Kre
di Anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyon Başkanı SÖJÎCÜ 
îzmir İstanbul 

Arif Ertunga Aıbdurrahman Yazgan 
İmzada bulunamadı 

'Bursa 
Ziya Uğur 

. Kâtip 
Sinop 

Cemil Karahan 
İmzada bulunamadı 

İstanbul ' İstanbul . 
Naci öktem Vahyi fizarar 

'Siirt 
Hayrettin özgen 

Balıkesir 
Cevat Kanbulat 

Konya 
Abdüssamet Kuzucu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : İ/124 
Karar No : 33 

Bütçe Komisyonu raporu 

28 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal Almanya, 
28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Ho
lânda ve Türkiye - îtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türkiye - îsveç ve Türkiye - Danimarka, 18 
Aralık 1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık 1958 
tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi andlaşmalannm onay
lanması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsil
cileri hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de mufassalan izah edildiği veçhile, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâ
tının karariyle teşkilâtın âzası olan memleketlerle Hükümetimiz arasında derpiş edilen ceman 
357 milyon dolarlık dış yardım kredisi andlaşmalarram Yüksek Meclise onaylanmasını temin 
maksadiyle tasan sevk edilmiş bulunmaktadır. 
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Komisyonumuzda cereyan eden nitUak#rel«rden ve Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin verdiği 

tamamlayıcı izahattan sonra, maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Dışişleri, Ticaret komisyonla
rınca da kabul edilen kanun tasarısı komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzefe Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Aydın 
/. Sezgin , 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Elâzığ' 

H. Müftügü 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
4 . ff. Onat 

Trabzon 
A.ğ. 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
Andlaşmalar, teşriî organ 
tarafından onaylanmadan 
icraya başlanmıştır. Teş-
riî murakabe esaslarına 
aykıfl olan bu tutum ha
sebiyle kanun tasarısına 

muhalifim. 
/. Baran 

Sakarya 
İV. Bayar 

Yozgat Yozgat 

• / 
Artvin 

S. 0. Ava 

İstanbul 
A. Oğuz 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Muhalifim 
B. özd 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Ağanoğlu C, Sungur 1. Hakkı Akdoğan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25 Kasım 1958 tarihli Türeye - İngiltere, 27 
Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal Almanya, 
28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve 
Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Tür
kiye Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Por
tekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye * Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
Andlagmalarınm onaylanmasının nygnn bütan-

lunması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Kasım 1958 tarihli Tür
kiye - İngiltere, 27 Kasım 1958 tarihli Türki
ye - Federal Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Fransa ve Türkiye - Belçika, 29 
Kasım 1958 tarihli Türkiye - Holânda ve Tür
kiye - İtalya, 17 Aralık 1958 tarihli Türki
ye - İsveç ve Türkiye - Danimarka, 18 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - Portekiz, 19 Aralık 1958 
tarihli Türkiye - Norveç, 22 Aralık 1958 ta
rihli Türkiye - İsviçre ve 29 Ocak 1959 tarihli 
Türkiye - Avusturya Kredi Andlaşmalannm 
onaylanması uygun grülmüştür. 

iVIADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 . 2 . 1962 
Başbakan Devlet Bakana ve 
/. İnönü Barbakanı Yardımcısı 

A. Eyîdoğam, 

* Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakana 
tf. Ökten 

Adalet, Bakamı 
S. Kurutluoğlu 

içişleri Bakanı 
A. TopoHoğln 
Maliye Bakanı 

Ş. İnam, 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sa ve So. Y. Bakanı 

S. Seren 
Tarıma Bakanı 

C. OraL 
Çalınma Bakanı 

B. Ecevît 
B*. Ya. ve Turizm Bakana 

K. EvUyaoffhı 

Devlet Bakam 
A. Doğm 

Devlet Bakam 
N. Su 

Maltö Savunmaj Bakanı 
/. S<mcw 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

MM. Eğitim Bakanı 
B. İncesulu 

Ticaret Bakana 
1. Gürem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulagturm» Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. ÇeUkbaş 

hmx ve İskan Bakanı 
M. GOMTI 
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Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza mütaallik olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında 

akdedilen Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükü
meti; 

Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır.) âzası olduklarını 
nazarı itibara alarak; 

Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türk Stabilizasyon Programına mütaalik olarak ittihaz 
ettiği kararda azalarına, Teşkilât çerçevesinde yapılan müşterek ve iş birliği gayreti meyanında, 
her birinin işbu program ile ilgili olarak Türkiye'ye malî yardım teinin etmeye gayret göstermeleri. 
ni hararetle tavsiye ettiğini nazarı itibara alarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının Ödenmesini temin edecek tatminkâr hal şekil
leri üzerinde mümkün olan en kısa zamanda mutabakata varılacağı hususundaki güvenlerini iz
har ederek; 

işbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde müşterek ve iş birliği gay
reti dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. '^CK~ '' 
f.'"u,v"""J '" ~"—™. Tediyeler ' ' 

1. Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetine ikraz şeklinde 3 575 000 Sterlinglik bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türk stabilizasyon programının desteklenmesine matuf bu malî yardım, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : 

(a) 1 787 500 Sterlinglik birinci taksit işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini mütaakıp derhal 
tediye edilecektir. 

(b) 893 750 Sterlinglik ikinci ve 893 750 Sterlinglik üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin, 
işbu Anlaşmanın dibacesinde mezkûr 29 Temmuz 1958 tarihli Kararının tatbikatı cümlesinden ola
rak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek gerekli kararların kabulünü mü
taakıp mümkün olan süratle tediye edilecektir. Mezkûr kararlarm ittihazına vabeste olarak, işbu 
tediyeler, sırasiyle 31 Ocak 1959 ve 30 Nisan 1959 tarihlerinden daha geç olmamak üzere yapıla
caktır. 

il . 'T**»*••*?•-;• .•- Madde — 2 . , ^ v . , . / ; . . *'" ' -

TransferdbÜite 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti, işbu Anlaşmanın 1 nci madde
sinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan tediyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Birleşik 
Kıralkkta tâyin olunacak transf erabl bir hesaba yatırmak suretiyle yapacaktır. 

» r - - - -~" , •-•-:;'::• Madde — 3. 
a* '#• * O » * .t - ~ S* f; J^ _ Fen» 

l* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince yapılmış olan malî yardımın öden
memiş bakiyesi üzerinden Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine senevi 
i% 5 3/4 iıisbetinde f aiz ödiyecektir. 

2. Faiz, işbu Anlaşmanın I nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan tediyelerin her biri
nin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ve sterlingle ödenecektir. İlk tediye 1 Temmuz 1959 
da yapılmak üzere faizler 6 ayda bir ödenecektir. 
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Madde — 4. 

İtfa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı her biri 325 000 

Sterlinglik onbir müsavi taksitte 3üyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine 
ödiyecektir. ödemeler altı ayda bir yapılacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te vukubulacaktır. 

Madde — 5. 

Meriyete giriş 

îşbu Anlaşma imzayı mütaakıp mer'iyete girecektir. 
Yukardaki hususları tasdikan, aşağıda imzaları bulunan Murahhaslar işbu Anlaşmayı imza 

etmişlerdir. 
Paris'te, 25 Kasım 1958 tarihinde İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 
(îmza) 

Oğuz Gökmen 
Elçi 

Türkiye Heyeti Reisi 

Birleşik Krallık Hükümeti 
adına 
(îmza) 

Sir Hugh Ellis - Rees, K. C. M. G.; C. B, 
Avrupa iktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı nezdinde Birleşik 
Krallık Daimî Temsilcisi 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî 

yardıma mütaailik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Alniânya Cumhuriyeti Hükümeti, 
— Avrupa iktisadi İşbirliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır.) âzası oldukları-

m nazarı itibara alarak; 
—- Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik 

bir karar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, işbirliğine matuf müşterek bir 
gayretle bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılması
nı azalarına hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak; • 

— Teşkilât âzasi memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr 
anlaşmaların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

— işbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, işbirliğine matuf 
müşterek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — I. 

(1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şek
linde 210 000.000,— (ikiyüz on milyon) Doyçe Marklık bir malî yardım yapacaktır. 

(2) Türkiye'nin iktisadi istikrar programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmak 
üzere tahsis edilmiş olan bu meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödene
cektir; şöyle ki : 

(a) Yüzbeş milyon Doyçe Marklık birinci taksit işbu Anlaşmanın imzasını mütaakıp derhal 
tediye edilecektir. 

. (b) İkinci elliikibuçuk milyon ve üçüncü elliikibuçuk milyon Doyçe Marklık taksitler, 
Teşkilât Konseyinin, işbu Anlaşmanın önsözünde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli 
kararının tatbikatı cümlesinden olarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz 
edilecek kararların kabulünü mütaakıp tediye edilecektir. 

işbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ile sırasiyle, en geç, 31 Ocak 1959 ve 30 
Nisan 1959 tarihlerinde yapılacaktır. 

Madde — II. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti birinci maddede yazılı mebaliği Doyçe Mark ola
rak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Doutsehe Bundesbank'ta açılacak bir hesabın 
matlûbuna geçirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine tediye edecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyetinde halen mer'i hükümler gereğince açılacak olan bu Doyçe 
Mark hesabı mahdut konvertibiliteyi haizdir. Bu itibarla mezkûr hesaba geçecek mebaliğ, Av
rupa Tediyeler Birliği âzası memleketlerin para sahaları dâhilinde kullanılabilecektir. 

Madde — III. 

(1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümleri gereğince yapılmış olan ik
razın itfa edilmemiş her bakiyesi için senevi % 5 3/4 faiz ödiyecektir. 

(2) Faiz, işbu Anlaşmanın birinci maddesinde derpiş edilen meblâğların tediye tarihle
rinden itibaren hesaplanacaktır. 

(3) Faiz, her sene 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde Doyçe Mark olarak, Frankfurt/Ma-
in'de kâin Deutsche Bundensbank'a ödenecek ve ilk tediye 30 Haziran 1959 tarihinde yapılacak
tır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma gereğnce aldığı ikrazı, Doyçe Mark olarak, 
onbir müsavi taksitte Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine ödeyecektir. Bu ödeme
ler her sene 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde Frankfurt/Main'de kâin Deutsche Bundes-
bank'a yapılacak ve ilk tediye 31 Aralık 1963 tarihinde yapılacaktır. 

7 M a d d e - V . 
(1) îşbu Anlaşma tasdik edilecek, tasdiknameler mümkün olan en kısa zamanda teati olu-

nacaktır. 
(2) îşbu Anlaşma tasdiknamelerin teati edildiği tarihte meriyete girecektir. 
(3) işbu Anlaşmanın tasdik edilmemesi halinde, evvelce bu Anlaşma hükümlerince tediye 

edilmiş bulunan mebaliğ, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin yazılı talebi üzerine 
iade olunacaktır. 

işbu Anlaşma, yirmiyedi Kasım bindokuzyüz ellisekiz tarihinde, her ikisi de aynı derecede 
muteber olmak üzere Türkçe ve Almanca iki nüsha hailnde, Paris'te akdolunmuştur. Her 
nüshaya, Anlaşmanın parafe edilmiş Fransızca birer resmî tercümesi melfuftur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

Türk Heyeti Reisi Alman Heyeti Reisi 
Oğuz Gökmen Dr. Kurt Daimi 

Büyükelçi 
Federal Almanya 

Cumhuriyetinin 
* ; O. E. Ç. E. Nezdindeki 
4 - D a i m î M i s y o n u 

B a ş k a n ı 
il':'".,,. Dr. Kari Werhmmter 
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Bay Başkan, • : <••• -

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugün 
imzalanan malî yardım. Anlaşmasına atfen aşağıdaki hususu size bildirmekle şeref kazanırım : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bugün akdolunan malî yardım Anlaşmasının 1 nci maddesin* 
de zikredilen meblâğların alındığını, her defa, bu meblâğların alınmasından itibaren en geç dört 
hafta zarfında, aşağıda yazılı formül dahilinde Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine teyid* 
eyliyecektir : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cum* 
huriyetl Hükümeti arasında Paris 'te 27 Kasım 1958 tarihinde imzalanan mali yardım Anlaşması
na tevfikan ikrazın . . . nci taksiti olarak. . . . . Deutsche Markı Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümetinden almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ikrazın bu kısmına ait resülmal ye faiz
lerin tediyesini Anlaşmaya tevfikan aşağıdaki şekilde ifa edecektir : 

Tddiyat 
(Tarih) Besülmal Faizler» 

Derin saygılarımın kabulünü riea ederim, Bay Başkan. 
Oğuz Oökmeu 

' . Elçi 
Türk Heyeti Reisi 

Bay Dr. Kurt DANIEL ' ; £' 
Paris t e Alman Heyeti 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında malî yardıma mtttaal-
lik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti: 
— Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaMır) âzası oldukları

nı nazarı itibara alarak; 
— Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaalik bir 

karar aldığını ve bu »karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, iş ibirliğine matuf müşterek bir gay
retle bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını azala
rına hassaten tavsiye ettiğini göz 'ününde tutarak; 

— Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr anlaş
maların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederelk; 

— İşbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf ımüş-
tere'k gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabıik kalmışlarıdır : 

Madde — I. 

Tediyeler 

1. Frans'a Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde altı yüz otuz 
milyon franklık bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin stabilizasyon programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya matuf 
bu malî yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : 

a) 315 milyon franklık birinci taksit işbu Anlaşmanın ımeriyete girişinde tediye edilecektir. 
b) Her biri 157 500 000 franklık ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin, işbu An

laşmanın dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli 'kararının tatbikatı cümlesinden 
olarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek kararların kabulünü mütaakıp 
mümlkün olduğu kadar süratle tediye edilecektir. İşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü ikaydı 
ihtirazisi altında sırasiyle, en geç, 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinde yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Transferabüite 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edi* 
len- tediyatı, bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik • 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma
nın Âkıd Taraflarının para sahalarında transferabl olan bir para ile icra eyliyecektir. 

Madde — 3. 

Faizler 

1, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî yar
dımın ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faizler, işbu Anlaşmanın birinci maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan meblâğların 
tediye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve Fransız frangı olarak ödenecektir. Tediyeler altı ayda 
bir yapılacak, ve ilk tediye 1 Temmuz 1959 da vukubulacaktır. 
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Madde r— 4. 

İtfa' 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, Fransız frangı 
olarak, on bir müsavi taksitte Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ödiyecektir. Bu tediyat altı ayda bir 
yapılacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te vukubulacaktır. 

Madde — 5, 

Meriyete giriş 

îşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girer. 

Paris'te 28 Kasım 1958 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen François VaUry 
Türk Heyeti Reisi O.E.C.E. nezdinde Fransa Heyeti Reisi 
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Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapılın ikrut mütatllik 

olarak Türkiye Oumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükümeti attandı akdedilen 
Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belçika Kıraliyet Hükümeti; 
— Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzam olduklarını 

nazarı itibara alarak; I 
— Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik bir 

karar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müşterek bir gay* 
retle bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını 
azalarına hassaten tavsiye ettiğini göz Önünde tutarak; 

— Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının Ödenmesini temin edecek tatminkâr an
laşmaların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

*— îşbu anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine nıatûf müş
terek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

* . , , „ • - ~, . \>;,-v:*~rf.\:" Madde — i "'. ; W : » "'• '"""" *""% ,, 
' Tediyeler m 

* 
1, Belçika Kıraliyet Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde yetmiş beş 

milyon Belçika franklık bir malî yardım yapacaktır. 
2. Türkiye'nin stabilizasyon programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya matuf 

bu malî yardımj Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir; Şöyle ki : 
a) Kredinin % 50 si işbu Anlaşmanın meriyete girişinde tediye edilecektir. 
b) Her bîri kredinin % 25 ni teşkil eden ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin işbu 

Anlaşmanın dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli kararının tatbikatı cümlesin
den olarak, Konsey tarafından her seferinde ittihaz edilecek kararların kabulünü mütaakıp müm
kün olan süratle tediye edilecektir. îşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ihtirazİsi al
tında sırasîyle, en geç 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 »tarihlerinde yapılacaktır. 

' * • ' * ~ * Madde ~ 2. 

TramferabüiU 
(Belçika Kıraliyet Hükümeti, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edilen 

tediyatı, bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmanın 
Âkıd Taraflarmın para sahalarında tranşferabl olan <bir para ile yapacaktır. 

• - - • ' • • - > . • • » • 

•"-O--- Madde — 8 . mm&*m 
" •* ' •*"• - • hakler • « < - ™ - ^ < 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî 
yardımnı ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faizler işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların 
tediye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve Belçika frangı veya Belçika Kıraliyet Hükümeti 
tarafından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Belçika Devletinin Veznedarı sı-
fatiîylo hareket eden Brüksel'de kâin Belçika Millî Bankasına ödenecektir. 

3. Bu faizler altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 
ödenecek ve ilk tediye 30 Haziran 1959 da vuktfbulacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 148) 
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İtfa ' -~ 
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma.gereğince aldığı malî yardımı, ük on tak

siti, her biri yedi milyon Belçika frangı, sonuncusu da beg milyon Belçika frangı olmak üzere 
onbir taksitte Belçika Kıraliyet Hükümetine ödiyecektir. 

2. îtfayr nıutazaınmm bu tediyat, Belçika frangı veya Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafın • 
dan kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Belçika Devletinin Veznedarı «ıfatiyle ha* 
reket eden Belçika Millî Bankasına altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 
Aralık tarihlerinde yapılacak ve ilk tediye 31 Aralık 1963 te vukubulacaktır. 

Madde — 5. 
« - « • » - • f r j . - t M . J J Her iki Hükümetin karşılıklı vecibeleri »y**"*"* . ' — * * * * ^ 

işbu Anlaşmaya ek Lahika gerek resülmal, gerek faizler mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükümetinin karşılıklı tediye vecibelerini zikreder. Bu Lahika 
işbu Anlaşmanın ayrılmam bir cüz'ünü teşkil eder. 

t > : * • " - • ' - - • • • * 

't 

Madde — 6. 
Meriyete giri§ 

*?*; r^ . r**"^' Muvakkat tatbikat 
1.* a) İşbu Anlaşma tasdik edilecek, tasdiknameler mümkün olan en kısa zamanda teati 

olunacaktır. 
b) İşbu Anlaşma tasdiknamelerin teati edildiği tarihte ıner'iyete girecektir. 
2. Bununla beraber Âkıd Taraflar işbu Anlaşmayı en geç 15 Aralık 1958 tarihinde muvak

katen mer'iyete koymak hususunda mutabık kalmışlardır. 
Yukarda yazılı olanları tasdikan aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet murahhaslar işbu 

Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Paris'te 28 Kasım 1958 tarihinde Fransııca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye -Cumhuriyeti Hükümeti 
adına ; 

Oğuz Gökmen 
Elçi 

Türk Heyeti Reisi 

Belçika Kıraliyet Hükümeti 
adına 

Roger Ockrent 
Elçi 

0. £. C. E. nezdinde Belçika 
Daimî Misyonu Başkanı1 

,», 
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Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapılan ikraza mütaal
lik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ü© Belçika Kıraliyet Hükümeti arasında Paris'te 28 Ka

sım 1958 de imzalanan Anlaşmaya Ek Lahika 

Belçika Kıraliyet Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Lahikanın ayrılmaz bir 
cüz halinde birleştirildiği Anlaşmanın tatbikatından olarak, aşağıdaki tablolarda kayıtlı meb
lâğların işaret edilen tarihlerde tediyesini ifa edeceklerdir. 

Aşağıdaki tablolara uygun olarak gerek resülmal gerek faizlerin tesviyesi için yapılacak öde
meler, bu nevi tediyelerin Belçika Kırallığmda ve Türkiye Cumhuriyetinde umumiyetle her türlü 
kanuni ve nizamî hükümler gereğince tâbi oldukları veya olabilecekleri, umumiyetle her türlü ver
gi, resim ve komüsyonlardan muaf tutulacaktır. 

Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapılan ikraza mütaallik 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükümeti arasında akdolunan 28 Kasım 
1958 tarihli Anlaşmadan mütevellit Belçika Kıraliyet Hükümetinin vecibelerini gösterir tablo 

(Belçika Frangı olarak) 

Tediye tarihi Miktar 

15 Aralık 1958 . 3 7 500 000 
31 Ocak 1959 18 750 000 
30 Nisan 1959 18 750 000 

Yekûn 75 000 000 

M. Meclifld (S. Sayısı: 148 ) 



— 17 — 

Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Oumhuriyeti Hükümetine yapılan ikraza mütaallik 
olarak Türkiye Oumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükümeti arasında akdolunan 28 Ka
sım 1958 tarihli Anlaşmadan mütevellit Türkiye Oumhuriyeti Hükümetinin vecibedierini gösterir 

tablo 

Tediye tariOıi 

30 'Haziran 1959 
31 Aralık 1959 
30 Haziran 1960 
31 Aralık 1960 
30 Haziran 1961 
31 Aralık 1961 
30 Haziran 1962 
31 Aralık 1962 
30 Haziran 1963 
31 Aralık 1963 
30 Haziran 1964 
31 Aralık 1964 
30 Haziran 1965 
31 Aralık 1965 
30 Haziran 1966 
31 Aralık 1966 
30 Haziran 1967 
31 Aralık 1967 
30 Haziran 1968 
31 Aralık 1968 

(Belçika Frangı olarak) 
Besülmal 

— 
_ 
— ' 

m 

7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
5 000 000 

75 000 000 

Faiz 

1 796 875 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
1 955 000 
1 753 750 
1 552 500 
1 351 250 
1 150 000 
948 750 
747 500 
546 250 
345 000 
143 750 

31 696 875 

Yekûn 

1 796 875 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
2 156 250 
9 156 250 
8 955 000 
8 753 750 
8 552 500 
8 351 250 
8 150 000 
7 948 750 
7 747 500 
7 546 250 
7 345 000 
5 143 750 

106 696 875 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Kıraliyet Hükümeti arasında malî yardıma mütaallik 
Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Holânda Kıraliyet Hükümeti; 
Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilatı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzası oldukları

nı nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin stabilizasyon programına mütaallik bir 

karar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müşterek bir gay
retle bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını 
azalarına hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr 
anlaşmaların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

İşbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf 
müşterek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

TediyeUr 

1. Holânda Kıraliyet Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz seklinde 5 700 000 
(beş milyon yediyüz bin) Holânda florinlik bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin stabilizasyon programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya matuf 
bu malî yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir; Şöyle ki : 

a) Kredinin % 50 si işbu Anlaşmanın meriyete girişinde tediye edilecektir. 
b) Her biri kredinin % 25 ini teşkil eden 2 nci ve 3 ncü taksitler, Teşkilât Konseyinin, işbu 

Anlaşmanın dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli kararlarının tatbikatı 
cümlesinden olarak, Konsey tarafından her seferinde ittihaz edilecek kararların kabulünü mü-
taakıp tediye edilecektir. İşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ihtirazisi altında sırasiyle, 
en geç, 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinde yapüacaktır. 

Madde — 2. 

Transferabüite 

Holânda Kıraliyet Hükümeti, işbu Anlaşmanın I nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
edilen tediyatı, bir Avrupa Tediyeler Birliği Kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli An
laşmanın âkıd taraflarının para sahalarında transferabl olan bir para lie icra eyliyecektir. 

. . • - . . • • • »> i t 

Madde — 3. 

Faizler 
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan ma

lî yardımın ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 
2. Faizler işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların 

tediye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve Holânda Florini veya Holânda Kıraliyet Hü
kümeti tarafından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Amsterdam'da kâin Neder-
landsche Bank'a Ödenecektir. 

3. Bu faizler altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 
ödenecek ve ilk tediye 30 Haziran 1959 da vukubulacak.tır. 
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Madde — 4. 

• - ' - ' - — ıtfa 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malL yardımı, ilk on tak-
sidi, her biri beşyüz yirmi bin Holânda Florini ve sonuncusu beş yüz bin Holânda Florini ol
mak üzere on bir taksitte Holânda Kıraliyet Hükümetine ödeyecektir. 

2. İtfayı mutazammm bu tediyat, Holânda Florini veya Holânda Kıraliyet Hükümeti ta
rafından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Amsterdam'da kâin Nederlandsche 
Bank'a altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yapıla
cak ve ilk tediye 31 Aralık 1963 te vukubtilacaktır. 

" r Madde — 5. 

Meriyete giriş , 

işbu Anlaşma hükümleri, mümzi devletlerden her birinin mevzuatlannca matlup formalite
lerin tamamlandığını mübeyyin olarak teati edilecek notalarda tesbit edilecek bir tarihte yü
rürlüğe girecektir. 

Yukardaki hususları tasdikan aşağıda imzalan bulunan sahibi salâhiyet murahhaslar işbu 
Anlaşmayı imzalamışladır. 

Paris'te 29 Kasım 1958 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Holânda Kıraliyet Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökrtıen J. Strengers 
Elçi 

Türk Heyeti Beisi 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arasında mail yardıma 
müteallik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya Cumhuriyeti Hükümeti; 
— Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır.) âzası oldukla

rını nazarı itibara alarak; 
— Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik 

bir karar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, işbirliğine matuf müşterek bir 
gayretle bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmalı
nı azalarına hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak 

— Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr an
laşmaların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

— İşbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, işbirliğine matuf müş
terek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

^ Tediyeler 

1. İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 
2 500 000 000 (iki milyar beşyüz milyon) italyan lirettik bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin stabilizasyön programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya ma
tuf bu malî yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir; şöyle ki : 

a) Kredinin % 50 si işbu Anlaşmanın meriyete girişinde tediye edilecektir. 
b) Her biri kredinin % 25 ini teşkil eden ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin, 

işbu Anlaşmanın dibacesinde bahis meVzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli kararının tatbikatı 
cümlesinden olarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek kararların 
kabulünü mütaakıp tediye edilecektir, işbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ihtira- . 
zisi altında sırasiyle, en geç, 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihinde yapılacaktır. 

Yukarıda bahis mevzuu edilen her üç taksit tutarı, italyan Hükümeti adına hareket eden Uffi-
cio Italiano dei Cambi tarafından Türk Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına ödenecektir. 

Madde — 2, 

TransferabüitB 

italyan Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden Ufficio Italiano dei Canibi işbu Anlaşmanın 
birinci maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan tediyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adı
na hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına italya'da açılmış «Conta Estero in lire 
multilaterali» adındaki bir hesabın matlubuna geçirmek suretiyle yapacaktır. 

Madde — 3. 

FakUr 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî yar
dımın ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faizler işbu Anlaşmanın I nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların tedi
ye tarihlerinden itibaren hesaplanaoak ve italyan lireti veya italya Cumhuriyeti Hükümeti tarafm-
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dan kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile ödenecektir. Tediyeler, Türk Hükümeti adına 
hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ttalyanHükümeti adına hareket eden 
Ufficio Italiano dei Cambi'ye yapılacaktır. 

3. Bu faizler altı ayda bir olmak üzere her senenin 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yapı
lacak ve ilk tediye 1 Temmuz 1959 da vukubula.ca.ktir. 

Madde — 4. 

îtfa 
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on taksiti, 

her biri 230 000 000 (ikiyüz otuz milyon) italyan lireti ve sonuncusu 200 000 000 (ikiyüz milyon) 
İtalyan lireti olmak üzere onbir taksitte İtalya Cumhuriyeti Hükümetine ödiyecektir. Tediyeler, 
Türk Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından İtalya Hükü
meti adına hareket eden Ufficio Italiano dei Cambi'ye yapılacaktır. 

2. itfayı mutazammm bu tediyat, italyan lireti veya italya Cumhuriyeti Hükümeti tarafın
dan kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile altı ayda bir olmak üzere her senenin 1 Ocak 
ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te vukubulacaktır. 

Madde — 5. 

Tatbikata mütaallik hususlar 

Ufficio Italiano dei Cambi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbu Anlaşmanın tatbikatı 
cümlesinden olarak hesabın işleyişine mütaallik hususlarda mutabık kalacaklardır. 

Madde — 6. 

Meriyete giriş 

Iş,bu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girer. 
Yukarıda yazılı olanları tasdiken aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet Murahhaslar işbu 

Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Paris'te 29̂  Kasım 1968 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti adına ttalyan Hükümetd adına 
Oğuz Gökmen Guiseppe CosmelU 

Elçi Büyükelçi 
Türk Heyeti Reisi O. E. G. E. nezdinde italyan Daimî Heyeti 

Reisi 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında malî yardıma mütaallik 
Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsveç Hükümeti : 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı. (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzası olduklarını 

nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türk Stabiljzasyon programına mütaallik olarak ittihaı 

ettiği kararda âzalarma, Teşkilât çerçevesinde yapılan müşterek ve iş birliği gayreti meyanında, 
her birinin işbu program ile ilgili olarak Türkiye'ye malî yardım temin etmeye gayret gösterme
lerini hararetle tavsiye ettiğini nazarı itibara alarak; • 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr hal şe
killeri üzerinde mümkün olan en kısa zamanda mutabakata varılacağı hususundaki güvenlerini 
izhar ederek; 

İşbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde müşterek ve iş birliği gay
reti dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Tediyeler 

1. İsveç Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 3 880 000 hreq kuronluk 
bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türk Stabilizasyon programının desteklenmesine matuf ıbu malî yardım, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : 

fa) 1 940 000 İsveç kuronluk birinci taksit işbu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihte tediye 
edilecektir. 

(b) 970 000 İsveç kuronluk ikinci ve 970 000 İsveç kuronluk üçüncü taksitler, Teşkilât Konse
yinin, işbu Anlaşmanın dibacesinde mezkûr 29 Temmuz 1958 tarihli kararının tatbikatı cümlesin
den olarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek gerekli kararlarını ka
bulünü mütaakıp tediye edilecektir. Mezkûr kararların ittihazına vabeste olarak, işbu tediyeler, sı-
rasiyle 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinden daha geç olmamak üzere mümkün olan süratle 
yapılacaktır. 

Madde — 2. ] 

' ___ t _ _ Transferabüite 

İsveç Hükümeti işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında "derpiş olunan tediyatı, 
bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmanın Âkıd Ta
raflarının para sahalarında transferabl İsveç Korunu ile ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası adına Sveriges Biksbank'ta açılacak bir hesabın matlubuna geçirmek suretiyle yapacaktır. 

Madde — 8. 

Faiz 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ' işbu ^Anlaşma gereğince yapılmış olan malî yardımın 
ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevî % 5 3/4 nisbetinde faiz ödeyecektir. 

2. Faiz, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan tediyelerin her-
birinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ve İsveç Kuronu ile ödenecektir. İlk tediye 1 
Temmuz 1959 da yapılmak üzere faizler altı ayda bir ödenecektir. 
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Madde — 4. 

İtfa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı on bir mü
savi taksitte ve îsveç Kuronu ile isveç Hükümetine ödiyecektir. ödemeler altı ayda bir yapı
lacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te vukubulacaktır. 

Madde — 5. 

Meriyete giriş 

İşbu Anlaşma iki Hükümet arasmda bu maksatla teati olunacak mektuplarla meriyete gi
recektir. 

Yukardaki hususları tasdikan, aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet Murahhaslar işbu 
Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Paris'te, 17 Aralık 1958 tarihinde ingilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti îsveç Hükümeti 
adına 

(imza) (imza) 
Oğuz Gökmen /ngemar Hâgglöf 

Elçi " Büyükelçi 
Türk Heyeti BaşKam Avrupa iktisadi iş Birliği 

adına Teşkilâtı nezdinde isveç 
Hükümeti Daimî Temsilcisi 
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İsveç Heyeti Paris, 20 Aralık 1958 
Ekselans, 
isveç Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında malî yardım mevzuunda 17 Aralık 1958 tarihin

de Paris'te imzalanan ve iki Hükümetimiz arasında bir mektup teatisi suretiyle mevkii meriyete 
konulması gereken Anlaşmaya atıfta bulunmakla şeref kazanırım. 

Bu mektup, Anlaşmanın bugünden itibaren mevkii meriyete konulmasını isveç Hükümeti 
»adına teklif etmek için yazılmıştır, işbu teiklifin Türk Hükümetince kabule şayan görüldüğünü 

teyit buyurmanızı rica ederim. 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Ingemar ffâgglöf 
Ekselans Oğuz Gökmen 

Elçi 
Türk Heyeti Reisi 

Paris 

Paris, 20 Arahk 1958 
Ekselans, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tariMi mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«isveç Hükümeti ile 'Türk Hükümeti arasında malî yardım mevzuunda 17 Aralık 1958 tarihin

de Paris'te imzalanan ve iki Hükümetimiz arasında bir mektup teatisi suretiyle mevkii meriyete 
konulması gereken Anlaşmaya atıfta bulunmakla şeref kazanırım. 

Bu mektup, Anlaşmanın bugünden itibaren mevkii meriyete konulmasını isveç Hükümeti 
adına teklif 'etmek için yazılmıştır, tşbu teklifin Türk Hükümetince kabule şayan görüldüğünü 
teyit buyurmanızı rica ederim.» 

Türk Hükümetinin teklifinizle mutabık olduğunu teyideylemekle şeref 'kazanırım. Bu itibar
la, yukarda mezkûr Anlaşma bugünden itibaren mevkii meriyete girecektir. „ 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans, 
Oğuz Gökmen 

Ekselans Mr. Ingemar Hâgglöf 
Büyükelçi 

Avrupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
nezdinde isveç Hükümeti Daimî Temsilciai 

Paris 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kıralıyet Hükümeti arasında malî yardıma 

mütaallik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kıralıyet Hükümeti; 
Avrupa iktisadi tş > Birliği Teşkilâtı, (Aşağıda, «Teşkilât» olarak anılacaktır.) âzası olduk

larını nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türk Stabilizasyon Programına ımütaallik 'Olarak ittihaz 

ettiği kararda azalarına, Teşkilât çerçevesinde yapılan müşterek ve iş. (birliği gayreti meyanın- -
da, herbirinin işbu program ile ilgili olarak Türkiye'ye malî yardım temin etmeye gayret göster
melerini hareretle tavsiye ettiğini nazarı itibara aİarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının, ödenmesini temin edecek tatminkâr Ihal şe
killeri üzerinde mümkün olan <en kısa zamanda mutabakata varılacağı hususundaki güvenlerini 
izhar ederek; 

işbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde müşterek ve iş birliği gay
reti dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Tediyeler 

1. Danimarka Kıraliyet Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 5 180 356 
Danimarka kronluk ıbir malî yardım yapacaktır. 

2. Türk Stabilizasyon Programının desteklenmesine matuf ıbu malî-yardım, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine üç taksitte ödenecekti^ 

Şöyle ki: 
(a) 2 590 177,50 Danimarka kronluk birinci taksit işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih

te tediye edilecektir. 
(b) 1 295 088,75 Danimarka kronluk ikinci ve 1 295 088,75 Danimarka kronluk üçüncü 

taksitler, Teşkilât Konseyinin, işbu Anlaşmanın Dibacesinde mezlkûr 29 Temmuz 1958 tarihli ka
rarının tatbikatı cümlesinden alarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek 
gerekli kararların kabulünü mütaakıp mümkün olan süratle tediye edilecektir. Mezkûr kararla
rın ittihazına vabeste ıolarak, işbu tediyeler, sırasiyle 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinden 
daha geç olmamak üzere yapılacaktır. 

Madde-r-2. 

Transferdbüite 

Danimarka Kıraliyet Hükümeti îşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
edilen tediyatı Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1960 tarihlî Anlaş
manın Âkıd Taraflarının para sahalarında transferabl olan bir para ile yapacaktır. 

Madde — 3. 

Faiz 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince yapılmış olan malî yardımın öden
memiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faiz, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan tediyelerin her- * 
birinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ve Danimarka kronu ile ödenecektir. Hk tediye 
1 Temmuz 1959 da yapılmak üzeae faizler altı ayda bir ödenecektir. 
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Madde — 4* 

îtfa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on taksidi 

475 000 Danimarka Kronu, sonuncusu da 430 355 Danimarka kronu olmak üzere Danimarka 
Kraliyet Hükümetine (»diyecektir. ödemeler altı ayda bir yapılacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te 
vukubulacaktır. 

Madde — 5.. , 

Meriyet* giriş 

işbu Anlaşma imzayı mütaakıp meriyete girecektir. 
Yukarda hususları tasdikan, aşağıda imzaları (bulunan murahhaslar işbu Anlaşmayı İmza «it

mişlerdir. 
Paris'te 17 Aralık 1958 tarihinde ingilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 
(imza) 

Oğuz Gökmen 
Elçi 

Türkiye Heyeti Reütf 

Danimarka Kıraliyat Hükümeti 
Adına 
(imza) 

E. Bartelt 
Büyükelçi 

Avrupa İktisadi iş Birliği 
Teşkilâtı Nezdinde Daimî Danimarka 

Heyeti Reisi 
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Türkiye- Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti arasında malî yardıma 

mütaallik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti; 
Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzası olduklarını 

nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik bir ka

rar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müşterek bir gayretle 
bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını azalarına 
hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr anlaş
maların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

işbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müşte
rek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

«Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : * 

Madde — 1. 

Tediyeler 

1. Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 14 375 000 
Esküdo'luk bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin Stabilizasyon Programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya matuf 
bu malî yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : * 

(a) 7 187 500 Esküdo'luk birinci taksit işbu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihte tediye edi
lecektir. 

(b) Her biri 3 593 750 Esküdo'luk ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin işbu Anlaş
manın Dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli Kararının tatbikatı cümlesinden 
olarak, Konsey tarafından bu hususta her seferinde ittihaz edilecek kararların kabulünü mütaakıp 
mümkün olduğu kadar süratle tediye edilecektir. İşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı 
ihtirazisi altında sırasiyle, en geç 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinde yapılacaktır. 

Madde -— 2. 

Transferdbilite 

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
edilen tediyatı, bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaş
manın Âkıd Taraflarının para sahalarında transferabl olan bir para ile icra eyliyecektir. 

Madde •— 3. 

Faizler 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî yar
dımın Ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz Ödiyecektir. 

2. Faizler, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların te
diye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve Esküdo veyahut Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti tara
fından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Portekiz Hükümeti adına hareket eden Liz
bon'da kâin Portekiz Bankasına tediye edilecektir. 

3. Bu faizler her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere altı ayda bir ya
pılacak ve ilk ödeme 30 Haziran 1959 da vukubulacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 148) 



Madde i - 4. 

îtfa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on taksidi, her 

biri 1 307 000 Esküdo sonuncusu da 1 305 000 Esküdo olmak üzere onbir taksitte Portekiz 
Cumhuriyeti Hükümetine ödiyecektir. 

İtfayı mutazammın bu tediyat Esküdo veyahut Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Portekiz Hükümeti adına hareket eden Lizbon'da 
kâin Portekiz Bankasına her senenin 80 Haziran ve 31 Acalık tarihlerinde olmak üzere altı ayda 
bir yapılacaktır. İlk tediye 31 Aralık 1963 te vukubulacaktır, 

Madde — 5. 

MeriyeU giriş 

•* 1. a) İşbu Anlaşma tasdik edilecek, tasdiknameler mümkün olan «en kısa zamanda teati olu
nacaktır. 

b) işbu Anlaşma tasdiknamelerin teati edildiği tarihte meriyete girecektir. 

Bununla beraber Âkıd Taraflar işbu Anlaşmayı 1 Ocak 1959 tarihinde muvakkaten meriyete 
koymak hususunda mutabık kalmışlardır. 

Yukarda yazılı olanları tasdikan, aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet Murahhaslar işbu 
Aklaşmayı imzalamışlardır. 

Paris'te 18 Aralık 1958 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Portekiz Cumhuriyeti Hükümati 
adına adına 
(İmza) (İmza) 

Oğuz Gökmen Jose Calvet de Magalhâes 
Elçi Elçi 

Türk Heyeti Reisi Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı nezdinde 
Portekiz Heyeti Reisi 
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Avrtrpa iktisadi îş Birliği T«şkttâta 
nezdinde Portekiz Heyeti Paris, 18 Aralık 1998 

Bay Elçi, 

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan 
Anlaşmanın 1 nci maddesine atfen, Portekiz Bankasmm defterlerinde Türk Hükümeti namma ha
reket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına hususi bir hesap açacağını ve bu hesabın 
matlubuna, yukarda mezkûr 1 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) ve (b) fıkraları gereğince, Por
tekiz Hükümeti tarafından yapılan tediyelerin geçirileceğini size bildirmekle şeref duyarım. 

Bu hesabın zimmetine, Türk Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından gönderilen tediye ve transfer emirleri geçirilecektir. 

Bu mektupta zikredilen hususi hesap Avrupa Tediyeler Birliği Ajanı bulunan Beynelmilel Te
diyeler Bankasına beyan edilmiyecektir. 

Bu mektubun muhtevasını not ettiğinizi teyideylemenizi rica ederim, 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

O. E. C. E. nezdinde Portekiz 
Heyeti Reisi 

Jose Calvet de Magalhâes 
Oğun Gökmen 

Elçi • 
Türkiye Heyeti Reisi 

Paris 

Avrupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtı Paris, 18 Aralık 1958 
nezdinde Türk Heyeti 

Bay Elçi, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış olan 

Anlaşmanın 1 nci maddesine atfen, Portekiz Bankasmm defterlerinde Türk Hükümeti namma ha
reket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına hususi bir hesap açacağını ve bu hesabın 
matlubuna, yukarda mezkûr 1 nci maddenin 2 nci paragraf inin (a) ve (b) fıkraları gereğince, Por
tekiz Hükümeti tarafından yapılan tediyelerin geçirileceğini size bildirmekle şeref duyarım. 

Bu hesabın zimmetine, Türk Hükümeti adına hareket eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası t&rafmdan gönderilen tediye ve transfer emirleri geçirilecektir. 

Bu mektupta zikredilen hususi hesap Avrupa Tediyeler Birliği Ajanı bulunan Beynelmilel Tedi
yeler Bankasma beyan edilmiyecektir.» 

Yukarıdaki hususları not ettiğimi bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Türk Heyeti Başkanı 
Oğuz Gökmen 

M. Joee Calvet de Magalhâea ? 
O. E. C. E. nezdinde 

Portekiz Heyeti Reisi 
Paris 
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Norveç Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ibraza mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hü

kümeti ile Norveç Kıraliyet Hükümeti arasında akdedilen Anlatma 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Norveç Kıraliyet Hükümeti; 
Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzası olduklarını 

nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türk 'Stabilizasyon Programına mütaallik olarak ijti-

haz ettiği kararda azalarına, Teşkilât çerçevesinde yapılan müşterek ve iş birliği gayreti meyanm-
da, her birinin işbu program ile ilgili olarak Türkiye'ye malî yardım temin etmeye gayret 
göstermelerini hareretle tavsiye ettiğini nazarı itibara alarak; 

Teşkilât â2ası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr hal şe
killeri üzerinde mümkün 'olan 'en kısa zamanda 'mutabakata varılacağı hususundaki 'görevlerini 
izhar ederek; 

İşbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde müşterek ve i§ birliği 
gayreti dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
• 

•'.'•-'•*•• . Madde — 1. 

Tediyeler 

1. Norveç Kıraliyet Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 3 570 000 
Norveç Kuronluk bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türk Stabilizasyon Programının desteklenmesine matuf bu malî yardım, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki: 

a) 1 785 000 Norveç Kuronluk (birinci taksit işbu Anlaşmanın meriyete girdiği tarihte te
diye edilecektir. 

b) 892 500 NorVeç Kuronluk ikinci ve 892 500 Norveç Kuronluk üçüncü taksitler, 'Teşkilât 
Konseyinin, işbu Anlaşmanın Dibacesinde mezkûr 29 Temmuz 1958 tarihli kararının tatbikatı cüm
lesinden olarak, Konsey tarafından 'bu hususta her seferinde ittihaz edilecek gerekli kararların 
kabulünü mütaakıp mümkün olan süratle tediye edilecektir. Mezkûr kararların ittihazına vabes
te olarak, işbu tediyeler, sırasSyle 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinden daha geç olmamalk 
üzere yapılacaktır. 

• • • • • * • • • • - - ' - - M a d d e — 2 . - - - - - • * • • • * -

'* Transferdbîlite 

Norveç Kıraliyet Hükümeti işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edilen 
tediyatı Bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına ımütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmanın 
Âkıd Taraflarının para sahalarında transferabl olan bir para ile yapacaktır. 

Madde — 3. ." " ~ 

Faiz 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince yapılmış «lan malî yardımın 
ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faiz, işbu Anlaşmanın-1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan tediyelerin her-
birinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ve Norveç kuronu ile ödenecektir. İlk tediye 
1 Temmuz 1959 da yapılmak üzere faizler altı ayda bir ödenecektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 148) 
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Madde — 4. 

îtfa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on taksîdl 

325 000 Norveç kuronu, sonuncusu da 320 000 Norvsç kuronu olmak üzere Norveç Kıraliyet 
Hükümetine ödiyecektir. ödemeler altı ayda bir yapılacak ve ilk tediye 1 Ocak 1964 te vukubu-
lacaktır. _ . 

Madde — 5. 

Meriyete girig 

îşbu Anlaşma Âkıd Taraflarca imzalanmasını mütaakıp meriyete girecektir. 

Yukardaki hususları tasdikan, aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet murahhaslar işbu 
Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Pariste 19 Aralık 1958 tarihinde İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Norveç Kıraliyet Hükümeti 
Adına Adına 
(İmza) (tmza) 

Oğuz Gökmen J$ns Boyesen 
Elçi ' Büyükelçi 

Tüıik Heyeti Reisi Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Nezdinde Norveç Daimî 

Heyeti Reisi 

M. Meclisi (S . Sayısı.: 14S) 
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Türkiye Oumhuriyetî ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Türkiye'ye Malî Yardım Yapılmasına 

mütaallik Anlaşma 
4 

Türk Hükümeti ve İsviçre Hükümeti; ' 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı (Aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır.) âzası olduklarını 

nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik bir 

karar aldığını ve bu karar ıgereğinee Teşkilât çerçevesinde, aş birliğine matuf müşterek bir gay
retle bu programın «mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını 
azalarına hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr anlaş
maların ımümikün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

İşlbu Anlaşmada derpiş olunan malî yardımın Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müş
terek gayret dâhilinde yapılmasını arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutalbık kalmışlarıdır : 

Madde —• 1 

Tediyeler 

1. İsviçre Konfederasyonu Türkiye Cumhuriyetine ikraz şeklinde 6 559 230 (Altı milyon 
•begyüz ellidokuız ıbin ikiyüz otuz) İsviçre Franklık (•) bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin Stabilizasyon Programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya tnâtuf 
bu malî yardım, Türkiye Cumhuriyetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : 

(a) Kredinin % 50 si işbu Anlaşmanın meriyete girişinde tediye edilecektir. 
(b) Her ibiri kredinin % 25 ini teşkil eden ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin 

işlbu Anlaşmanın Dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli kararının tatbikatı 
cümlesinden olarak, Konsey tarafından her seferinde İttihaz edilecek kararların kabulünü müta-
akıp mümkün olan süratle tediye edilecektir. İşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ih~ 
tirazisi altında sırasiyle, en geç 31 Ocalk ve 30 Nisan 1959 tarihlerinde yapılacaktır. 

# 

Madde — 2. 

Transferabilite 
isviçre Konfederasyonu, işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edilen te-

diyatı bir Avrupa Tediyeler Birliği kurulmasına mütaallik-19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma çerçe
vesi dâhilinde İsviçre Frangı ile yapacaktır. 

Madde — 3 

Faizler 
1. Türkiye Cumhuriyeti, işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî yardımın 

ödenmemiş bakiyesi üzerinden senevi- % 5 3/4 nisbetinde faiz ödiyecektir. 
2. Faizler işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların tedi

ye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve serbest İsviçre Frangı veya İsviçre Konfederasyonu ta
rafından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile İsviçre Konfederasyonu adına hareket 
eden Zürich'de kâin İsviçre Millî Bankasına ödenecektir. 

3. Bu faizler altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde öde
necek ve ilk tediye 30 Haziran 1959 da vukubulacaktır. 

(*) 4,37282 T^uru üzerinden İJS milyon A. B. D. doları kargılığı 

M. Maclisi ( S. Sayısı: 148) 
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Madde — 4. 

İtfa 
1. Türkiye Cumhuriyeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on taksiti, her biri 

600 000 İsviçre Frangı (Altıyüz bin İsviçre Frangı), sonuncusu da 559 230 İsviçre Frangı (Beş 
yüz ellidokuz hin iki yüz otuz İsviçre Frangı) olmak üzere onbir ıtaksitte İsviçre Konfederasyo
nuna ödiyecektir. 

2. İtfayı mutazammm bu tediyat, serbest İsviçre Frangı veya İsviçre Konfederasyonu tara
fından kabul edilebilecek diğer her hangi bir para ile İsviçre Konfederasyonu adına hareket eden 
Zürich'te kâin İsviçre Millî Bankasına altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Ara
lık tarihlerinde yapılacak ve ilk tediye 31 Aralık 1963 te vukubulacaktır. 

Madde — 5. 

Her iki Hükümetin karşılıklı vecibeleri 

İşbu Anlaşmaya ek Lahika, gerek resülmal, gerek faizler mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonunun karşılıklı tediye vecibelerini zikreder. Bu Lahika işbu Anlaşmanın ay
rılmaz bir cüzünü teşkil eder. 

Madde — 6. 

Meriyete giriş 

Muvakkat tatbikat 

1. İşbu Anlaşma tasdik edilecek, tasdiknameler mümkün olan en kısa zamanda teati olunacak
tır. 

2. İşbu Anlaşma tasdiknamelerin teati edildiği tarihte meriyete girecektir. 
Yukarda yazılı olanları tasdikan aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet Murahhaslar işbu 

Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Paris'te 22 Aralık 1958 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti adına İsviçre Hükümeti adına 
(İmza) (İmza) 

Oğuz Gökmen Edwin Stopper 
Elçi Elçi 

Türk Heyeti Reisi İsviçre Heyeti Reisi 

Türkiye'ye malî yardım yapılmasına mütaallik olarak Paris'te 22 Aralık 1958 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasmda imza edilen anlaşmaya ek Lahika 

Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu, işbu Lahikanın ayrılmaz bir cüz halinde birleş
tirildiği Anlaşmanın tatbikatı cümlesinden olarak, aşağıdaki tablolarda kayıtlı meblâğların işaret 
edilen tarihlerde tediyesini ifa edeceklerdir. 

Aşağıdaki tablolara uygun olarak 'gerek resülmal gerek «faizlerin tesviyesi için yapılacak ödeme
ler, bu nevi tediyelerin İsviçre ve Türkiye'de umumiyetle her türlü kanuni ve nizami hükümler gere
ğince tâbi oldukları veya olabilecekleri umumiyetle her türlü vergi, resim ve komüsyonlardan muaf 
tutulacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 148) 
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1. Türkiye Cumhuriyeti ile tsviçre Konfederasyonu arasında Türkiye'ye malî yardım yapılma
sına mütaallik 22 Aralık 1958 tarihli Anlaşmadan mütevellit tsviçre Konfederasyonunun vecibe

lerini gösterir tablo 

(isviçre Frangı olarak) 

Tediye tarihi • Miktar 

1 Ocak 1959 ( * ) 3 279 615 
31 Ocak 1959 (••) 1 '639 807 50 
30 Nisan 1969 (••) 1 '639 807 50 

Yekûn 6 599 230 

( * ) Anlaşmanın bu tarihe kadar meriyete girmesi kaydı ihtirazisi altında 
.(**) Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 b fıkrası ihtirazisi altında 

2. Türkiye Cumhuriyeti ile tsviçre Konfederasyonu arasında Türkiye'ye malî yardım yapılmasına 
# mütaallik 22 Aralık 1958 tarihli Anlaşmadan mütevellit Türkiye Cumhuriyetinin vecibelerini 

gösterir tablo 

(isviçre Frangı olarak) 

Tediye tarihi 

30 Haziran 1959 ( + ) 
31 Aralık 1959 
30 Haziran 1960 
31 Aralık 1960 
80 Haziran 1961 
31 Aralık 1961 
30 Haziran 1962 
31 Aralık 1962 
30 Haziran 1963 
31 Aralık 1963 
9 Haziran 1964 

31 Aralık 1964 
30 Haziran 1965 
31 Aralık 1965 
30 Haziran 1966 
31 Aralık 1966 
30 Haziran 1967 
31 Aralık 1967 
30 Haziran 1968 
31 Aralık 1968 

. 

Resülmal 

- . . . „ 

— 
— 

• 
— 
-_... 
___ 
— 

600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
600 000 
559 230 

6 559 230 

Faizler 

148 766,95 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
171 327,85 
154 077,85 
1.36 827,85 
119 577,85 
102 327,85 
85 077,85 
67 827,85 
50 577,85 
33 327,85 
16 077,85 

2 782 996,10 

Yekûn 

148 766,95 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
188 577,85 
788 577,85 
771 327,85 
754 077,85 
736 827,85 
719 577,85 
702 327,85 
685 077,85 
667 827,85 
650 577,85 
633 327,85 
575 307,85 

9 342 226,10 

(*) Kredinin her üç taksitinin tediyesinin işbu Lahikanın 1 numaralı tablosfmda tâyin e'Mlen 
tarihlerde yapılacağı kaydı ihtirazisi altında 
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Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Paris, 22 Aralık 1958 

nezdinde Türk Heyeti 

Bay Elçi, 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına mütaallik olarak Paris'de 22 Aralık 1958 tarihinde Tür

kiye Cumhuriyeti dle İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan Anlaşmaya atfen, işbu Anlaşma
nın imzası tarihinde muvakkaten ve tasdiknamelerin teatisini mütaalkıp kati olarak meriyete gi
receğini sîze teyidederim. 

işbu melktup muhteviyatının not edildiğinin teyidini rica ederim. 
Saygılarımın kabulünü rica 'ederim, Bay Elçi. 

M. Edwin Stopper Oğuz Gökmen 
Elçi Elçi 

isviçre Heyeti Reisi Türk Heyeti Reisi 
Paris 

Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Paris, 22 Aralık 1958 
nezdinde isviçre Heyeti 

Bay Elçi, 

Müfadı aşağıda yazılı bugürikü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye'ye malî yardım yapılmasına mütaallik olaralk Paris "de "212 Aralık 1958 tarihinde Tür

kiye Cumhuriyeti ile isviçre Konfederasyonu arasında imzalanan Anlaşmaya atfen, işbu Anlaşma
nın imzası tarihinde muvakkaten ve tasdiknamelerin teatisini mütaakıp kati olarak meriyete gire
ceğini size teyidederim. 

«işbu ımefctup muhteviyatının not edildiğinin teyidini rica ederim.» 
Yukarda'ki 'hususları not ettiğimi size bildirmekle şeref duyarım. 
Saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Oğuz Gökmen Edwin Stopper 
Elci % Elçi 

Türk Heyeti Reisi İsviçre Heyeti Reisi 
Paris 

Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Paris, 22 Aralık 1958 
nezdinde Türk Heyeti 

Bay Reis, 

Türkiye'ye malî yardım yapılmasına mütedair olarak Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Kon
federasyonu arasında bugün Paris'de akdolunan Anlaşmaya atfen, aşağıdaki hususları size bil
dirmekle şeref ^duyarım. 

1. Yukarda zilkrolunan Anlaşmanın 1 nei maddesi ile ödenmesi derpiş olunan meblâğlar Zü
rich İdeki isviçre Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılacak bir 
'hususi 'hesabın matlubuna geçirilecektir. 
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2. Bu hususi «hesabın matlubu, Türkiye Cumhuriyet Merkez ıBankasının emri üzerine, her an, 

Türkiye ile îsviçre arasındaki ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 
tarihli Anlaşmada derpiş edilen (A) ve (B) 'hesaplarının matlubuna nakil veya bir Avrupa Te
diyeler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma âzası memleketler dâhilin
de istimal edilebilecektir. 

3. Malî Yardım Anlaşmasının 3 ncü maddesinde derpiş edilen faizlerle aynı Anlaşmanın 4 ncü 
maddesine'tevfikan yapılacak resülmal ödemeleri, Türkiye ve İsviçre Avrupa Tediyeler Birliği 
âzası olarak kaldıkları müddetçe, yukarda mevzuubahis (A) veya (B) ihesaplarının veya ıbunlarm 
yerine kaim olacak hesapların zimmeti ile tediye 'olunabilecektir. 

4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile îsviçre Takas Ofisi işbu mektubun defett irdiği 
teknik mahiyetteki banka muamelelerini tanzim eyliyeceklerdir. 

Yukardalki hususlarda mutabık bulunduğunuzu bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

M. Edwin Stopper Oğuz Gökmen 
Elçi Türk Heyeti Reisi 

îsviçre Heyeti Reisi 
Paris 

îsviçre Heyeti Reisi Paris, 22 Aralık 1958 

Bay Reis, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye'ye malî yardım yapılmasına mütedair olarak Türkiye Cumhuriyeti ile îsviçre Konfe

derasyonu arasında bugün Paris'te akdolunan Anlaşmaya atfen, aşağıdaki hususları size bildir
mekle şeref duyarım; 

«1. Yukarda zikrolunan Anlaşmanın 1 nci maddesi ile ödenmesi derpiş olunan meblâğlar Zü
rich'teki îsviçre Millî Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına açılacak bir 
hususi hesabın matlubuna geçirilecektir. 

«2. ' B u hususi hesabın matlubu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının emri üzerine her an, 
Türkiye ile îsviçre arasındaki ticari mübadeleler^ ve tediyelerin tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 
tarihli Anlaşmada derpiş edilen A veya B hesaplarının matlubuna nakil veya bir Avrupa Tediye
ler Birliği kurulmasına mütaallik 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma âzası memleketler dâhilinde isti
mal edilebilecektir. 

«3. Malî yardım Anlaşmasının 3 ncü maddesinde derpiş edilen faizlerle aynı Anlaşmanın 4 
ncü maddesine tevfikan yapılacak resülmal ödemeleri, Türkiye ve îsviçre Avrupa Tediyeler Bir
liği âzası olarak kaldıkları müddetçe, yukarda mevzuubahis A veya B hesaplarının veya bunla
rın yerine kaim olacak hesapların zimmeti ile tediye olunabilecektir. 

«4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile îsviçre Takas Ofisi işbu mektubun icabettirdiği 
teknik mahiyetteki banka muamelelerini tanzim eyliyeceklerdir.» 

Yukardaki hususlar hakkında mutabık bulunduğumu size teyid etmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. . 

Oğuz Gökmen Edwin Stopper 
Elçi 

Türk Heyeti Reisi 
Paris 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasında malî yaraıma 

mütaallik Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Federal Hükümeti; 
Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak anılacaktır) âzası olduklarını 

nazarı itibara alarak; 
Teşkilâtın 29 Temmuz 1958 tarihinde Türkiye'nin iktisadi istikrar programına mütaallik bir ka

rar aldığını ve bu karar gereğince Teşkilât çerçevesinde, iş birliğine matuf müşterek bir gayretle 
bu programın mevkii tatbika konulmasını teminen Türkiye'ye malî yardım yapılmasını azalarına 
hassaten tavsiye ettiğini göz önünde tutarak; 

Teşkilât âzası memleketlere olan Türk borçlarının ödenmesini temin edecek tatminkâr anlaş
maların mümkün olan en kısa zamanda akdedileceği ümidini izhar ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Tediyeler 

1. Avusturya Federal Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ikraz şeklinde 13 milyon 
Şilin'lik bir malî yardım yapacaktır. 

2. Türkiye'nin stabilizasyon programının mevkii tatbika konulmasını kolaylaştırmaya matuf 
bu malî yardım Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine üç taksitte ödenecektir. Şöyle ki : 

a) Kredinin % 50 si işbu Anlaşmanın meriyete girişinde tediye edilecektir. 
b) Her biri kredinin % 25 ini teşkil eden ikinci ve üçüncü taksitler, Teşkilât Konseyinin 

işbu Anlaşmanın Dibacesinde bahis mevzuu edilen 29 Temmuz 1958 tarihli Kararının tatbikatı cüm
lesinden olarak, Konsey tarafından her seferinde ittihaz edilecek kararların kabulünü mütaakıp 
mümkün olan süratle tediye edilecektir. İşbu tediyeler, mezkûr kararların kabulü kaydı ihtirazisi 
altında sırasiyle en geç 31 Ocak ve 30 Nisan 1959 tarihlerinde yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Transferabüite 

Avusturya Federal Hükümeti işbu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edilen 
tediyatı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilecek Avusturya'da bir «Serbest Şilin» 
hesabına yatırmak suretiyle yapacaktır. 

Madde — 3. 

Faialer 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işibu Anlaşma hükümlerine tevfikan yapılmış olan malî 
yardımım ödenmemiş (bakiyesi üzerinden senevî % 5,75 ndıslbetinde faiz ödiyecektir. 

2. Faizler %bu Anlaşmanın 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan meblâğların te
diye tarihlerinden itibaren hesaplanacak ve serbest şilin veya Avusturya Cumhuriyeti tarafından 
kabul edilebilecek diğer her hangi ıbir para ile Avusturya Cumhuriyeti hesabına hareket eden 
Viyana'da kâin Avusturya Millî Bankasına ödenecektir. 

3. Bu faizler altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 
ödenecek ve ilk tediye 30 Haziran 1959 da vukubulacaktır. 
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0 Madde — 4. 

ît fa 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbu Anlaşma gereğince aldığı malî yardımı, ilk on tak-
sidi, her biri 1 200 000 Şilin sonuncusu da 1 000 000 Şilin olmak üzere on bir taksitte Avustur
ya Federal Hükümetine öıdiyecektir. 

2. İtfayı mutazamımın bu tediyat, serbest şilin veya Avusturya Cumhuriyeti tarafından ka
bul edilebilecek diğer her hangi bir para ile Avusturya Cumhuriyeti hesabına hareket eden Avus
turya Millî Bankasına altı ayda bir olmak üzere her senenin 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerin
de yapılacak ve ilk tediye 31 Aralık 1963 te vuıvu bulacalktır. 

Madde — 5. 

Her iki Hükümetin karşılıklı vecibeleri 

İşbu Anlaşmaya ek Lahika gerek resülmal gsrek faizler mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Avusturya Federal Hükümetinin karşılıklı tediye vecibelerini zikreder. Bu lahika iş
bu Anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. 

Madde — 6. 

Meriyete giriş 

İşbu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girer. 
Yukarda yazılı olanları tasidikan aşağıda imzaları bulunan sahibi salâhiyet murahhaslar işbu 

Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Paris'te 29 Ocak 1959 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hülklümeti Avusturya Federal Hükümeti 
Adına Adına 

Oğuz Gökmen Dr. Cari Bobleter 

Elçi Elçi 
Türkiye Heyeti Reisi Avrupa İktisadi İş Birliği 

Teşkilâtı Nezdinde Avusturya 
Heyeti Reisi 

Malî Yardım Mevzuunda Avusturya Federal Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Paris'te 29 Ocak 1959 tarihinde imzalanan Anlaşmaya ek Lahika 

Avusturya Feneral Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Lahikanın ayrılmaz bir 
cüz halinde birleştirildiği Anlaşmanın tatbikatından olarak, aşağıdaki tablolarda kayıtlı meblâğ
ların işaret edilen tarihlerde tediyesini ifa edeceklerdir. 

Aşağıdaki tablolara uygun olarak gerek resülmal gerek faizlerin tesviyesi için yapılacak öde
meler, ıbu nevi tediyelerin Avusturya ve Türkiye'de umumiyetle her türlü kanuni ve nizami hü
kümler gereğince tâbi oldukları veya olabilecekleri umumiyetle her türlü vergi, resim ve komis
yonlardan muaf ıtutulacakltır. -
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1. Malî yardım mevzuunda TürMye Oumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti 
arasında akdolunan 29 Ocak 1959 tarihli Anlaşmadan mütevellit Avusturya Federal Hükümetinin 

vecibelerini gösterir tablo 

(Şilin, olarak) 

Tediye tarihi 

16 Ocak 1959 
31 Ocak 1959 (*) 
30 Nisan 1959 (*) 

Mffltftar 

6 500 000 
3 250 000 
3 250 000 

Yekûn 13 000 000 

(*) îşbu Acılaşmanın 1 nci maddesinin 2 (b) fıkrası kaydı ihürazisi altmda. 

2. Malî yardım mevzuunda Türkiye Oumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti 
arasında akdolunan 29 Ocak 1959 tarihli Anlaşmadan mütevellit Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

nin vecibelerini gösterir tablo 

Tediye tarihi 

30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
30 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 
30 Haziran 
31 Aralık 

1959 
1959 
1960 
1950 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1968 
1968 

(Silim olarak) 

Resülmıal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

—. 
— • 

— 
—. 
— • 

— • 

—. 
—. 

200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
000 000 

000 000 

Faizler 

(•) 280 312 45 
373 750 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
373 
339 
304 
270 
235 
201 
166 
132 
97 
63 
28 

750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
250 
750 
250 
750 
250 
750 
250 
750 
250 
750 

5 484 062 45 

Yekûn 

280 312 45 
373 750 
373 750 
373 750 
373 750 
373 750 
373 750 
373 750 
373 750 

1 573 750 
1 539 250 
1 504 .750 
1 470 250 
1 435 750 
1 401 250 
1 366 750 
1 332 250 
1 297 750 
1 263 250 
1 028 750 

18 484 062 45 

(*) Kredinin her üç taksitinin tediyesinin işbu lahikanın 1 numaralı tablosunda tâyin edilen ta
rihlerde yapılacağı kaydı ihtirazisi altında. 

• > - • - « 
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Dönem : 1 I A / 
Topianu: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I U 4 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/59) 

T. C. 
Başbakanlık ' 4 . 1 . 196$ 

özlük ve Yazı İşleri: 6/2*4$ 
Konu : Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Ordu'dan Milletvekili seçilmiş bulunan Çalışma Bakanlığı eski Müsteşarı Refet Aksoy hak
kında Danıştay 2 nci Dairesince verilmiş olan yasama dokunulmazlığı ile ilgili kararın tasdikli örne
ğinin gönderildiğine dair adı geçen Bakanlıktan alman 20.12.1961 tarihli ve 34 -1/6 -1418 sayılı tez
kerenin suretiyle eki Danıştay kararının onanmış Örneği ve bu işe ait tahkikat dosyasının bağlı olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

(Başbakan 
İsmet inönü 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 20 . 12 . 1961 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı ^ 34 - 1/6 -1418 Konu : Refet Aksoy'a ait Danıştay karan hak

kında. 

Başbakanlık Makamma 
Ankara 

Halen Ordu Milletvekili seçilmiş bulunan, Bakanlığımız eski Müsteşarı Refet Aksoy hakkında, Da
nıştay 2 nci Dairesince verilmiş olan 26.10.1961 tarih ve esas 2261, karar 61 - 3026 sayılı Kararın 
onanmış örneği ile bu işe ait 19 kalemde 26 parçadan ibaret tahkikat dosyası ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Çalışma Bakanı 



-~a~ 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyon 
Esas No. 3/59 
Karar No. 24 

24.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Çalışma Bakanlığı müsteşarı iken vazifeyi suiistimal suçu isnadedildiği için Başba-
kanlığm 4.1.1962 tarihli v« 6/2 - 43 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaıldırılması iste
nen Ordu Milletvekili Refet Aksoy hakkındaki dosya muhteviyatı İçtüzüğün 178 nci maddesi ge
reğince muamıeleye tâbi tutularak Karma Komisyonumuzun 4.4.1962 Birleşiminde müzakere 
olunmuş ve Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca müşarünileyhin yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına ımahaü olmadığıma karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz ıedüme(k üzıere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Mürekkep Karma Komisyon Başkanı 

Ankara 
Burhan Apaydın 

Amasya 
Nevzat Şener 

Kastamonu 
Ali özdikmenli 

imzada bulunmadı 

istanbul 
/. Hakkı Tekine! 

Elâzığ 
Naci Güray 

içel 
Celâl Kılıç 

Balıkesir 
A. Aydın Bolak 

Malatya 
H. Avni Aksit 

üenizli 
Hüdai Oral 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

istanbul 
Sabri Vardarh 

Sözcü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Güner Sarısözen 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Erzurum 
Nihat Diler 

Kara 
Lâtif Aküzüm 

Uşak 
Ali Rıza Akbıyikoğlu 

Kâtip 
Maraş 

Kemal Bağcıoğlu 

içel 
Burhan Bozdoğan 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Aydm 
Orhan Apaydın 

içel 
Mazhar Arikan 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı M IL L E T M E C L IS î S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hakkında 
3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/42) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun tasarısı ile gerekçesi ekli olarak 
takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 18 Aralık 1961 
Cumhuriyet Senatosu 

Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir 

GEREKÇE 

Resmî daireler ve müesseselerle vatandaşların, piyasada yaptırmalarına imkân bulamadıkları 
istihsal vasıtası olan çeşit alât ve makinaları mütedavil sermayesi bulunan meslekî ve teknik öğre
tim okullarında yaptırmakta, dolayısiyle memleket ekonomisine faydalar sağlamaktadır. # 

Resmî daire ve müesseselerde bilhassa köylü vatandaşların bu okullara göstermiş olduğu ge
niş alâkanın her gün biraz daha artmakta bulunması memnuniyet verici bir keyfiyettir. 

Esasen, mütedavil sermayeli okulların 1960 - 1961 malî blânçolarma göre sermayelerinin 15 -
60 misli iş yaptıkları müşahade edilmiştir. 

Bu durum, mütedavil sermaye atelyelerinin iş hacmini da o nisbette genişletmiştir. 
Sipariş atelyelerinin bu sahada göstermiş oldukları geniş faaliyet, mütedavil sermaye hesap ve 

muamelâtının da artmasına sebep olmuştur ve 14 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3423 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesi hükümleri bugünkü ihtiyacı karşılayacak durumda olmadığından 
mezkûr maddenin değiştirilmesi için meslekî teknik öğretim tarafından teşebbüse geçilmiş, buna 
ait gerekçe ilgili komisyonlarda müzakere edilmiş, fakat Kurucu Meclisin seçime karar vermesi do
layısiyle Büyük Millet Meclisine, getirilemediğini. 

Kanunun maddesinin değiştirilmesi hususunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve M. K. Genel Genel 
Müdürlüğü 10 . 4 . 1961 tarih 114416 - 59/4611 sayılı muvafakat yazılan da gerekçeye eklidir. 

3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince bu işlerle görevli memurlara gördükleri hikmet 
karşılığı ayda ek olarak verilmekte bulunan 10 - 30 lira ise yaptıkları işe ve deruhde ettikleri bü
yük mesuliyetleri yanında cüzi kalmaktadır. Zira bu kanun yürürlüğe 1938 yılında yani bundan 23 
yıl önce girmiştir. O vakit bu vazifeyi ifa edenlere verilen 10 - 30 lira arasındaki ücret bir kıy
met ifade etmekte idi. 

Kaldı ki, mezkûr kanunun 3 ncü maddesine göre de vazifelendirilen mesul muhasiplerin uhde
sinde ifa edilmekte bulunan hizmet ve zimmetten mütevellit mesuliyetler de bu muhasiplere yükle
tilmiş bulunulmaktadır. 
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Bu sebepten ve kadro ücretlerinin azlığı yüzünden yıllardan beri çalışmakta olan bu işlerde ye
tişkin elemanlar kendilerine başka müesseselerde iş bulur bulmaz derhal ayrılmaktadırlar. 

Ayrılan bu elemanların yerine 7244 sayılı Kanun muvacehesinde tatmin edici bir ücret veril
mesine imkân olmadığından yenilerinin tâyini de mümkün görülmemekte, dolayısiyle mütedavil 
sermaye hesap ve muamelâtı aksamakta ve durum atelye faaliyetlerine tesir etmektedir. 

T. a 
Maliye Bakanlığı Ankara : 10.4.1961 

Bütçe ve M. K. Gn. Müdürlüğü 
8 ay t : 114416-59/4611 özü : 3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası Hk. 

Millî Çğitim Bakanlığına 

Meslekî ve Teknik öğretim Muamelât Şefliği sözüyle alman 28 .11.1960 6-1, 6-2-1961 gün ve 
150 (U) 32841, 516, 3611 sayıl' yazıları cevabıdır. 

«Maarif Vekâletine bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi» hakkındaki 3423 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâ/ihası gerekçesi ile birlikte incelendi. 

14 . 6 .1938 tarihinde yürürlüğe giren 3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümlerinin bu
günkü ihtiyacı karşılıyaeak durumda olmadığı esbabı mucibesiyle bu madde gereğince uhdele
rine mütedavil sermaye muhasip veya memurlu m verilen okulun maaşlı ve ücretli memurlarına 
verilmekte olan 10 - 30 liralık ilâve ücretin 50 - 300 liraya çıkarılması teklif olunmaktadır. 

Aynı mevzu hakkında 3 .1 .1959 gün ve 150 (U) 89 sayılı yazıları ile daha önceden Bakan
l ığımıza gönderilen lâyiha ile bu ücretlerin 30 - 150 liraya çıkarılması istenilmiş ve âzami ücret 
haddinin 100 lira olması şartiyle mezkûr lâyihanın kanun halini almasında mahzur görülmemişti. 

Bu defa keyfiyet yeniden tetkik edilmiş ve diğer döner sermaye müesseselerinin ilâve üc
retleri de nazara alınarak ilk tekliflerinde olduğu gibi bu ücretlerin 30 - 150 lira arasında tesbit 
edilmesi şartiyle mezkûr lâyihanın kanun halini almasında mahzur görülmemiştir. 

Arz ederim, 
Maliye Bakanı Y. 

îmza 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu l 9 , 2 , 1962 

Esas No : 2/42 
Karar No : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hakkında 
3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair» kanun teklifi, teklif sahibi ve Hükü
met temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 82 ) 
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Teklifin metninde 1, 2, 3 ncü maddeler esas olarak aynen kabul edilmiş, fakat redaksiyon bakı

mından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Metnin birinci maddesinin 2 nci fıkrası «Uhdelerine ilâve olarak mütedavil sermaye muhasipliği 

veya memurluğu verilen okulun, maaşlı veya ücretli memurlarına okul mütedavil sermaye atölye
lerinin umumi gelirinden ödenmek üzere okulların iş hacımları göz önünde tutularak Millî Eği
tim Bakanlığının tensibi ile ayda 30 liradan 150 liraya kadar ilâve ücret verilir. 

Metnin ikinci maddesi; bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Metnin üçüncü maddesi : Bu kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
Maliye Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Reisi 
istanbul 

T. Demiray 
Aydın 
M. Gedik 

Denizli 
R. Şenel 

Nevşehir 
A. Baran Numanoğlu 

Sözcüsü 
Sakarya 

B. Akdağ 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Tekirdağ 
T. Kut 

8. 

M. 

Kâtibi 
Ordu 

Pehlivanoğlu 
Bingöl 

Sıddık Aydar 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
N. Tirali 

Tunceli 
V. Kışoğlu 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
1. Ataöv 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

İstanbul 
R. Tahir Burak 

İmzada bulunamadı 
Tunceli 
F. Ülkü 

Maliye Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No : 2/42 

Karar No : 15 

1 . 3 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Komisyonunca müzakere ve kabul olunduktan sonra komisyonumuza tevdi Du
yurulan «Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir in» Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki kanun teklifi tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuzca teklif sahibinin gerekçesine ve Millî Eğitim Komisyonunun kararma uyul
masına karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın 

C. Babaç N. Müren 
Adana 

Y. Aktimur 
Erzurum 
G. Karaca 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Orduı 
O. N. Hazinedir 
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Bütçe Komisyonu raporu 

MilUt Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/42 
Karar No : 28 

18 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in «Millî Eğitim Bakanlığı Ertik okul
ları mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi» ne 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim, Maliye komisyonları raporları komisyonumuza havale edil
miş olmakla Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

14 Haziran 1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunla mütedavil sermaye müesseselerinde çalışan 
personel için tesbit edilen 10 - 30 liralık aylık ücret, müesseselerin inkişafı, hizmetlerin art
ması ve bugünkü konjonktürün yüksekliği de göz önünde tutulursa gayrikâfi olduğu aşikâr 
olarak görümir. 

. Bu miktarları 30 - 150 liraya yükseltmek maksadiyle sevk edilen kanun teklifi komisyonu
muzca da yerinde mütalâa edilmiş, Maliye Komisyonunca da kabul edilen Millî Eğitim Ko
misyonunun hazırlamış olduğu metin komisyo rmmuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F, Sanaç 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
$. Savacı 

Konya 
R. özal 

Başkan V. 
Elâzığ 

E. Müftügil 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuz 

F. îslimyeli 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ş. inal 

Maraş 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Kaplan 

Trabzon 
Söz hakkım bakidir 

A, Ş* Ağanoğlu 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Bilecik 
Ş. Binay 

İstanbul 
R. Ülker 

Ordu 
A. II. Onat 

Yozgat 
C. Sungur 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Erzurum 
G. önder 

îzmir 
M. Mirkelâmoğlu 

Sakarya 
.V. Bayar 
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CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ 
MEHMET ALÎ DEMİRİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Ka* 
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Uhdelerine ilâve olarak mütedavil sermaye 
muhasipliği veya memurluğu verilen okulun ma
aşlı veya ücretli memurlarına okul mütedavil ser
maye atelyelerinin umumi hasılatından tediye 
olunmak üzere ayda 30 liradan 150 liraya kadar, 
okulların iş hacımları göz önünde tutularak Mil
lî Eğitim Bakanlığının tensibi ile, ilâve ücret 
verilir. 

* MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. ' # 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanları memurdur. 

MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎ-
RÎŞÎ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Uhdelerine ilâve olarak mütedavil sermaye 
muhasipliği veya memurluğu verilen okulun, 
maaşlı veya ücretli memurlarına okul mütedavil 
sermaye atelyelerinin umumi gelirinden öden
mek üzere iş hacımları göz önünde tutularak 
Millî Eğitim Bakanlığının tensibi ile ayda 30 
liradan 150 liraya kadar ilâve ücret verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun 
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunu)) 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEİŞTİRİŞİ 

Milî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik okulları 
mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. . 

mmttm 
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DÖaem : 1 
Toplantı: ı M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okul 
açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu raporu (1/109) 

T. C. 
Başbakanlık 7.2.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Say%: 71/1680 - 415 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 5.2.1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. înönü 

GEREKÇE 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 
fi ncı maddesinin son fıkrasındaki, kurulların, öğrencilerin, yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim 
ve imtihanlarına.'ait idari kararları aleyhine hiçbir mercie başvurulamıyaeağna dair hüküm hu
kuk Devleti anlayışiyle bağdaşamıyacağı gibi «İdarenin hiçibir eylem ve işleminin hiçbir halde 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamıyacağı» prensibini vaz'eden Anayasanın 114/1 mad
desine de muhalif bulunduğundan bu hükmün mezkûr maddeden çıkarılarak yargı mercilerine 
başvurma imkânının sağlanması uygun görülmüştür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 18 . 4 . 1962 

Esas No: 1/109 
Karar No: 13 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu; 

Tasarının gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen 
kabul edilmesine karar verilmiştir. 
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Millet Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığınıza sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Tahsin Demiray 

Artivin 
Saffet Eminağaoğlu 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

Burhan Akdağ 

Aydın 
Melâhat Gedik 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

Tunceli 
Vahap Kışoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 
imzada 'bulunamadı 

(Bingöl 
M. Sıddtk Ayda?-

Manisa 
Süleyman Çağlar 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Ağrı 
Rıza Polai 

Denizli 
Remzi Şenel 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

imzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 6. — öğrencilerin her türlü işlemleri 
2 nci madde gereğince yapılacak yönetmelikte be
lirtilecek yetkili kurulca incelenir. Bunlardan ya
zılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara 
aidolanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verilir. Ancak çıkarılma kararlarına karşı, il
gililere bildirildiğinden başlıyarak 10 gün içinde 
Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. 
Yönetim Kurulunun kararı kesindir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

5 . 2 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyvioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 

Devlet Bakam 
Ar. öktmı 

Adalet Bakanı 
8. Kw*utluoğlu 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakam 
' E. Faksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecsvit 

Basın-Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyavğlu 

Devlet Bakam 
N. Su 

Millî Savunma Hakem 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
B. încemılu 

Tiearet Bakanı 
/. Gürsmı 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Bıdadoğkt 

Ulaştırma Bakam 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. ÇeMcbaş 

tro&r ve İskân Bakanı 
M. Gikmı 
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Dönem : 1 
Topianu: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve iki arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu (2/159, 2 /173) 

Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve iki arkadaşının, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/159) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine mütedair 
kanun teklifi ve esbabı mucibe lâyihası ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. , 26 . 2 .1962 

Elâzığ Milletvekili 
N. Güray 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Belediye ve belediyelere bağlı müesseseler ve Hususi İdareler tarafından açılan veya bu idareler 
aleyhine ikame olunan dâvalarda idare avukatlarının dâvaları gerekli dikkat ve itina ile takip ve ia-
tacedebilmelerini ve bu suretle hizmetin selâmetle yürütülebilmesini temin için mezkûr idareler 
Meclisleri tarafından aldıkları kararlarla her yıl bütçelerinde açtıkları hususi fasıllarla mahkemeler-
ce hükme raptedilip tahsil olunan ücreti vekâletin dâvayı takip ve intaceden avukatlara verilmesini 
kabul etmiştir. 

Yıllarca tatbikat bu şekilde cereyan eylemişken İçişleri Bakanlığı bir ara Belediye avukatlarının 
ücreti vekâlet alıp alamıyacakları hususunda tereddüde düşmüş ve keyfiyeti büyük malî kaza organı 
olması itibariyle Sayıştaydan istizan etmiştir. Sayıştay mevzuun ehemmiyetine binaen meseleyi 
Umumi Heyetinde tetkik ve müzakere eylemiş ve mucip sebeplerini etraflı şekilde belirtmek suretiy
le ittihaz eylediği 19 . 2 . 1953 günlü ve 1/2143 sayılı kararı ile bahis konusu vekâlet ücretlerinin 
ödenmesinin gerek mevzuat ve gerekse Belediye hak ve menfaatlerinin vikayesi bakımından yerinde 
bulduğunu ve tatbikatın bu şekilde devam etmesinin uygun olacağını açıkça belirtmiştir. 

Dahiliye Vekâleti Sayıştayın bu kararını alâkalı belediyelere tebliğ etmekle kalmamış belediye 
lehine intacedilen dâvalarda mahkemelerce hükme raptedilen ücreti vekâletlerin avukatlara verilme
sini derpiş eden Belediye bütçelerinin bu husustaki fasılları ile birlikte kabul ve tasdik etmiştir. 

Tatbikat bu şekilde devam ederken içişleri Bakanlığı yeniden tereddüde düşmüş ve Belediye ve 
özel idare avukatlarının ücreti vekâlet alabilmelerinin bir kanun ısdarına vabeste bulunduğu neti
cesine varmış ve Belediye ve özel idare bütçelerinde görülen vekâlet ücretlerine mütaallik fasılları 
tayyetmek suretiyle tadilen tasdik yoluna gitmişti r. 

Hâsıl olan bu durum muvacehesinde tatbikattaki tereddütleri ve görüş aykırılıklarını izale edebil
mek için bu mevzuda bir kanun ısdar edilmesin ıı uygun olacağı neticesine varılmış ve eski Samsun 
Mebusu Ekrem Anıt ve iki arkadaşı tarafından :?4 . 12 . 1957 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir kanun teklifi yapılmış ve Dahiliye Komisyonunda kabul edilerek Umumi Heyete sevk 
edilen teklif yapılan müzakere sonunda İstanbul'da ve memlekette müşahede edilen kesif imar ha-

79 



~ 2 — 
reketleri ve bu hareketlerin zaruri bir neticesi olarak istimlâklerin devam edeceği ve bundan doğan 
dâvalar dolayısiyle me;.kûr idareler lehine fazla miktarda ücreti vekâlet takdir edileceğinden ve 
bunların avukatlara verilmesinin yerinde olamıyacağmdan şimdilik bu kanunun ısdarının isabetli oi-
mıyacağı zamanın Dahiliye Vekili tarafından k y a n ve ısrarı üzerine teklif Umumi Heyetçe 'redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi kanunun reddini gerektiren fiilî ve hukuki sebepler ortadan kalkmış bulunmaktadır. Zira. 
2 Mart 1959 tarihinde meriyete giren 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle (Her ne nam ile olur
sa olsun memurların maaşlarından başka yapılacak bilûmum tediyelerin birinci derece memur ma
aşının % 6ü mı geçemiyeceği yani en fazla 1 200 lira alabileceği) kabul edilmiş ve bu kanunun 
Maliye Vekâletince yapılan izahnamosinde ücreti vekâlete de şâmil olduğu neticesine varılmış bu
lunmaktadır. Bu suretle avukatlara ödenebilecek ücreti vekâletlerin âzami miktarı tahdidcdilmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca memlekette yapılacak olan imar harekeleri ve bunun tabiî neticesi olarak kabul edilen 
istimlâklerin eski mânada fazla miktarda bir ücreti vekâlet tahsLini gerektiremiyeceği de bir vakıadır. 

Diğer taraftan 1389 sayılı Kanunla Muvazencı Umumiyeye dâhil bilûmum Bakanlıklar ve umumi 
müdüriyetlerde müstahdem avukatlar, 6760 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle Vakıflar Umum Mü-' 
dürlüğü avukatları, 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle Tekel İdaresi avukatları, 3904 sayılı Ka
nunla Orman Umum Müdürlüğü avukatları ve bilûmum İktisadi Devlet Teşekkülleri avukatları üc
reti vekâlete müstahak bulundukları halde aynı d*, reecde âmme hizmeti ifa eden Hususi İdare ve Be
lediye avukatlarının bundan mahrum edilmeleri adalet prensiplerine açıkça aykırı düşmektedir. Bir 
dâvada müştereken hasım bulunan Hazine, Vakıflar, Belediye veya özel İdare avukatları için mah
kemece takdir edilen vekâlet ücretinden Hazine ve Vakıflar hissesi avukatlarına verildiği halde Be
lediye veya özel idare hissesi avukatlarına verilmemek suretiyle garip bir netice tahassul etmekte
dir. Malî ve idari bakımdan aynı kanun lıüküı lerine tâbi bulunan ve aynı mesuliyet ve hizımti 
ifa eden Devlet sektöründe müstahdem avukatlara an yalnız Belediye ve Özel İdare avukatlarının bu 
haktan mahrum edilmesi sosyal adalet prensibi ile de telifi kabil görülmemektedir. Kaldı ki, mev-
zuubahis vekâlet ücretlerinin kanunen belediye ve özel idarelere temin olunan varidatla hiçbir su
retle alâkası bulunmamaktadır. Bunlar belediye ve özel idare lehine neticelenen dâvalardan 
mahkemeler tarafından haksız çıkacak tarafa hükmedilen ve binnetice açıktan tahsil edilen meb
lâğdan ibarettir. Bu itibarla bunların hususi idare ve belediye lehine dâvayı intacettiren avukat
lara verilmesi bu idarelere maddi hiçbir külfet talhm.il etmemektedir. 

Bundan başka lehte intacedilen dâvalardan dolayı hasım aleyhine hükmolunan vekâlet üc
retlerinin bu hususta hizmeti mesbük olanlara tevzi edilmesi dâvayı takip ve intaç ile mükellef 
bulunanların dâvanın kazanılması için gereken dikkat ve itinayı göstermelerinin teminine matuf 
bir tedbir olarak diğer kanunların mucip sebeplerinde gösterilmiş olması bakımından keza göz 
önünde bulundurulması icabeder. 

Aksi takdirde yani sözü edilen ücreti vekâletin avukatlara verilmeyipte irat kaydedilmesi 
halinde belediye ve özel idare avukatlarının aylıkla müstahdem bulunmalarına ve işbu aylık ve 
ücretleri takip ile mükellef bulundukları dâvaların neticelerine bakılmaksızın tam olarak ala
caklarına göre dâvaların takibinde gereken ihtimamı tamamen değilse bile kısmen olsun ihmal 
etmeleri memuldur. İşte bu sebepledir ki bu haktan belediye ve özel idare avukatlarının da isti
fade etmelerinin mevcut boşluğu doldurmak düşüncesiyle kanun projesi hazırlanmış bulunmak
tadır, 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 79 ) 
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Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkgine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı ... 

Kanunun birinci maddesine bir fıra eklenmesine dair kanun teklifi (2/173) 

27 . 3 . 1962 
Cuumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi gerekçesi ile beraber.arz edilmiştir. 

Gereken işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 
İstanbul Cumhuriyet 

Senatosu Üyesi 
B. öztürkçîne• '"' 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Belediye ve belediyelere bağlı müesseseler ve Hususi İdareler tarafından açüan veya bu idareler 
aleyhine ikame olunan dâvalarda İdare avukatlarının dâvaları gerekli dikkat ve itina ile takip ve 
intaç edebilmelerini ve bu suretle hizmetin sel ..metle yürütülebilmesini temin için mezkûr idarem 
ler Meclisleri tarafından aldıkları kararlarla her yıl bütçelerinde açtıkları hususi fasıllarla manken 
melerce hükme raptedilip tahsil olunan ücreti vekâletin dâvayı takip ve intaeeden avukatlara 'vörilri 
mesmi kabul etmiştir. . ,, .; 

Yıllarca tatbikat şu şekilde cereyan eylemişken İçişleri Bakanlığı bir ara Belediye avukatlarının1 

ücreti vekâlet alıp aimıyacakları hususunda tereddüde düşmüş ve keyfiyeti Büyük malî kaza.organı 
olması itibariyle Sayışt aydan istLan etmiştir. Sayıştay mevzuun ehemmiyetine binaen meseleyi 
Umumi Heyetinde tetkik ve müzakere eylemiş ve mucip sebeplerini etraflı şekilde belirtmek sure
tiyle ittihaz eylediği 19 . 2 . 1953 günlü ve 1/2143 sayılı kararı ile bahis konusu vekâlet ücretlerinin 
ödenmesinin gerek mevzuat ve gerekse Belediye hak ve menfaatlerinin vikayesi bakımından yerindö 
bulunduğunu ve tatbikatın bu şekilde devam itmesinin uygun olacağını açıkça belirtmiştir. 

Dahiliye Vekâleti Sayıştaym bu kararını alâkalı belediyelere tebliğ etmekle kalmamış belediye 
lehine intacedilen dâvalarda mahkemelerce hükme raptedilen ücreti vekâletlerin avukatlara verilme
sini derpiş eden Belediye bütçelerinin bu husustaki fasılları ile birlikte kabul ve tasdik etmiştir. 

Tatbikat bu şekilde devam ederken İçişleri Bakanlığı tereddüde düşmüş ve Belediye ve özel İda
re avukatlarının ücreti vekâlet alablmelerınm bir kanun ısdarına vabeste olduğu neticesine varmış 
ve Belediye ve Özel İdare bütçelerinde görülen vekâlet ücretlerine mütaallik fasılları tayyetmek 
suretiyle tadile tasdik yoluna gitmiştir. . 

•Hâsıl olan bu durum muvacehesinde tatbikattaki tereddütleri ve görüş ayrılıklarını izale edebil;-* 
m<» için bu mevzuda bir kanun ısdar edilmesinin uygun olacağı neticesine varılmış ve eski Samsun 
MMusu Ekrem Anıt ve iki arkadaşı tarafından 24 . 12 . 1957 tarihinde Türkiye Büyük Millet 3Mce-
lisBp bir kanun teklifi yapılmış ve Dahiliye Komisyonunda kabul edilerek Umumi Heyete sevk 
e iMa teklif yapılan müzakere sonunda İstanbul'da ve memlekette müşahede edilen kesif imar ha-
re^ftpri ve bu hareketlerin zaruri bir neticesi olarak istimlâklerin devam edeceği ve bundan doğan 
dc'flw' dolayısiyle mezkûr idareler lehine fazla miktarda ücreti vekâlet takdir edileceğinden ye 
bu'.-^Snn avukatlara verilmesinin yerinde olmıyacağından şimdilik bu kanunun ısdarının isabetli 
olmıyacağı zamanın Dahiliye Vekili tarafından beyan ve ısrarı üzerine teklif Umumi Heyetçe redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi kanunun reddini gerektiren fiilî ve hokuki sebepler ortadan kalkmış bulunmaktadır. Zira, 
2 Mart 1959 tarihinde meriyete giren 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle (her ne nam ile olur
sa olsun memurların maaşlarından başka yapılacak bilûmum tediyelerin birinci derece memur ma-
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aşının % 60 mı aşmıyacağı yâni en fazla 1 200 Ura alabileceği) kabul edilmiş ve bu kanunun Ma
liye Vekâletince yapılan izahnamesinde ücreti vekâlete de şâmil olduğu neticesine varılmış bulun
maktadır. Bu suretle avukatlara ödenebilecek ücreti vekâletlerin âzami miktarı tahdidedilmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca memlekette yapılacak olan imar hareketleri ve bunun tabiî neticesi olarak kabul edilen is
timlâklerin eski mânada fazla miktarda bir ücreti vekâlet tahsisini gerektirmiyeceği de bir vakıadır. 

Diğer taraftan 1389 sayılı Kanunla Muvazenei Umumiyeye dâhil bilûmum Bakanlıklar ve Umum 
Müdürlüklerde müstahdem avukatlar, 6Y60 sayın Kanunun 18 ncü maddesiyle Vakıflar Umum Mü
dürlüğü avukatları, 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle Tekel İdaresi avukatları, 3904 sayılı 
Kanunla Orman Umum Müdürlüğü avukatları ve bilûmum İktisadi Devlet Teşekkülleri avukatları 
ücreti vekâlete müstahak bulundukları halde aynı derecede âmme hizmeti ifa eden Hususi İdare /e 
Belediye avukatlarının bundan mahrum edilmeleri adalet prensiplerine açıkça aykırı düşmektedir. 
Bir dâvada müştereken hasım bulunan Hazine, Vakıflar, Belediye veya özel İdare avukatları için 
mahkemece takdir edilen vekâlet ücretinden Hazine ve Vakıflar hissesi avukatlarına verildiği hal
de Belediye veya özel İdare hissesi avukatlarına verilmemek suretiyle garip bir netice tahassul et
mektedir. Malî ve idari bakımdan aynı kanun hükümlerine tâbi bulunan ve aynı mesuliyet ve hiz
meti ifa eden Devlet sektöründe müstahdem avukatlardan yalnız Belediye ve özel İdare avukatla
rının bu haktan mahrum edilmesi sosyal adalet prensibi ile de telifi kabil görülmemektedir. Kaldı 
ki, mevzuubahis vekâlet ücretlerinin kanunen Belediye ve özel İdarelere temin olunan varidatla 
hiçbir suretle alâkası bulunmamaktadır. Bunlar Belediye ve özel İdare lehine neticelenen dâva
lardan mahkemeler tarafından haksız çıkacak tarafa hükmedilen ve binnetice açıktan tahsil edilen 
meblâğdan ibarettir. Bu itibarla bunların hususi İdare ve Belediye lehine dâvayı intacettiren avu
katlara verilmesi bu idarelere maddi hiçbir külfet tahmil etmemektedir. 

Bundan başka lehte intacedilen dâvalardan dolayı hasım aleyhine hükmolunan vekâlet ücretleri
nin bu hususta hizmeti mesbuk olanlara tevzi edilmesi dâvayı takip ve intaç ile mükellef bulunan
ların dâvanın kazanılması için gereken dikkat ve itinayı göstermelerinin teminine matuf bir tedbir 
olarak diğer kanunların mucip sebeplerinde gösterilmiş olması bakımından keza göz önünde bulun
durulması icabeder. 

Aksi takdirde yani sözü edilen ücreti vekâletin avukatlara verilmeyip de irat kaydedilmesi halin
de Belediye ve özel İdare avukatlarının aylıkla müstahdem bulunmalarına ve işbu aylık ve ücretleri 
takip ile mükellef bulundukları dâvaların neticelerine bakılmaksızın tam olarak alacaklarına göre 
dâvaların takibinde gereken ihtimamı tamamen değilse bile kısmen olsun ihmal etmeleri memuldur. 

Kaldı ki, Anayasamızın 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 nci maddeleri hükümleri Devlet hizmetinde 
çalışanların yaptıkları işe uygun v- insanlık haysiyetine yakışır bir ücret alması hususunda 
Devletçe her türlü tedbirin alınacağını âmirdir. 

Ezcümle Anayasanın 42 nci maddesinin 1, 2 nci bentlerinde (Devlet, çalışanların insanca ya
şaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedMr-
lerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler... Angarya yasaktır...) ve 45 nci maddesinde «e , 
(Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama Mri-
yesi sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alırlar)Mü-
kümleri sarahatan vaz'edilmiştir. M 

Anayasanın bu sarih hükümleri muvacehesinde belediye ve özel idare ve müesseseleri ^ftu-
katlarına da ücretli vekâlet verilmesi düşüncesiyle kanun projesi hazırlanmış bulunmaktJB 
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MHUt Midisi 
İçişleri Komisyonu 

Egas No : 2/159,173 
Kara No : 19 

_ 6 _ 
İçişleri Komisyonu raporu 

17 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Elâzığ Mill«İVeİrili Naci Güray ve iki arkadaşının, 2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Eifat öztürkçine'nin, aynı mahi/etteki kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Aynı mahiyette olan her iki teklifin tevhiden görüşülmesine karar verildikten sonra, tümü 
üzerinde müzakereye devam olundu. 

Gerekçede tafsilen serdedilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve teklif, pren
sip itibariyle kabule şayan mütalâa olunmuş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tesbit edilen esaların kabulünde fayda mülâhaza olunmakla beraber, metin ifade bakı
mından revizyona tâbi tutulmiak gayesiyle yeniden kaleme alınmış ve teklif, yapılan bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi İçişleri 
Komisyonu Başkanı 

İzmir 
0. 8. Adal 

Giresun 
/. W. Küfçoğlu 

Sözcü 
Edirne 

/. Ertem 

Konya 
/. Kabadayı 

Erzurum 
A. Senyurt 

Kütahya 
S. Sarpa§ar 

Van 
§. Kösereisoğlu 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Maraş 
A. Hüdayioğlui 
imzada bulunmadı 
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ELÂZIĞ MİLLETVEKİLİ NA
Cİ GÜRAY VE İKİ ARKADA

ŞININ TEKLİFİ 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 
sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 2 Şubat 1929 
tarih ve 1389'sayılı Kanunun 
birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bu madde hükümleri beledi
ye ve hususi idarelerle bunlara 
bağlı müesseseler avukatları 
hakkında da aynen tatbik olu
nur. Ancak, vekâlet ücretleri
nin, avukatlarla dâvanın takip 
ve intacında hizmeti mesbuk 
diğer memurlar arasında ne 
suretle tevzi edileceği, belediye 
ve belediyeye bağlı müessese
ler için Belediye Meclisince hu
susi idare ve bu idarelere bağlı 
müesseseler için Vilâyet Mecli
since tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

C. SENATOSU İSTANBUL 
ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRK-

ÇİNE'NİN TEKLİFİ 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 
sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 2 Şubat 1929 
tarih ve 1389 sayılı Kanunun 
birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bu madde hükümleri beledi
ye ve hususi idarelerle bunlara 
bağlı müesseseler avukatları 
hakkında da aynen tatbik olu
nur. Ancak, vekâlet ücretleri
nin, avukatlarla dâvanın takip 
ve intacında hizmeti mesbuk 
diğer memurlar arasında ne 
suretle tevzi edileceği, belediye 
ve belediyeye bağlı müessese
ler için Belediye Meclisince hu
susi idare ve bu idarelere bağlı 
müesseseler için Vilâyet Mecli
since tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —- Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

> © < 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞlŞTlRlŞl 

2 Şubat 1929 tarihli ve 1389 
sayılı Kanunun birinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 1389 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu madde hükümleri beledi
ye ve özel idarelerle bunlara 
bağlı müesseseler avukatları 
hakkında da aynen tatbik olu
nur. Ancak, vekâlet ücretleri
nin, avukatlarla dâvanın takip 
ve intacında hizmeti mesbuk 
diğer memurlar arasında ne 
suretle tevzi edileceği, belediye 
ve belediyeye bağlı müessese
ler için Belediye Meclisince, 
özel idare ve bu idarelere bağlı 
müesseseler için Genel Meclisçe 
tâyin ve tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Tepluntı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve tesisatının 
istanbul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

« ı" 

raporu (1 /144) 

T. C. 
Başbakanlik 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Damresi 
Sayı: 71-1676/660 

Millet Meclisi Başkanlığına 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 17.2.1962 
tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve tesisatının is
tanbul Belediyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet tnöüü ' 

G E B E K Ç E 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât ve tesisatının istanbul Belediyesine 
devrine dair 3645 sayılı Kanun ikinci Dünya Savaşından önce kabul edilmiştir. 

Kanun vâzıı, o zamanki memur maaş ve aylık durumunu göz önünde tutarak «aylık tutarı 100 
lira ve daha yukarı olan . . . . »memur ve müstahdemleri zikrederken üst dereceli memur ve müs
tahdemleri kasdetmiş ve buna göre bir idari vesayet müessesesi derpiş etmiştir. 

Mütaakıp yıllarda iktisadi şartların takibettiği seyir ve para kıymetinde vukua gelen değişmeler 
sebebiyle memur maaşları artmış, teadül esasları değişmiş, maddedeki kıstas, kıymet ve gayesini 
kaybetmiş, binnetice mezkûr Genel Müdürlüğün bütün memur ve müstahdemlerinin Bakanlığımız
ca tâyin ve özlük işlerinin merkezden yürütülmesi gibi anormal bir durum hâsıl olmuştur. 

Bütün memurların Bakanlığımızca tâyini, hiyerarşi prensibini ihlâl etmekte, ve idarenin mü
nasebetleri bakımından çeşitli mahzurlar doğurmakta ve fuzuli zaman ve hizmet kaybına sebebiyet 
vermektedir. 

Bu sebeplerden, kanunun 10 ncu maddesinin tasarıda zikredildiği şekilde değiştirilmesi zaruri 
görülmüştür. . 
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İçişleri Komisyonu raporu 

MüUt Meolist 
rİ Komisyonu 

MâteNotİ/144 
17.4.196$ 

„ Yüksek Başkanlığa 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine dev
rine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Hiyerarşi prensibini zedelememek ve tatbikattaki aksaklığı gidermek maksadiyle hazırlanmış 
olan ve gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

İzmir 
anı 

O. S. Adal 

Sözcü 
Edime 

/. Ertem 
Erzurum 

A. Şenyurt 
Eddşehir 

Ş. Asbuzoğlu 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Konya 
/. Kabadayı 

Kütahya 
S. Sarpaşar 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

İmzada fbulunajnadi 

Van 
Ş. Köseoğlu 

M. Meclisi (S: Sayısı:78) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri 
teşkilât ve tesisatının istanbul Belediyesine dev
rine dair 3646 sayılı Kanunun 10 nen maddesi

nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE I. — İstanbul Elektrik ve Tünel 
İşletmeleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Bele
diyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Genel Müdür, Belediye Başka
nının inhası üzerine İçişleri Bakanı tarafından 
tâyin edilir. 

idari Muavin, Ticari ve Malî Muavin, Husu
si Kalem Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Zatiş-
leri ve Sicil Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü, Neş
riyat Müdürü, Evrak ve Arşiv Müdürü, Sosyal 
İşler Müdürü, Mekanizasyon Müdürü, Arazi ve 
Emlâk Müdürü, Plânlama Dairesi Reisi, Elek
trik ve Gaz Müşteriler Dairesi Reisi, Ticaret Da
iresi Reisi, Teftiş Heyeti Reisi, Genel Müdürün 
teklifi ve Belediye Başkanının inhası ile İçiş
leri Bakanı tarafından, sair daimî ücretli me
mur ve müstahdemler Genel Müdürün teklifi, 
Belediye Başkanının inhası ile Vali tarafından 
tâyin olunurlar. 

Memuriyet unvanlarının değişmesi halinde 
ve bu kadrolara mümasil yeniden ihdas edile
cek kadrolara tâyin olunacak memur ve müs
tahdemler de aynı hükümlere tâbidir. 

Mühendis, Mimar ve Fen Memurları hakkın
da, 3611 saydı Kanunun 28 nci maddesi hükmü 
uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İçişle
ri, Maliye, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve 
Ulaştırma Bakanları yürütür. 

17 . 2.1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Balkanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğilu 
Maliye Balkanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

IrPakmt 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

8. Seren 
Tanım Bakanı 

€. OrdL 
Çalışma Bakanı 

B. Beevit 
Ba. Ya. ve Turieım Bakanı 

K. EvHyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğcm 
Devlet Bakanı 

A. Boğam 
Devlelt Bakanı 

N. Su 
Miıllî Savununa Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakana 

H. İncesulu 
Ticaret Bakana 

t Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştıtrma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
, tımar ve îslkân. Bakanı 

M. Oilven 

M. Meclisi (S. Sayısı:78) 



Dönem : 1 
Topiantı:i M Î L L E T M E C L I S 1 S. Sayısı : 

Ahvali Şahsiye konusunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 
4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/135) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 . 2 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1685/638 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ahvali §ahsiye konusunda Milletlerarası malûmat teatisi 
hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasansı> 
gerekçesi ve ekiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Hükümetimizin 1953 tarihinden beri üyesi bulunduğu «Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyo
nu» nun çalışma konuları arasında, üye devletlerin ahvali şahsiye mevzuatında mümkün oldu
ğu kadar birlik sağlamak ve bunu da çeşitli Sözleşmeler imzası suretiyle tatbik sahasına geçir
mek gibi faydalı hususlar vardır. 

Bunun için her yıl yeni yeni Sözleşme tasarıları üzerinde çalışılmakta ve millî komisyonlar 
uygunluğa vardıkça Genel Kurul toplantılarında görüşülüp kabul ve imza edilen bu Sözleşme
ler üye devletler parlâmentolarının tasdikine sunulmaktadır. 

Anılan komisyonun 4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da yaptığı Genel Kurul toplantısında, 
Türkiye, Federal Almanya, Belçika, Fransa ve Holânda arasında, Ahvali şahsiye konusunda 
Milletlerarası malûmat teatisi hakkında bir Sözleşme imzalanmıştır. 

Çalışmalarını, Avrupa devletleri arasında dayanışmanın artırılması gayesinden mülhem ola
rak yürüten Komisyon tarafından hazırlanan bu Sözleşme, üye devletler Ahvali Şahsiye memur
ları arasında gerekli işbirliğini ve malûmat teatisini sağlamayı hedef tutmaktadır. 

Sözleşmenin 1 nci maddesine göre, Âkıd Devletlerden birisinin Ahvali Şahsiye memuru, Söz
leşmeye dâhil diğer bir Devlet toprağında doğmuş olan bir kişinin evlenmesi veya ölümü ha
linde, durumu o memleket Ahvali Şahsiye (nüfus) memuruna bildirir. 2 nci madde, bu konuda 
düzenlenecek ihbarnamenin şekline ve diğer memleket Ahvali Şahsiye memuruna nasıl gönderi
leceğine ; 3 ncü madde ihbarnamenin ne suretto kullanılacağına; 4 ncü madde ise Ahvali Şahsiye 
ile ilgili belge ve kararların, Sözleşmede belirtilen usul ve yollardan başka yollarla da karşı 
tarafa ulaştırılabileceğine dair hükümlerden ibarettir. 5 nci maddede, onaylama ve 6 nci ve 7 nci 
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_ 2 — 
maddelerde yürürlük ve uygulama konulan hükme bağlanmıştır. 8 nci maddede, Sözleşmeye 
katılmadan, 9 ncu maddede değiştirmeden, 10 ncu maddede ise Sözleşmenin yürürlüğe girme
sinden ve feshinden bahsedilmektedir. % 

Sözleşmeye, 5 dil üzerinden düzenlenen tek tip evlenme ve ölüm belgeleri örnekleri eklenmiş 
ve bu belgelerde yeknesaklık sağlanmıştır. 

Türk mevzuatına aykırı bir hususu ihtiva etmiyen bu Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunması T. B. M. M. nin yüksek takdirlerine sunulur. 

Dışişleri Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/135 
Karar No. 14 

7.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali şahsiye konusunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına: dair olan kanun itasansı, ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede etraflıca belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasan aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bursa istanbul 
C. Perin C. Baban 

Erzurum İstanbul 
E. Akça F. K. Gökay 

Manisa Mardin 
N. Yenişehirlioğlu V. Dizdaroğlu 

Uşak 
A. Tahtakilıç 0 

A. 

Tekirdağ 
. öztrak 

Kâtip 
Hatay 

M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
/. Kılıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Denizli 
8. Bosna 

Kütahya 
S. TosU 

Samsun 
0. Şahinoğlu 

M. Meclisi (S..Sayısı: 74) 



içişleri Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. 1/135 
Karar No. 13 

13 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali şahsiye konusunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtildiği üzere, Avrupa devletleri arasındaki dayanışmanın artırılması maksadiyle 
hazırlanmış olan Sözleşme, Komisyonumuzca da iltifata şayan görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
izmir 

Osman Sabri Adal 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sözcü 
Edirne 

İlhamı Ertem 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu-

Kütahya Ü 
SezaiıSarpaşat 

Sivas.. 
Rahmi £Hinay., 

Kâtdp-
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 
imzada bulunmadı 

Giresun 
/. Etem Kûtçoğlu 

Mardin-
Şevki Aysan 

Zonguldak/ 
Ahmet Fuat Ak 

İmzada.. bulunnukt» 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

istanbul 
Ziya Altınoğlu 

Sivas 
İbrahim Oöker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ahvali şahsiye Konusunda Milletlerarası malû
mat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair kanun tasarısı 
MADDE 1. — 4 Eylül 1958 tarihinde Istan-

bul'da imzalanan Ahvali şahsiye Konusunda 
Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Söz
leşmenin onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini içiş
leri ve Dışişleri Bakardan yürütür. 

19.2 .1962 
Başbakan 
/. İnönü 

Derlet Bakam 
T. Feymioğlu 

Devlet Balkana 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakam 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakam 

§. İnan 
Bayındırlık Bakam 

E. Paksüt 
Sa. ve So. Y. Bakam 

S. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
ia. Ya. ve Turizm Bakam 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Bagbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakam 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

H. İncesulu 
Ticaret Bakam 

/. Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakam 

Ş. Buladoğlu 
Ulagtıırma Bakam 

C. Akyar 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 
imar ve İskân Bakam 

M. Güven 
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— 5 -
AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALÛMAT TEATİSİ HAKKINDA 

SÖZLEŞME 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika 
Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, İsviçre Konfederas
yonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Ahvali şalhısiye Konusunda bir anlaşma ile Milletler
arası malûmat teatisini sağlamak arzusu ile aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır : ' 

Madde — 1. 
Âkıd Devletlerden birinin ülkesi üzerinde vazife gören her Ahvali Şahsiye Memuru, bir evlenme 

veya ölüm belgesi düzenler veya tescil ederken, çiftlerden birinin veya ölenin doğum yeri, diğer 
Âkıd Devletlerden 'birisinin ülkesinde bulunduğu takdirde, keyfiyetten o yerin Ahvali Şahsiye (nü
fus) Memuruna haber verir. 

Bununla beraber, her Devlet, bu husustaki ihbarnamenin gönderilmesini, bu ihbarın muhatap 
Devletin vatandaşını ilgilendirmesi şartına bağlayabilir. 

Madde — 2. 
İhbarname, bu Sözleşmeye ekli örneklere uygun surette düzenlenir. 
Verilecek malûmat, formüllerde bu maksatla ayrılmış yerlere, metin Lâtin harfleriyle ve soy

adları ile yer adları büyük harflerle olmak üzere, yazılır; tarihler ise, aylar sene içindeki sıraları
na göre bir Arap rakamiyle gösterilmek suretiyle, Arap rakamlariyle kaydedilir. İhbarı yapacak 
olan makam tarafından verilecek bir bilgi yoksa, bu malûmatın kaydedileceği hane çizilir. 

İhbarname Ahvali Şahsiye Memuru tarafından imzalanır ve resmî mührü ile mühürlenir. 
Bu ihbarname, belgenin düzenlenmesini veya tescilini kovalayan 8 gün içinde, doğrudan doğ

ruya muhatabı olan Ahvali Şahsiye (nüfus) Memuruna posta ile gönderilir. 

Madde — 3. 
Muhatap, ihbarnameyi kendi memleketinin kanun ve nizamları geroğince kullanır. 

* 
Madde — 4. 

Yukarıdaki maddelerin hükümleri, bir Âkıd Devletin ülkesinde doğmuş olan bir kişinin ah
vali şahsiyesi (nüfus) ni ilgilendiren her türlü belge ve ^kararların, o Devletin makamlarına, dip
lomatik yolla veya özel bir sözleşmede yazılı diğer bir yolla, ulaştırılmasına engel olmaz. * 

Madde — 5. 

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine sunulacaktır. 
İsviçre Federal Konseyi, Âkıd Devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecek

tir. 
Madde — 6. 

Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgesinden ikincisinin tevdii
ni kovalayan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylayan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kova-
hyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — 7. 
Bu Sözleşme, heıvÂkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde hiçbir ihtilâfa mahal olmak* 

sızın kendiliğinden uygulanır. 
Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 
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yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygulana
cağını, imza, onaylama veya katılma anında veya sonradan, İsviçre Federal Konseyine ihbar sure
tiyle tebliğ edebilecektir, isviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti, bu tebliğden haberdar edecek
tir. Bu Sözleşme hükümleri, ihbarnamenin isviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan .60 ncı 
gün, anılan ihbarnamede gösterilen ülke veya .ülkelerde, uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir tebliğde bulunmuş olan her Devlet, son
radan, her istediği anda isviçre Federal Konseyine göndereceği bir ihbarname ile, bu.Sözleşmenin 
evvelki tebliğde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiği
ni tebliğ edebilir. 

isviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti, bu yeni ihbardan haberdar edecektir. 
Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu ihbarnamenin isviçre Federal Konseyince alınmasını 

kovalıyan '60 ncı gün, gösterilen ülkede son bulacaktır. 

Madde — 8. 
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komibyonu üyesi olan her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katıl

mak istiyen Devlet, bu niyetini, isviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. 
Konsey de katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye Devlete bildirir. Sözleşme, katılan 
Devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalayan 30 ncu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra terdi edilebilir. 

Madde — 9. 
Bu Sözleşme değişikliğe tâbi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi, bu tebliği âkıd devletlerle Milletlerarası Ahvali Şahsiye KÖnrisyoıra G-enel Sek

reterine ^bildirecek olan isviçre Federal Konseyine yapılır. 

Madde — 10. 
Bu Sözleşme, 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl muteberdir. 
Fesih ihbarı olmadıkça, Sözleşme 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenir. 
Fesih ihbarı, bu konuda diğer bütün Âkid Devletlere bilgi verecek olan isviçre-- Federal-Kon

seyine, sürenin bitiminden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır. „ 
Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme 

diğer âkıd devletler için yürürlükte kalır. 
Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş .olan, i rozaları .aşağıda, bulanan. temsilc-He*, tasdiken bu 

Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
4 Eylül 1958 de istanbul'da, isviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüs

ha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylı: bir er, kopyası her Âkıd Devlete diplomatik yolla gön
derilecektir, 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına Fransız CumhuriyetkHükümetiadııuu 
İmza İmza 

Holânda Krallığı Hükümeti adına İsviçre Konfederasyonu adına 
İmza İmza* 

Belçika Krallığı Hükümeti adına Lüksemburg Büyük DttkalığrHükümeti* adma 
İmza imza 

Türkiye «Cumhuriyeti .,Hükümeti., adına f " 1 ' 
imza > 
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1 NUMARALI ÖENEK 

ölüm belgesi modeli 

- Commission internationale de l'Etat Civil 
- Convention du 4. Septembre. 1958 • 

A MONSIETJE L'OFFÎCÎER DE L'ETAT CtVtL 

AN DEN STANDESBEAMTEN 

ALLTTFFÎCÎALE DELLO STATO CÎVÎLE 

AAN DE AMBTENAAR VAN DE 
BURGERLÎJKE STAND 
NÜFUS MEMURU 

Localite* 
Ort 
Luogo 
Plaats 
Mahal 

DĞpartement 
Kreis 
Distretto 
Provincie 
Vilâyet 

Etat 
Staat 
Stato -
Staat 
Devlet 

Commissione internazionale Dello Stato Çivile 
- Convenzione Del 4 Septembre 1958 -

• "Beynelmilel Ahvali Şahsiye Komisyonu -
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(Indiquer id dans les cinq langues le nom du pays 
de l'expediteur) 

Gommııne de 
Gemeinde 
Commune di 
Gemeente 
Mahal 

DECES - TOD - MORTE - OVERLÎJDEN - ÖLÜM 

Date et lieu du dĞces 
Tag und ınort des Todes 
Data e luogo della morte 
Datum en plaats van overlijden 
ölüm tarihi ve yeri 

Nom 
Familienname 
Cognome 
Naam 
Soyadı 

Pr6noms 
Vornamen 
Prenomi 
Voornamen 
Adı 

Date et lieu de naissance 
Tag und hort der geburt 
Data e luogo della nascita 
Datum en plaats der geboorte 
Doğum tarihi ve yeri 

Sceau Signature 
Siegel Unterschrift 
Stampiglio Firma 
Zegel Handtekening 
Mühür îmza 
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2 NTJMABALI ÖRNEK 

Evlenme belgesi modeli. 

- Commission internationale de l'Etat Civü -
- Convention du 4 Septembre 1958 -

A MONSIEUR L'OFFÎClER DE L'ETAT CİVİL 
AN DEN STANDESBEAMTEN 

ALLTTFFİCİALE DELLO STATO ÇİVİLE 

AAN DE AMBTENAAR VAN DE 
BURGERLİJKE STAND 
NÜFUS MEMURU 

Localite 
Ort 
Luogo 
Plaats 
Mahal 

Dâpartement 
Kreis 
Distretto 
Provincie 
Vilâyet 

Etat 
Staat 
Stato 
Staat 
Devlet 

- Commissione internazionale Dello Stato Çivile -
- Convenzione Del 4 Septembre 1958 -
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a. o 
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ra 
NJ ivi 

1 — • 
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£ ion 

- Beynelmilel Ahvali Şahsiye Komisyonu 
- 4 Eylül 1958 tarihli Mukavele -
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îndiquer ici dans les cinq langucs lc nom du pays 

de Pexpjediteur -

Commune de 
Gemeinde 
Commune di 
Gemeente 
Mahal 

MARIAGE - HEIRAT - MATRIMONIO - HUWELÎJK - EVLENME 

Date et lieu du mariage 
Tag und ort der foeirat 
Data e luogo del matrimonio 
Datum en plaats van het Huwelijk 
Evlenme tarihi ve yeri 

Nom du mari - Name des mannes 
Nome dello sposo - Naam van de Man -
Kocanın soyadı : 

Nom de la femme - Name der frau 
Nome della sposa - Naam van de vroun 
Karının soyadı : • 

Prenoms - Vornamen - Prenomi 
Voornamen - Adı - : 

PrĞnoms - Vornamen - Prenomi 

Ne le 
Geboren am 
Nato il 
Degoren de 
Doğumu 

A 
in 
in 
te 
yeri 

Nee le 
Geboren am 
Nata il 
Geboren de 
Doğumu 

A 

in 
te 
yeri 

Sceau 
Siegel 
Stempiglio 
Zegel 
Mühür 

Signature 
Unterschrift 
Firma 
Handtekening 
îmza 

ıs«^ı 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imza edilen ((Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
ve ö d e m e anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1 /145) 

T. C. 
Başbakanlık $tî .2 .1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1556/707 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır 
Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Prptökol» ile ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşması çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte olan Türk -
Mısır Eyaleti ticari mübadelelerinin 1961 yılı İthalât Programımıza uygun olarak tatbikini sağlamak 
maksadiyle 1961 devresi ikili kontenjan listelerinin revizyonunu teminen Birleşik Arap Cumhuriyeti 
(Mısır Eyaleti) Hükümeti temsilcileri ile Ankara'da yapılan müzakereler, 21 . 6 . 1961 .tarihinde iki 
Hükümet arasında 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek bir Protokolün imzalan-
masiyle neticelenmiştir. 

İki memleket arasında mübadele mevzuu olacak mallar mezkûr Protokola ekli «A» ve «B» liste
lerinde tesbit edilmiştir. 

Mevzuubahis listeler İthalât Programımıza uygun ve APA ve serbest dövizli memleketler piya-
salariyle rekabet esasına müstenit bulunmaktadır. 

Ayrıca Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) nden yapılacak ithalâta ait listemizde kayıtlı 
maddelerin tesbitinde ekonomimizin icaplarına uygun tarzda geniş ölçüde hammaddelere ve kısmen 
ihtiyaç maddelerine yer verilmiş kültür, yatır; mmalzemesi ile Tahsisli İthal Mallan Listesinde ka
yıtlı olmıyan maddeler için kontenjan tefrik edilmemiştir. 
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Diğer taraftan, aramızda mübadele mevzuu clacak maddelere kontenjanlar tefrikinde, APA ve 
serbest dövizli memleketlerle ticaretimizin bünyesi ile seyri ve Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır 
Eyaleti) ile 1961 devresi mübadele tatbikatı neticeleri nazarı itibara alınarak bu esas üzerinde ıs
rarla durularak iki memleket arasındaki mübadele hacmi 10 milyon dolar gibi realist bir seviyede 
tesbit edilmiştir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen bahis konusu Protokol ile eklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkındaki bu kanun tasarısı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 65 nci 
maddesine göre hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 7.4.1962 

Esas No. 1/145 
Karar No. 15 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza Edi
len «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15. 8.1953 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği üzere, ekonomimizin icaplarına uygun olarak hazırlanmış olan tasan, 
Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Bursa İstanbul Hatay Denizli 
C. Perin C. Baban A. M. Bereketoğlu 8. Bosna 

Erzurum İstanbul Kocaeli Kütahya 
E. Akça F. K. Gökay N. Erim 8. Tosbi 

Manisa Mardin Samsun Samsun 
V̂. Yenişehirlioğlu V. Dizdaroğlu t. Kılıç Ö. Şdhinoğlu 

Uşak Tekirdağ Zonguldak 
A. Tahtakıhç O. öztralc. K. Esengin 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No: 1/145 
Karar No: 7 

12 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15.8.1953 tarihli 
Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı 
aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 
İzmir İstanbul 

A. Ertunga A. Yaızgan 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Sinop 

C. Karahan 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ankara 

M. Mıhçıoğlu 

Üye 
aliikes 

C. Kanpulat 

Üye 
Bursa 

Z. Uğur 

Üye 
Konya 

S. Kuzucu 

Üye 
İstanbul 

N. ökiem 

Üye 
Siirt 

H. özgen 

Üye 
İstanbul 

V. özarar 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 
1953 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına 
ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uy

gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 21 . 6 . 1961 tarihinde Ankara'da im
zalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) ara
sındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. tnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sa. ve So. Y. Bakam 

8. Seren 
Tarım Bakana 

C. Oral 
Çalışma Bakana 

B. Ecevit 
Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

26 . 2 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakam 

/. Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakamı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbas 
imar ve iskân Bakam 

M. Güven 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ (MISIR EYALETİ) 
ARASINDAKİ 15 AĞUSTOS 1953 TARİHLİ TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA 

EK PROTOKOL 

Türk Heyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) Heyeti Ankara'da 8 ilâ 21 Ha
ziran 1961 tarihleri arasında toplanmışlar, mal mübadeleleri için mevcut imkânları tetkik ve 
her iki memleket arasındaki ticari mübadele hacmini artırmak ve kolaylaştırmak hususunda
ki arzularını teyidetmişler ve bu maksatla 15 • Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaş-
malariyle eklerini gözden geçirerek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

1. Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Mısır malları «A» listesinde ve Birleşik Arap Cuumhu-
riyeti (Mısır Eyaletine) ihracı derpiş olunan Türk malları «B» listesinde tadadedilmiştir. 

Talep vukuunda, her iki memleket alâkadar makamları karşılıklı olarak bu taleplere mü-
taallik ithal ve ihraç lisanslarını vereceklerdir. 

2. (A) ve (B) listelerinde bulunmıyan ithal veya ihracı kontrol rejimine tâbi olan mallar 
ile kontenjanları tükenmiş bulunan mallar her iki memleket alâkadar makamlarının önce
den müsaadesi alınmak şartiyle karşılıklı olarak ithal veya ihracedilebilirler. 

3. 1. nci maddede derpiş olunan (A) ve (B) listeleri işbu Protokolün yürürlüğe giriş tari- . 
hinden itibaren bir sene için muteberdir. 

4. 15 Ağustos 1953 tarihli Ödeme Anlaşmasınin birinci maddesinde derpiş olunan hesap 
işbu Protokolün imzası tarihinde kapatılacak ve bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde Mısır Merkez Bankası namına «Hususi Hesap» ismiyle açılacak bir hesaba dev
redilecektir. Bu hesap işbu Protokole ekli mektup hükümleri dâhilinde tasfiye olunacaktır. 

5. İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren «Cari tediyeleri» icra etmek için 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mısır Merkez Bankası namına, «Haziran 1961 Proto
kolü serbest A. B. D. Doları Hesabı» ismiyle bir hesap açacaktır. Bu hesap faizsiz ve masrafsız 
olacaktır. 

«Cari tediyeler» 15 Ağustos 1953 tarihli Ödeme Anlaşmasına ek listede gösterilen tediyeler
dir. 

6. Her iki memleket arasındaki cari tediyelerin icrasını kolaylaştırmak için 3 000 000 
A. B. D. Dolarlık bir kredi haddi derpiş edilmiştir. İşbu Protokolün 5 nci maddesinde zikre
dilen hesabın zimmet veya matlup bakiyesi bu meblâğı aşmadığı müddetçe her iki Merkez 
Bankası hak sahiplerine gecikme olmadan tediyelerde bulunacaklardır. 

7. A. B. D. Dolarının altına nazaran halihazır resmî parkesinde bir değişiklik vukubul-
duğu takdirde işbu Protokolün 4 ncü ve 5 nci maddelerinde zikrolunan hesap bakiyeleri de 
bu değişiklikle aynı nisbetle ayarlanacaktır. 

8. 15 Ağustos 1953 Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin, 18 Temmuz 1957 tarihli mektu
bun işbu protokole sarahaten değiştirilmiyen hükümleri yürürlükte kalacaktır. 

9. İşbu protokol 1 Temmuz 1961 tarihinde muvakkaten ve tasdik keyfiyeti cari olan memlekette 
bu tasdik işleminden sonra katî olarak yürürlüğe girecek ve meriyet müddeti bir sene olacaktır. Hi
tam tarihinden iki ay önce feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden senelik bir devre için yeni
lenmiş addolunacaktır. 

Ankara'da 21 Haziran 1961 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet i Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti (Mısır Eyaleti) adına 

Dr. Fuat inal Mahmut Lûtfi 
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(A) LİSTESİ 

Türkiye'ye ihracolunacak Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) menşeli mallar (*) 

Sıra Gümrük Ta. ve Senelik kontenjan 
No. îst. No. Malm cinsi U.S.A. $ olarak 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

18.01 
18.04 
37.07 
40.11.10 

20 
30 

40.09.20 

41.01.11-35 
13.01.10 
42.04 

51.01 
51.03 
51.01.42 
51.03 
55.01 
55.05.42 
55.06 
59.15.20 
54.03.10 
54.04.10 
57.07.11,12 
57.04.22 
57.10.10 
69.02 
70.11 
70.03 
70.17.10 
73.07.20 
73.09 
73.10.30 

40 
50 
60 

73.11 

Kakao (tane) 
Kakao yağı 500 000 
Sinema filimleri 10 000 
Dış lâstikler 
iç lâstikler 
Kara nakil vasıtaları için lâstik zırhı 
Yalnız nakil vasıtaları için radyatör hortumları, manşonlar 
ve akar yakıt hortumları 1 000 000 
Sığır cinsi ham deriler (her nevi) 500 000 
Kına 100 000 
Tabiî veya aglomere deri ve köseleden teknik sahada 
kullanılan eşya 50 000 
Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler 

Yalnız naylon ağ iplikleri 400 000 

Pamuk P. M. 
Yalnız 60 No. ve daha ince merserize penye pamuk ip
likleri 500 000 
Pamuktan hortum 10 000 
Keten ipliği (kaşarlı) 
Kunduracı ipliği (14 No. ve daha yukarı olanlar) 10 000 
Koko iplikleri 
Sisal ve agave familyasından diğer elyaf 100 000 
Sargılık kaba bez (kanaviçe) 500 000 
Ateş tuğlası v. s. eşya 50 000 
Elektrik ampul camı 10 000 
Camdan çubuk, bilya ve tüpler 10 000 
Yalnız 50 cc ve daha büyük serum ampulleri 10 000 
Levha blokları ve saç plâtinaları 
Demir veya çelikten geniş levhalar 100 000 
Köşeli çubuklar 
Lamalar 
Demir ve çelikten diğer çubuklar 
Soğuk çekilmiş veya kalibrslenmiş çubuklar 
Demir veya çelikten profiller (perde rayları ve demir direk 
hariç) 150 000 

(*) Bu malların Türkiye'ye ithali mer'İ bulunan Umumi İthalât Rejimine göre yapılacaktır. 
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Sıra Gümrük Ta. ve Senelik kontenjan 
No, ist. No. Malm cinsi U.S.A. $ olarak 

20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

73.13.10 
20 
50 
60 
90 

73.17 
73.18 

73.19 
73.22 
73.23 
90.19 
— 
10.06 
— 
— 

Demir ve çelikten saçlar 500 000 

Dökme demirden ince ve kalın borular 
Demir veya çelikten ince ve kaim borular (yarım ilâ 
ikibuçuk parmak dikişli borular hariç) 
Çelikten tazyika mukavim borular 
Depolar, sarnıçlar, büyük fıçılar ve sair kablar 
Fıçılar, bidonlar, patlaklar, kutular ve sair kalblar 
Ortopedi cihazları, protezler ve diğer cihazlar 
Petrol mahsulleri 
Pirinç 
İlâç sanayii için hammadde 
Muhtelif 

50 000 

100 000 

50 000 
10 000 
P. M. 
P. M. 
50 000 
300 000 

(B) LİSTESİ 

Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) ne ihracolunacak 
Türk men§eli mallar 

Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Malm cinsi Senelik kontenjan 

Acı çekirdek 
Ceviz 
Fmdık 
Kereste 
Travers 
Kimyon 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Sünger 
Tütün 
Mahlep 
Sahlep 
Palamut hulâsası 
Palamut 
öğütülmüş palamut 
Kuru kayısı ve vişne kurusu 
Badem 
Krom cevheri 
Borasit cevheri 
Tiftik 
Sinema filimleri 
Muhtelif 

100 
10 
100 

5 000 
24 000 

20 
300 
300 
20 

2 000 
20 
5 

1 000 
500 

3 000 
150 
100 

10 000 
10 000 

50 
10 000 
200 000 

Ton 
» 
» 
M8 

Aded 
Ton 
» 
» 

Kgr. 
Ton 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Dolar 
» 
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Ankara : 21 Haziran 1961 

Bay Reis, 

Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen işbu protokolün 4 ve 5 nci 
maddelerinde zikredilen hesap bakiyesinin aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmekle şeref 
kazanırım : 

1. Bu bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmua 1961 tarihine kadar satınahnan tütünlerle yine 
bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına tekabül < den kısmı, Mısır'dan ihracolunacak pamukla 
tasfiye edilecektir. 

2. Zikri geçen bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve hassaten Yugoslavya üzerinden 
Türkiye lehine yapılacak transferle tamamen tasl-iye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin âzami 
iki ay zarfında tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) Hükümeti h^r 
türlü işlemi yapmayı taahhüdeder. 

Yukardaki hususun lütfen bana teyidini rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Mahmut Lûtfi Türk Heyeti Reisi 
Birleşik Arap Cumhuriyeti îmza 

(Mısır Eyaleti) 
Heyeti Reisi 

Ankara 

Ankara : 21 Haziran 1961 
Bay Reis, 

Muhtevası aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı beyanla şerefyabım : 
«Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen işbu protokolün 4 ve 5 nci 

maddelerinde zikredilen hesap bakiyesinin aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmekle şersf 
kazanırım : 

1. Bu bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmuz 1961 tarihine kadar satınalman tütünlerle yine 
bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına tekabül eden kısmı, Mısır'dan ihracolunacak pamukla 
tasfiye edilecektir. 

2. Zikri geçen bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve hassaten Yugoslavya üzerinden 
Türkiye lehine yapılacak transferlerle tamamen tasfiye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin 
âzami iki ay zarfında tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) Hüküme
ti her türlü işlemi yapmayı taahhüdeder. 

Yukardaki hususun lütfen bana teyidini rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim ,Bay Reis», 
Yukardaki hususatı teyideder, üstün saygılardım kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Bay Dr. Fuat İnal (Mısır Eyaleti) 

Türk Heyeti Reisi Heyeti Reisi * 
Ankara îmza 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 72 ) 



Bay Beis, 
Ankara : 21 Haziran 1961 

Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu size bildir
mekle şerefyabım : 

B. A. C. (Mısır Eyaleti) alâkadar makamları Mısır pamuğunun Türkiye'ye ihracı için mümkün 
olan kolaylığı göstereceklerdir. 

Yukardaki husus hakkında mutabakatınızı bana teyidetmenizi ve yüksek saygılarımın kabulünü 
rica ederim, Bay Reis. 

Bay Mahmut Lûtf i 
B. A. C. (Mısır Eyaleti) 

Heyeti Reisi 
Ankara 

Türk Heyeti Reisi 
imza 

Bay Beis, 
Ankara : 21 Haziran 1961 

Meali aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şerefyabım : 
«Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususun size bil-

dirmekle şerefyabım : 
B. A. 0. (Mısır Eyaleti) alâkadar makamları Mısır pamuğunun Türkiye'ye ihracı için mümkün 

olan kolaylığı göstereceklerdir. 
Yukardaki husus hakkında mutabakatınızı bana teyidetmenizi ve üstün saygılanmın kabulünü 

rica ederim, Bay Reis». 
Yukardaki husus hakkında mutabakatımı teyidetmekle şeref kazanırım ve üstün saygılarımın ka

bulünü rica ederim, Bay Reis, 

Bay Dr. Fuat İnal 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

B. A. C. (Mısır Eyaleti) 
Heyeti Reisi 

tmza 

M. Meclisi (S. Sayısı: 12 ) 



Dönem : 1 A Q 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D u 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, 
Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/21) 

T, C. 
Başbakanlık 19 »12 .1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1645/3620 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 8 . 12 . 1961 tarihinde kararlaştırılan «6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletler
arası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 
1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Milletlerarası seferleri, karantina hastalıkları bakımından sağlık kontroluna tâbi tutmak üze
re XX nci yüzyılın başından beri çeşitli anlaşmalar ve sözleşmeler yapılmıştır, ikinci Dünya 
Hafbinden sonra kurulan Dünya Sağlık Teşkilâtı bu çeşitli belgeleri tevhiden günün süratle ge
lişen seyahat icaplarına cevap verecek şekilde bir Milletlerarası Sağlık Tüzüğü hazırlamış, bu 
tüzük 25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Sağlık Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti. 

Adı geçen tüzük tarafımızdan da 6368 sayılı Kanunla onaylanmış bulunmaktadır. 
Yürürlüğe girdiğinden bu yana tatbikatta görülen bâzı aksaklıkların düzeltilmesi ve her 

gün gelişen milletlerarası seyahatlerin kolaylaştırılması maksadiyle Milletlerarası Sağlık Tüzüğü 
1955 ve 1956 yıllarında iki defa ek tüzüklerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklere dair ek 
tüzükler de tarafımızdan 6786 ve 7031 sayılı kanunlarla onaylanmış bulunmaktadır. 

Son defa Tüzüğün Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmının daha iyi şekle sokul
ması ve uçak seferlerinin süratine halel getirmemesi maksadiyle 19 Mayıs 1960 tarihinde On-
üçüncü Dünya Sağlık Kurulu bu kısmı değiştiren bir Ek Tüzük kabul etmiştir. -

Yukarda bildirilen ek tüzüklerin kabul edildiği gibi bu defaki Ek Tüzüğün de kabulünün 
yerinde ve faydalı olacağı mütalâa olunarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamasına 
sunulmuştur. 



— 2 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15 . 2 . 1962 

Esas No. 1/21 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkındaki ka
nun tasarısı komisyonumuzun 14 . 2 . 1962 toplantısında Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi : 

Milletlerarası seferleri, karantina hastalıkları bakımından sağlık kontroluna tâbi tutulmak 
üzere evvelce kabul edilen tüzüğün yürürlüğe girdiğinden bu yana tatbikatta görülen 'bâzı ak
saklıkların düzeltilmesi ve seyahatlerin kolaylaştırılması maksadiyle ek tüzüklerin de kabulün
den sonra bu defa Tüzüğün Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili 'kısmının daha iyi şekle so
kulmasını teminen 13 ncü Dünya Sağlık Kurulu 'bu kısmı değiştiren bir Ek Tüzük kabul etmiş 
olmakla buna uyularak yapılan bu kanun tasarısındaki gerekçe ve metin komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna tevdi buyurulma'k üzere Yüksek 
[Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Adana Bursa 

Bursa . İstanbul K. Gülek M. Tayyar 
C. Perin C. Baban 

Diyarbakır • istanbul Mardin Rize 
V. Pirinçcioğlu F. K. Gökay V. Dizdaroğlu E. T. Akçal 

Zonguldak 
K. Esengîn 

Sağlık-ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 14 . 4 . 1962 

Esas No. 1/21 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 71-1645/3620 sayı ve 
19 .2 . 1962 günlü yazısiyle Başkanlığınıza tevdi edilen, önce Dışişleri Komisyonuna sonra ko
misyonumuza «havale buyurulan ve 6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tü
züğün onay'lanması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuzun 4 . 4. 1962 günlü toplantısında 
Sağlık, Dışişleri Bakanlıkları mümessillerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Milletlerarası seferlerinde sağlık kontrolünün tatbikatında görülen bâzı aksaklıkların düzel
tilmesi ve seyahatlerin sağlık konusunda emniyet altına alınması maksadiyle /ek tüzüklerin kabu
lünden sonra bu defa Tüzüğün Uçak Genel Beyannamesinin 13 ncü Dünya Sağlık Kurulunca ka-

M. Meclisi (S . Sayısı : 69 ) 
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bul edilip değişen Ek Tüzüğe uyularak teklif edi'en ek kanun tasarısı ile gerekçe ve metin ko
misyonumuzca olduğu gibi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

istanbul 
Z. Zeren 

Gaziantep 
M. Canbulat 

Sözcü 
Balıkesir 

A. 1. Kınmh 

Kars 
B. Erdoğan 

Niğde 
E. Soyer 

Kâtip 
Konya 

#. Aytan 

Nevşehir 
H. F. Aka 

Ağrı 
K. özcan 

Kayseri 
V. A. Özkan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 
tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onayla
nan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Ge
nel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştirilen 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzük onay
lanmıştır. 

' MADDE 2. — (Bu kanun 1 Ocak 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

8 . 12 . 196-1 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 

Adlalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 

' A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. PaJcsüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Ş. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar r 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
t. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

'§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikhas 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

M. Meclisi (S. Sayısı: 69) 
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MİLLETLERARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜNÜN, UÇAK GENEL BEYANNAMESİNİN SAĞLIKLA 

İLGİLİ KISMINI DEĞİŞTİREN 19 MAYIS 1960 TARlHLt EK TÜZÜK 

Onüçüncü Dünya Sağlık Genel Kurulu, 
25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Dünya Sağlık Genel Kurulu tarafından kabul edilen Milletler

arası Sağlık Tüzüğünün, Ueak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmı hakkındaki bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi lüzumunu görerek; 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 2 k), 21 a) ve 22 nci maddelerini göz önünde tutarak, 
19 Mayıs 1960 tarihinde aşağıdaki Ek Tüzüğü kabul eder : 

Madde — 1. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 97 nci maddesi ile 6 ncı eki (Uçak Genel Beyannamesinin Sağlık 
kısmı) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 97. 

1. Bir hava limanına inişte, bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, Uçak Genel Beyan
namesinin Sağlık kısmını doldurup bu hava limanının sağlık makamına tevdi eder; Beyannamenin 
Sağlık kısmı Ek 6 daki örneğe uygun olmalıdır. 

2. Bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, uçağın seyahat esnasındaki sağlık şartları 
hakkında Sağlık Makamı tarafından talebcdilen bütün tamamlayıcı bilgileri vermeye mecburdur. 

EK : 6 

SAĞLIK BEYANNAMESİ 

Seyahat esnasında uçak içerisinde veya inenler arasında (uçak tutması veya kazalar hariç) 
müşahede edilen hastalık vakası : 

Uçakta, bir hastalığın yayılmasına sebebiyet verebilecek her hangi sair bir durum 

Uçuş esnasında icra edilen her dezensektizasyonu veya başka sağlık ameliyelerine dair tafsilât 
(mahal, tarih, saat, metot). Uçuş esnasında dezensektizasyon yapılmamış ise en son tatbik edilen 
dezensektizasyon hakkında bilgi verilecektir 

İmza, lüzumlu ise, 

Mürettebat Üyesi 

Madde - II. 

Teşkilâtın Anayasasının 22 nci maddesi gereğince, bütün ademikabulleri veya ihtirazi kayıt
ları beyan etmek için derpiş edilen mühlet, işbu Ek Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca ka
bul olunduğunun, Genel Müdür tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere 
üç aydır. 

M. Meclisi ( a Sayısı : 69 ) 



Madde - İÜ. 

îşbu Ek Tüzük 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde - IV. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki nihai hükümleri bu Ek Tüzük hakkında da tatbik 
ılunur. 106 ncı maddenin 3 neü fıkrası; 107 nci maddenin 1 ve 2 nei fıkraları ile 5 nei fıkrasının 
lk cümlesi; 108 nci madde; 109 ncu maddenin 2 nei fıkrası, orada kayıtlı tarihin bu Ek Tüzüğün 
I I neü maddesinde zikredilen tarihle değiştirilmesi kaydiyle; 

110 ilâ 113 neü (dâhil) maddeler. 
Yukardakileri tasdikan bu belge Cenevre'de 19 Mayıs 1960 tarihinde imzalanmıştır. 

• 
On Üçüncü Dünya Sağlık 

Genel Kurulu Başkanı 
Dr. H. B. Turbott 

Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Genel Müdürü 

Dr. M. O. Candan 

\>&<i 
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Dönem : 1 
Toplantı: i M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve içişleri komisyonları raporları (1/125) 

TC. 
Başbakanlık 15 . 2 .1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-16 85/552 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 14 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 
1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve 
ekiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. înönü 

\ 

GEREKÇE 

Hükümetimizin 1953 tarihinden foeri üyesi 'bulunduğu «Milletlerarası Ahvali Şalhsiye Komiıs-
yonu»nun çalışma konuları arasında, üye devletlerin ahvali şahsiye mevzuatımda mümkün olduğu 
kadar birlik sağlamak ve bunu da çeşitli sözleşmeler imzası suretiyle tatbik alanına geçirmek 
gübi faydali hususlar vardır. 

Bumun için her yıl yeni yeni Sözleşme tasarıları üzerinde çalışılmakta ve Millî Komisyonlar 
mutabakata vardıkça Genel Kurul toplantılarında görüşülüp kabul edilen Ibu Sözleşmeler üye 
devletlerin imzasına sunulmaktadır. 

Bu arada 4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da yapılan 11 ncd Genel Kurul toplantısında Tür-
ikiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Holânda arasında imealanıan «Ad ve soyadlarının değişikliğine 
ilişkin Sözleşme», ad ve soyadı değişikliği ile ilgili usul ve tatbikatta müşterek bir uygunluk tesi
simi hedef tutmaktadır. 

Bu Sözleşmenin 1 nci ve 2 nci maddeleri gereğince, bir hatanın düzeltilmesi veya kişilerin; ba
linan değişmesinden ileri gelen hususlar dışında, her âkıd devlet, diğer bir âkıd devlet vatandaşı-
om ad ve soyadını değiştirmemeyi yüklenmektedir. • . . : / 

3 ncü madde ile, 1 ve 2 nci maddelere istisnalar konulmaktadır. 
4 ncü madde ise, ad ve soyadı değişikliğini iptal eden kararlara da 'bu Sözleşmenin uyguüan'albile-

oeğini açıklamaktadır. : \ . 
5 ncd madde ile, mutabakata varılan ad ve soyadı değişikliklerinde, âkıd devletlerden birisinin 

diğer âkıdlardan birisi tarafından verilen kararların kendi topraklarındaki neticelerine, kemdi 
(mevzuatının ilân-ve itiraz usullerini uygulayabileceği belirtilmektedir. •..""• 

Daha sonraki maddeler, onaylama, katılma, değiştirme, uygulama süresi ve fesüh übbariarı gibi 
şekle ait hususlara ilişkindir. 

Türk mevzuatına- aykırı bir hususu ühltiva etmiyen fan Sözleşmenin onaylanmasının, uygun .bulun
ması, T. B. M. M. nin yüksek takdirlerine sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/125 
Karar No. 12 

7.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Ad ve soyadlarmm değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen sebepler, Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve tasan aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gerekince İçişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
Bursa İstanbul 

C. Perin C. Baban 
Erzurum İstanbul 
E. Akça F. K. Gökay 
Manisa Mardin 

N. Yenişehirlioğlu V. Dizdaroğlu 
Uşak 

A. 

Tekirdağ 
A. Tahtakılıç < 0, öztrak 

Kâtip 
Hatay 

M. Bereketoğlu 
Kocaeli 
N. Erim 
Samsun 
t. Kılıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Denizli 
8. Bosna 
Kütahya 
8. Tosli 
Samsun 

0. Şdhinoğlu 

İçişleri Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 
Esas No. 1/125 
Karar No. 11 

13 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Ad ve soyadlanmn değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair kanun tasansı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Hükümet gerekçesinde tafsilen izah edilen hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
Osman Sabrİ Adat 

Erzurum 
Aâ/mn Şenyurt 

Konya 
Hımın Kabadayı 

SOJBCTJ 
Edirne 

tlhami Ertem 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Kütahya 
Se&ai Sarpasar 

Sivas 
Rahmi Günay 

Kâtip 
Ankara 

Zühtü Pehlivanoğlu 
İmzada bulunmadı 

Giresun 
/. Etem Kilıçoğlu 

Mardin 
Şevki Aysan 

Zonguldak 
Ahmet Fuat Ak 

İmzada bulunmadı 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatîpoğhı 

İstanbul 
Ziya Altınoğlu 

Sivas 
tbraMm Göker 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ad ve soyadlannın değişikliğine ilişkin 4 Eylül 
1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 Eylül 1958 tarihinde İstan
bul'da imzalanan Ad ve soyadlannın değişikliği
ne ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun gö
rülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

14 . 2 . 1962 

- Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
N. öktem 

Adıalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. tnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevii 
Basın-Yaym ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 3 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. tncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
$. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 
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AD VE SOYADLARININ DEĞÎŞÎKLÎĞÎNE tLÎŞKÎN SÖZLEŞME 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika 
Kıralhğı, Fransa Cumhuriyeti, Lükısemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kıralhğı, isviçre Konfe
derasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ad ve soyadları değişikliği hakkında müşterek ıbir 
Sözleşme ile kaideler teabit etmek isteğiyle, aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır: 

Madde — 1. 

Kişilerin hallerindeki bir değişiklik veya bir yanlışlığın düzeltilmesi sonucunda vukruıbulan 
değişmeler müstesna, bu Sözleşme, yetkili âmme makamı tarafından verilmiş olan ad ve soyad-
larının değişikliğine ilişkindir. 

Madde — 2. 

Her âkıd devlet, diğer bir âkıd devlet vatandaşlarının, bu kişilerin aynı zamanda kendi va
tandaşı oldukları haller hariç, ad ve soyadlarmın değişmesine müsaade etmiyeceğini taahhüdeder. 

Madde — 3. 

Âkıd devletlerden birinde, 'gerek vatandaşlarının gerek ülkesinde ikametgahı olanların, veya 
ikametgâhı olmayıp da meskeni bulunanların, vatansızların veya 28 Temmuz 1951 tarihli Ce
nevre Sözleşmesi bakımından mülteci olanların ad ve soyadlarmın değişikliği yolunda alınan nihai 
(kararlar, her bir âkıd devletin ülkesinde de, kendi âmme nizamını ihlâl etmemek şartiyle, kendilik
lerinden icra edilirler. 

Bu kararlar, başka hiçbir formaliteye lüzum göstermeden, ilgili kişilerin Ahvali Şahsiye belge
lerinin kenarında zikredilir, 

Madde — 4. 

Yufcarıdaki maddenin hükümleri, bir ad veya soyadı değişikliğini fesih veya iptal eden kararlar 
içkide uygulanabilir, 

• Madde — 5. 

3 ve 4 ncü maddelere rağmen, her âkıd devlet, diğer bir âkıd devlette alınan kararlan, nihai bir 
şekle gelmeleri anında, aynı zamanda kendi vatandaşı olan kişileri ilgilendirdiği takdirde, kendi 
ülkesinde özel ilân şartlarına ve şekil ve etkilerini it âyin edeceği bir itiraz hakkına tâbi tutabilir. 

tr 

Madde — 6, 

Bu Sözleşme onaylaınaeafc ve onaylama belgeleri isviçre Federal Konseyine tevdi edilecektir. 
Federal Konsey, âkıd devletleri, her onaylama »belgesinin tevdiinden halberdar edecektir. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşme, yukarıdaki # maddede derpiş edilen onaylama bölgelerinden ikincisinin tevdiini 
(kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, burnu sonradan onaylıyan her imzacı devlet için, onaylama belgesinin tevdiini ko
valıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — 8 

Bu Sözleşme, her âikıd devletin anavatan topraklarının bütününde uygulanır. 
Her îıkıâ devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 
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veyahut dış münasebetleri kendisi tarafından sağlıyan devlet veya ülkelerde de yürürlükte olaca
ğını, imza, onaylama veya katılma anında veya daha sonraki bir zamanda, İsviçre Federal Kon
seyine tebliğ suretiyle ilân edebilecektir, isviçre Federal Konseyi, her âkıd devleti, hu tebliğden 
haberdar edecektir. Bu Sözleşme hüküm'leri tebliğin isviçre Federal Konseyince alınmasını kova* 
lıyan 60 ncı gün, anılan tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde yürürlüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm gereğince, bir töbliğde bulunmuş olan her devlet, daha 
sonra, her istediği anda isviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin ev
velki tebliğde tâyin edilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında yürürlükten kaldırılmış oldu
ğunu ilân edebilecektir. 

isviçre Federal Konseyi, her âkıd devleti, bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 
Sözleşme, bahis konusu tebliğin isviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 neı gün, 

gösterilen ülkede yürürlükte olmaktan çıkacaktır. 

Madde — 9, 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi her devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak 
istiyen her devlet bu niyetini, isviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecek
tir. Konsey de, katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye devlete bildirecektir. Sözleşme, 
katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilebilecektir. 

Madde — 10. 

Bu Sözleşme değişikliğe tâbi tutulabilir. 
Değiştirme teklifi, bunu âkıd devletlere bildirecek olan isviçre Federal Konseyine ve Milletler

arası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine yapılacaktır. 

Madde — 11. 

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl yürürlükte olacak
tır. 

Sözleşme, bir fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenecektir. 
Fesih ihbarı, bu hususta diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan isviçre Federal Konse

yine, sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır. 
Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlete şâmil olacaktır. Sözleşme diğer Âkıd 

Devletler için yürürlükte kalacaktır. 
Usulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdikan bu Sözleşme

yi imzalamışlardır. 
4 Eylül 1958 de istanbul'da, isviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere birTiüs-

ha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylanmış birer örneği anılan Konseyce her Âkıd Devlete 
diplomatik yolla gönderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
imza imza 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına isviçre Konfederasyonu Hükümeti adına 
imza imza 

Holânda Krallığı Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına \ 
İmza İmza 

Belçika Krallığı Hükümeti adına 
imza 

• • — » • • ' 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanu
nunun 27 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/111) 
3» 

T. C. 
Başbakanlık 7.2. 1962 

Kanunlar ve* Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1678/416 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 5.2.1962 tarihinde kararlaştırılan «7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanu
nunun 27 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari tümler Akademileri Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
daki «başka hiçbir idari ve kazai mercie başvurulamaz» hükmü, Hukuk Devleti anlayışı ile bağdaşa-
mıyacağı gibi «idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bıra
kılamaz» ve «disiplin kararları yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» hükümlerini koyan 
Anayasanın 114 ve 118 nci maddelerine muhalif bulunduğundan bu ibare maddeden çıkarılarak mad
de buna göre yeni baştan kaleme alınmış ve bu suretle yargı mercilerine başvurma imkânı sağlanmış
tır. 

Millî Eğitim Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 2.5. 1962 

Esas No: 1/111 
Karar No: 16 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı» Hükümet temsilcisinin işti
rakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : « 

Kanun tasarısının gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin 
müzakeresinde, tasarının birinci maddesinde bahis konusu olan 27 nci maddenin sonuna, kanun tasa
rısına sarahat verilmesi gayesiyle aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ancak ilgililerin Danıştaya müracaat hakları saklıdır.» 
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Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Grenel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
tstanfoul 

Tahsin Demiray 
Aydın 

Melâhat Gedik 
lErzurum 

Gevat Dursunoğlu 
Çanakkale 

A. Nihat Akay 

Sözcü 
Sakarya 

Burhan Akdağ 
Aydın 

M. Şükrü Koç 
* Giresun 
Nizamettin Erkmen 

'Kâtip 
Ordu-

Sadi Pehlivanoğlu 
(Bingöl 

M. Sıddık Aydar 
Tunceli 

Vahap Kışoğlu 
İmzada 'bulunamadı 

Ağrı 
Btza Polat 

Denizli 
Remzi Şenel 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 27. — Profesörler Meclisince verilen 
disiplin kararlarına, dikkati çekmeden başka hal
lerde, tdbliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Akademi
lerarası Heyette incelenir. Akademilerarası He
yetin kararları kesindir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

5 . 2 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet. Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Babanı 
S. Kurutluoğlu 

İçişleri Balkanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbaıka n Yar*dı rııeusı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DE&İŞTİRİŞİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Kanununun 27 nci maddesinin tadiline dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 27 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 27. — Profesörler Meclisince verilen 
disiplin kararlarına, dikkati çekmeden başka hal
lerde, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Akademi
lerarası Heyette incelenir. Akademilerarası He
yetin kararları kesindir. Ancak, ilgililerin Da-
nıştaya müracaat hakları saklıdır.» 

MADDE 2. .— Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
Ş. înan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
II. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulagtunna Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

tmar ve lsika.n Balkanı 
M. Güven 
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