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

rula sunuşları 554 
• 1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye

si Vasfi Gerger'in kesin idari kararlar 
hakkında Danıştaya başvurulacağına dair 
kanun teklifinin 'İçtüzüğün 36 neı maddesi 
gereğince 'Genel Kurul gündemine alın
masına dair'önergesi (2/33, 4/231) 554:559 

2. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 3 arkadaşının, «îlik, or
ta tedrisat muallimlerinin terfi, teteaüye-
leri nalkkındaki 1702 sayılı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi» hak
kındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 neı 
maddesi gereğince 'Genel Kurul gündemi
ne alınmasına dair önetfgesi (2/155, 
4/232) 559 

3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 33 arkadaşının 5237 «ayılı Kanunun 27 
nci maddesinin (c) 'bendinin deği§tTirilm<e-
sine dair kanun teklifinin havale edilmiş 

Sayfa 
olduğu Millî Eğitim, Maliye, İçişleri ve 
Plân komisyoınlai'indan seçilecek 3 er üye
den müteşekkil bir Geçici Komisyonda 'gö
rüşülmesine dair Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi (2/522, 3/632) 559:5Ş) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sami Küçük ve 16 arkadaşının 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesi
ne 5 geçici 'madde eklenmesine dair, C. 
(Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç ile 
İstanbul Milletvekili iSuphi IBaykam'ın, 
1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 'geçici mad
deler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir 
ek madde ve 2 geçici madde efelenmesi 
hakkında kanun tekliflerinin; Genel Ku
rulun 20.6.1963 tarihli 99 ncu Birleşimin
de 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki ıge-
çici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısını görüşmek üzere kurulan "Geçici Ko
misyona havalesine dair Millî Eğitim Ko-



Sayfa 
misyonu Başkanlığı tezkeresi (2/240, 
2/294, 2/320, 3/633) 560 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demirin, çırak, kalfa 
ve ustalar hakkında kanun teklifinin Ge
nel Kurulun 21.6.1963 tarihli 100 ncü Bir
leşiminde Esnaf ve küçük sanatkârlar ka
nunu tasarısı ile Çorum Milletvekili Hilmi 
İncesulu'nun, Oıırak, kalfa ve ustalar hak
kındaki kanun teklifini görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu (Başkanlığı tez
keresi (12/402, 3/634) 560:561 

6. — Cumhuriyet ISenatosu Tunceli 
Üyesi •'Mehmet Ali Demir ve iki 'arkada
şının, 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesi ye 6 ncı ve 8 nci madde
leri ile 6836 sayılı (Kanunun kaldırılma
sı hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince 'gündeme alın
masına dair önergesi (2/186, 4/233) 561 

7. — (Sayın üyelerden 'bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/636) 561:563 

8. — Bu toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Gaziantep Milletvekili Os
man Orhan Bilen ile İzmir Milletvekili 
Mehmet Ali Aytaş'a ödeneklerinin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezke
resi (3/635) 563 

5. — Görüşülen işler 563 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriye
ti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasın
daki 5.4.1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» il e ^ilişiklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mü
talâası (1/158) (S. Sayısı : 73 e ek) 563 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imza edilen «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki 31.12.1959 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin 

Sayfa 
onaylanmasının uygun bulunması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları ve Anayasa Komis
yonu mütalâası (1/187) (IS. Sayısı : 262) 563 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında imza edilen, «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dişileri ve Ticaret komisyonla
rı raporları ve Anayasa Komisyonu müta
lâası (1/159) (S. Sayısı : 80 e ek) 563:564 

4. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Ko
misyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesine ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (C. 
Senatosu 4 / 1 ; M. Meclisi 5/22) (S. Sayı
sı : 270) 564:569 

5. — İhracatı geliştirmek amacı ile ver
gilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak 
tedbirlere dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu tezkeresi ile Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Mecli
si 1/303; C. Senatosu 1/140) (S. Sayısı : 
17 ye ek) 569:571 

6. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(H) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkeresi (M. Meclisi 1/429; C. Se
natosu 1/230) (S. Sayısı : 272) 571:572,601:604 

7. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle 
tarihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 
7463 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Adalet komisyonları raporları (1/108) 
(S. Sayısı : 22) 572 

8. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin 
Keydanlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 
sayısında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'-
den doğma 18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal 

— 548 — 



Sayfa 
Taşkesen'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu" (3/483) (S. Sayısı : 
96) 572 

9. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekim
başı Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zey
nep'ten doğma 1931 Filibe doğumlu, Bul
gar uyruklu ve Türk Mülteci, Hasan Kâh-
yaoğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (fi/206) (S. Sayısı : 97) 573 

. 10. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 
51 hanede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'-
den doğma 3 . 8 . 1932 doğumlu Adem 
Akçay'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/352) (S. Sayısı : 98) 573 

11. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı 
Acemi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 
ve 173- sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Safi-
ya'dan doğma 1931 doğumlu Ömer Aslan'ın 
tilüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık »tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
îrapörtt (3/56) (S. Sayısı : 99) 573:574 

12. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü 
lıane 8, cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Meh
medoğlu, Zeynep'ten doğma 1.1.1928 do
ğumlu Ali Kocatürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/35) 
(S. Sayısı : 100) 574 

13. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi 
hane 154, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Ömeroğlu, Hayriye'den doğ
ma 20 . 1 . 1944 doğum tarihi, mahkemece 
31 . 12 . 1941 tarihine düzeltilen Cemal 
Zambaklı ile Mersin'in Mahmudiye mahal
lesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sayısın
da nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Du-
rer (Dar) m ölüm cezasına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/492) (S. Sayısı; 
102) 574:575 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında Telli - Telefon -irtibatı 
kurulmasına ve mevcut Radyo, -. T^graf 
servisine dair Andlaşmanın onaylanması-

Sayfa 
nın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyon
ları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 575, 

15. — İmar Kanununa bir madde eklen
mesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair tasan ve 
îmar ve îskân, İçişleri ve Adalet komis
yonları raporlan (1/205) (S. Sayısı : 65) 575 

16. — Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı Statüsünün VI sncı madddesinin 
(A) fıkrasının 3 ncü bendinde yapılacak 
değişikliğin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/261) (S. Sayı
sı : 109) 

17. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe 
benzer uygulama ve geleneklerin ortadan 
kaldırılmasına dair ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve İçişleri ve. Dışişleri ko-
misyonlan raporları (1/350) (S. Sayısı : 
110) 576: 

18. — Ünye'nin Hamdiye. mahallesi, 
hane 95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'-
den doğma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu 
Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora. (3/510) (S. Sayısı - 117) '". 

19. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 
28.02 pozisyonunun sonundaki ihtar hük
münün değiştirilmesine dair olan Bakan
lar Kurulu kararnamesinin onaylanması 
hakkıncfa kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye, ve Plân komisyonları ra
porları. (1/225) (,S. Sayısı : 120) 

20. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Ka
nununun ikinci maddesinin (A) bendinin 
ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Tarım ve Plân 
komisyonlan raporları (1/297) (S. Sayı
sı : 123) 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in» Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü 
ve 13 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu ra
poru (2/3'86) (S. Sayısı : 128) 

60p: 
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Sayfa 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/545) (S. Sayısı : 148) 581 

28. — Karasuları kanunu tasarısı ve 
Dışişleri, Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/206) (S. Sayısı : 
1156) 581 

29. — Kan gruplarının tâyinine ya-
rıyan reaktiflerin mübadelesi hakkında 
Avrupa Andlaşması ve ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna. 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/349) (S. Sayısı : 161) 581 

3ü. — özel tıbbi tedavi ve termo -
klimatik kaynaklar, alanında karşılıklı 
yardımlaşmaya . dair Avrupa Andlaşması-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) 581 

31. — Türkiye ile İran arasında akde
dilen Kültür Andlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları (1/228) (S. Sayısı : 163) 581:582 

Sayfa 
22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin kaldırılması ve 114 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/385) 
(S. Sayısı : 1.30) 577:578 

23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında serma
ye yatırımlarının karşılıklı olarak teş
vik ve himayesine mütedair Andlaşma-
nın ve bu Andlaşmaya ekli Protokol ve 
sekiz mektubun onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komis
yonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 
133) 578,609:612 

24. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7,10 
ve 48 nci maddelerinin tadiline dair kanun 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Üniversiteler Kanununun Ana
yasaya aykırı hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. Sayı
sı : 134) 578:580 

2.5. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahi
yesinin Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 
100 sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve 
Emine oğlu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu 
Durmuş Çetinkaya'nm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/414) 
(S. Sayısı : 138) 580 

26. — izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunun 494 : 499 ncu mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/75) (S. Sayısı : 146) 580:581 

27. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, 
hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nü
fusa kayıtlı, Gebze 15. Mot. Top Tb. da 
er Ahmetoğlu Emine'den doğma 1.1.1932 
doğumlu izzet Sivaslı ile Taşköprü ilçe
sinin Karapiirçek köyü, hane 2, cilt 19, 
sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlik
te er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 

32. — Televizyon filimleri vasıtaısiyle 
programların mübadelesine dair Avrupa 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu haikkında kanun tasarısı ve Dı-

• şişleri ve Millî Eğitim' komisyonları rapor
ları (1/319) (S. Sayısı : 164) 582 

33. — Türkiye ile Afganistan arasında 
akdedilen Kültür Andlaşmasının onaylan
masının uygun buluduğu hakkında ıkanun 
'tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (1/236) (S. Sayısı : 165) 582 

34. — içel Milletvekili Yahya Derman-
cı ve Mazhar Arılkan'm, istiklâl Savaşına 
iştirak eden M. Hilmioğlu . Rifa't özay-
dm'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair 'kanun teklifi, Mıaliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/281) (S. Sayı
sı : 205) _ 582:583 

35. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bıil-
gehan ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm, Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastır'lı H&mdi Efendi eşi 



Şayi» 
Hasibe Mortonatlı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında kanun 
tekMfi ve İMaliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/308) (S. Sayısı : 203) , 583:585 

36. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/340) (S. 
Sayısı : 204) 585 :586 

37. — Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleriyle 'Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki Kanuna geçici 'bir 
•madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/352) (S. Sayısı : 205) 586:590 

38. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere 
ve Fransa hükümetlerinden temin edilen 
Teslihat kredilerinin mahsup şekli hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma, Dı
şişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/2H4) (S. Sayısı : 216) 590 

39. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları. (1/239) (S. Sayı
sı : 217) 590:591 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince Avrupa Fonundan temin olunan 
kredinin Devlet borcu olarak Hazine he
saplarına intikali ve Türk Lirası karşılık
larının kullanılma şekli hakkında kanun 
tasarısı ve Dşişleri, Maliye ve Plân komis
yonları raporları. (1/248) (S. Sayısı :'218) 591 

41. — Millî Savunma Bakanlığı orta 
sanat okulları hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları. (1/263) (S. Sayısı : 219) 591 

42. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının statüsünde yapılan değişikliğin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalış
ma komisyonları raporları. (1/304) (S. Sa-

•yısı : 222) 591 
.43. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

152 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Sayıa 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları 
(1/359) (S. Sayısı : 225) 591:502 

44. — Milletlerarası Adalet Divanı 
statüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş olunan ve hukukî uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda Diva
nın yargı hakkını önceden tanımayı ge- -
rektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet kamisyonları raporları (1/293) 
(S. Sayısı : 226) 59^2 

45. — Evlilik dışı çocukların tanınma
larını kabule yetkili makamların yetkile
rinin genişletilmesi hakkındaki sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet i 
komisyonları raporları (1/233) (S. Sayı
sı : 227) 592:5^3 

46. — Hınıs kazası Karaçoban nahi
yesi Hırt köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 
107 de kayıtlı Bekiroğlu Belkısa'dan doğ
ma 1939 doğumlu Bedih Kılıç'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 593: 

594 
47. — Karamürsıel ilçesinin Mahmudi

ye köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayı
sında nüfusa kayıtlı Receboğlu, Hanife'- | 
den doğma 18 Mart 1341 doğumlu Hasan j 
Şeker'in ölüm cezasına çarptırılması hak- j 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 
234) 59(1: 

48. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nü
fusunun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 
sayısında kayıtlı Naimoğlu Döndü'den 
doğma Mart 1933 doğumlu Süleyman 
Ağırbaş'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayı
sı : 235) 59İ 

49. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/277) (S. 
Sayısı : 236) 59$ 
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50. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma 
istikrazı» ndan doğan ingiliz alacakları 
bakiyesinin tesviyesi için Birleşik Kıral-
lıkla Türkiye arasında mektup teatisi su
retiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 237) 595 

51. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu
nun 8 nci maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/341) (S. Sayısı : 238) 596 

52. — Devlet memurlarının aylıkları
nın tevhit ve teadülüne, dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerin Bayın
dırlık Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (.S. Sayısı : 239) 596 

53. —• 2000 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları (1/374) (S. Sayısı : 240) 596 

54. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin bir kısım borçlarının tah
kimi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Plân Komisyonu raporu (1/393) (S. 
Sayısı : 241) 596 

55. — Havza- ilçesinin, Çâkıralan kö
yü hane 8, cilt 19 ve sayfa '241 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu Mevlûde'den 

Sayfa 
doğma, 1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kal-
paklı'ıim ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) 596:597 

56. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü ha
ne 32, cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfu
sa kayıtlı Ahmetoğlu Hatice'den doğma 
10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu Süley
man Bozkurt'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/569) (S. Sa
yısı : 243) 597 

57. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin 
Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 
19, cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 
ve tashihan 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Os
man özden'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/581) (S. Sayı
sı : 244) 597:598 

58. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası kö
yü hane No. 60 nüfusunda kayıtlı Osman-
oğlu, N'azife'den doğma 1332 doğumlu Ali 
Karahan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/582) (S. Sayı
sı : 24.5) ; 598 

59. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait 

i kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/432) (S. Sayısı : 247) 598:599 

6. — Düzeltişler G00 



i. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kütahya Milletvekilli Ahmet Bozbay, Kütah
ya ili sınırları içinde yağmur ve dolunun mey
dana getirdiği büyük hasar hakkında bilgi ve
rerek Hükümetin âcil yardım yapması temenni
sinde bulundu. 

Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 6900 
sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm. Sigortaları 
Kanununa ek kanun teklifinin 'Grene! Kurulun 
87 mü Birleşimde, «Sosyal Sigorta kanunu 
tasarısı» nı görüşmek üzere kurulan 'Geçici Ko
misyona havalesine dair içişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Yurt dışına gidecek olan 'Devlet Bakanı Nec-
mi ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı Vefik Pirinçeioğlu'nun vekillik etmesi
nin, [Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
ne bilgi edinildi. 

Millet Meclisi idareci üyelerinin, Yüksek 
Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetki
leriyle kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 

hakkında kanun teklifinin, İktisadi -Devlet Te
şekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının ve bu tasarı ile yakından ilgili tekliflerin 
kanunlaşmasından sonra görüşülmesinin kanun 
tekniği bakımından zaruri bulunduğu yolundaki 
Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Sana
yi Bakanı Fethi Çelikibaş'm, 'Bakanlık, Makina 
Kimya (Kurumu, Şeker fabrikaları ve Kömür 
işletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı hakkın
da genel görüşme açılmasına dair önergesi üze
rine, genel görüşme yapıldı. 

27 . 6.. 1963 Perşembe günü saat 14 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Mekki Keskin Rıza Polat 

Ankara 
ibrahim Sıtkı • Hatipoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci madde
sine ibir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(.2/540) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ile Kayseri Milletvekili Bahri Yazır'm, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa geçiri bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/54)1) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — istanbul 'Milletvekili. Reşit Ülker ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Berç Tu
ran'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (3/542) (Maliye ve Plân komis
yonlarıma) 

4. — istanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'-
nm, 5141 sayılı Subaylar heyetine mahsus ter
fi Kanununun 10 ncu maddesine bir f Ara ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (Öf/5431) (Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

5. — Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzuner 

ve 311 arkadaşının, Trabzon-Çaykara ilçesi Ma-
raşlı (Paçan) köyünden Kaltabanoğlu Ahm0t 
Yılmaz'a 6228 sayılı Kanunla vatani hizmet 
tertibinden bağlanan aylık ücretin artırılması
na dair kanun teklifi (2/544) (Maliye ve Plâp 
komisyonlarına) 

Raporlar 
'6. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaj-

ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (Gündeme) (&. 
Sayısı: '217/1) [Dağıtma tarihi: 2(6 . 6 . 1963] 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik 'öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Teknik 
öğretim Yüksek Danışına Kurulu kanunu tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/262) (Oündeme) (S.. Sayısı: 274) [Da
ğıtıma tarihi: 26 . 6 . 1963] 

8. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine daij' 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (Gündeme) (ıS. Sayısı: 
,275) [Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 
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9, — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 

GÖ23 sayılı 'Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
2ı8- nci maddesine bir fıkra 'eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (Gündeme) (iS. Sayı
sı: 2716) [Dağıtma tarihi: 216 . 6 . U9103] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (10 sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs-

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi 
Gerger'in kesin idari kararlar hakkında Danışta -
ya başvurulacağına dair kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 naı maddesi gereğince Genel Kurul gün
demine alınmasına dair önergesi (2/33, 4/231) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, komis
yon yerini alsın. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 . 12 . 1961 tarihinde (kesin idari kararlar 

'hakkında Danıştay a başvurulacağına dair) bir 
kanun tasarısı Yüksek Başkanlığınıza sunulmuş 
ve aradan, geçen bir »ene dokuz ay gibi 'bir sü
re içinde bu tasarı komisyonlardan çıkarak Yük
sek Meclise arz edilememiştir. 

Bu tasarıda 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına 6122 ve 6422 sayılı 

27 . 6 .1963 0 : 1 
anına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında • kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (11/430) (Gündeme) (iS. Sayısı: 277) 
[ıDağıtma tarihi: 26 . '6 . U9G31] 

11. — 196(3 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair 'C. 'Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/468; 
C. Senatosu 1/2(45) (Gündeme) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1963] 

• 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kanunlarla ilâve edilen hükümlerle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 16 . 5 . 1951 tarih ve 1728 
Heyeti Umumiye kararı yüzünden idari kaza 
mercilerine müracaat edememiş veya müracaat
ları bu sebeplere dayanılarak reddedilmekle hu
kuku mühtel olanların bu kanunun neşri tari
hinden itibaren Danıştay'a dâva açabilmeleri 
tesbit olunmuştur. 

Yeni Anayasamızın 114 ncü maddesi (idare
nin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz) açık 
ve âmir hükmünü ihtiva etmekte olduğu için 
yukarda arz edilen kanun ve Büyük Millet Mec
lisi kararı muvacehesinde bu Anayasa hükmü
nün yerine getirilmesi zarureti hâsıl olmuştu. 

Anayasa Mahkemesi 30 . 1 . 1963 tarih ve 
1962/262 esas sayılı karariyle kapalı olan yolu; 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTÎPLER : ibrahim Sıtkı Hatip oğlu (Ankara), Rıza Polat (Ağn) 

BALKAN — Birleşimi aıçıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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yani 39 ncu maddenin (B) fıkrasının son ben
dini iptal etmiş ve idari kaza mercilerine baş-.. 
vurma yolunu açmıştır.- Ancak idari kaza mer
ciine başvurmanın bir süre ile tahdidedilmiş ol
ması ve Anayasa Mahkemesi 'kararlarının da ge
riye işlememesi düşüncesiyle esJkiye muzaf ola
rak- Büyük Millet Meclisine vâki müracaatlar 
Karma Dilekçe Komisyonunca incelenmekte ve 
karara bağlanmaktadır. 

Hukuk devletinin temel unsuru bulunan 
Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun 
olması ve bu uygunluğu sağlıyaeak makamların 
da yargı organları olacağı şüphesizdir. 

Buna göre yargı organları makamına kaim 
olacak bir makam Anayasa hükümleri muvace
hesinde düşünülemiyeceğinden, teşriî ve yargı 
organları arasında husule gelen tedahülü önli-
yecek mezkûr tasarının halen bulunduğu Büt
çe Komisyonu tarafından her ne suretle olursa 
olsun serdedilecek mazeretin kabule şayan ola-
mıyacağı tabiî. görülmekle İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi hükmüne tevfikan doğrudan doğruya 
Ruznameye alınmasını ve İçişleri Komisyonun
ca düzenlenen metnin müzakere mevzuu yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

* C. 'Senatosu TJrfa Üyesi 
V. Gerger 

BAŞKAN — _Sayın Şevki Güler siz ne hak
kında söz istiyorsunuz 1 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — 
önerge hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım, 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince resen 
emekliye sevk edilen memurlar hakkında idari 
kaza mercilerine müracaat imkânı olmadığı 
için, 1954 den itibaren emekliye sevk edilmiş 
bulunan binlerce memur arkadaş son defa Ku
rucu Meclis zamanında ona ve halen Meclisinize 
müracaat etmekte idiler. Dilekçe Karma Ko
misyonunca karara bağlanmış bulunan bu kabil 
müracatler idareler tarafından da intaç edil
mekte idi. Dilekçe Karma Komisyonumuz, Ana 
yasamızın 152 nci maddesine dayanarak 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesini (b) fıkrasını 
iptal edilse dahi 152 nci maddeye göre geriye 
•doğru işlemiyeceğini düşünerek bunları tatbik 
etmekte idi. Ve bu hususta Dilekçe Karma Komis-
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•yonuımn aldığı karar Senatoca ve Yüksek Mec-
lisinizce de uygun görüşülmüştü. Anayasa Man-

• kemesinee 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrası 31 Ocak 1963 tarihinde iptal 
edilmiş ve bu kararı 11 Mart 1963 tarihli Resini 
Gazate ile ilân edilmiştir. Bu iptalden, sonra biz 
Anayasanın 152 nci maddesini göz önüne ala
rak, bu tarihten evvel emekliye sevkedilmiş ve 
kaza mercilerine müracaat yolları kapalı oldu
ğu için Meclise müracaat etmiş vatandaşların 
müracaatlarını, Karma Dilekçe Komisyonunda 
incelenmekte ve karara bağlanmakta idik. Son 
defa Devlet Şurasının Beşinci Dairesince 
16 . 4 . 1963 tarihinde, 13 . 5 . 1963 tarihinde 
ve 17 . 6 . 1963 tarihinde verilen kararlarla Atık-
yasa Mahkemesince iptal edilen bu maddenin 
iptal tarihinden itibaren 90 gün zarfında Vatan
daşların kaza merciine müracaat edebilecekle
rini karara bağlamıştır. Şöyle ki, meselâ 195|5 
senesinde emekliye sevkedilmiş bir memur, Dev
let Şurasının Beşinci Dairesinin bu kararı gje-
reğinee 11 . 3 . 1963 ten itibaren 90 gün içinde 
Devlet Şurasına müracaatı gerekmektedir ye 
bu 90 günlük müddet de 11 Haziran 1963 tari
hinde sona ermiştir. Vatandaşlar, Şurayı Dev
let kararırım ilâna tâbi olmaması dolayısiyle 
bu kararlara muttali olamamışlardır ve olama
dıkları için de halen Meclisimizin Dilekçe Kar
ma Komisyonunda binlerce müracaat vardır. Bu 
vaziyet karşısında Yüce Meclisin aldığı karar 
ve Oumhuhriyet Senatosunun aldığı kararla; 
yani Anayasanın 152 nci maddesine göre geriye 
doğru işlemiyeceğini düşünmüş olmamız do
layısiyle ve Şurayı Devletin 5 nci Dairesinin 
almış olduğu bu karar karşısında yasama or
ganlarının kararlariylc kaza organlarının ka
rarları arasında bir çelişmezlik ortaya çıkmıştır. 
Bu vaziyet karşısında halen binlerce vatan
daş müracaat hakkını kaybetmiş duruma 
gelmişlerdir. Bunu önliyebilmek için bugün Di
lekçe Karma Komisyonunuz bu durumu tetkik (it
miş ve ancak bunun imkânlarını, .vatandaşlara 
verilecek imkânları Sayın Vasfi'Gerger'in tek
lif etmiş .olduğu kanun teklifinde bulmuştur. 
Sayın Vasf i Gerger'in teklifi kabul edildiği talk-
dirde, kanunlaştığı tarihten itibaren 90 gün 
zarfında vatandaşlara kaza organlarına müra
caat hakkı tanınmaktadır. Bu bakımdan binlerjce 
vatandaşı alâkadar eden bu teklifin İçişleri Efo-
misyonunda kabul edilen şekliyle gündeme aljn-
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masında büyük fayda vardır. Sayın Bütçe Ko
misyonu âzası bulunan arkadaşlarımızın da tek
life uymaları ve bu kanunla ilgili bulunan gö
rüşlerini müzakereler devam ederken i]eri sür
meleri yerinde olacaktır. Bu bakımdan binlerce 
vatandaşı ilgilendiren Sayın Vasfi Gerger'in 
teklifinin gündeme alınması hususunda müspet 
oylarınızı bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker siz de önergenin 
lehinde misiniz? 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Şevki Güler arkadaşımız 
- ki, Dilekçe Karma Komisyonunun sayın bir 
üyesidir - bir derdi, hepinizin yakından ve can
dan alâkadar olduğunuz bir derdi huzurunuza 
getirdiler. Mesele kısaca şu : 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin «b» 
fıkrası; yani 90 gün zarfında Danıştaya baş
vurma hakkını kaldıran fıkra Anayasa Mahke
memiz tarafından iptal edilmiştir. Bu arada bir
çok dertli vatandaşın bu maddeye göre işinden 
sebepsiz uzaklaştırılan vatandaşın Dilekçe Kar
ma Komisyonuna müracaatları mevcut idi. Bü
yük Meclis ve onun komisyonu bu dertli insan
ların yaralarını sarmaya başlamıştı. Gazeteler
den okuyorduk; 10 tane, 20 tane, 30 tane v. s. 
müspet kararlar çıkıyor ve gerek Senato ve ge
rekse Millet Meclisinde de tasvip görüyordu. 
Vatandaşlarla da, seçim bölgelerine gittiğimiz 
zaman, «Oh! Hukuk devletinin semerelerini 
gördük, mahsullerini alıyoruz, yavaş yavaş hak
sızlıkları önleniyor.» diye güzel bir hava da„ esi
yordu. Fakat bu arada bu maddenin «B» fık
rası gereğince gadre uğrıyanlarm bir kısmı Da
nıştaya başvurmuşlar ve muhterem Danıştayın 
Beşinci Dairesi de, arkadaşımızın saydığı mü
teaddit kararları vermiş. Bu kararlarda deni
liyor ki, Anayasa Mahkemesinin bu fıkrayı ip
tal ettiği günden itibaren 90 gün içinde Danış
taya bu dâvaları kabul edebilir. Halbuki vatan
daşların haberi olmadan, bu 90 günlük süre 
geçmiştir, 11 Haziran günü 90 gün tamamen 
dolmuş ve bundan sonra vatandaşın Şûrayı 
Devlete müracaat etme hakkı ortadan kalkmış
tır. öbür taraftan Dilekçe Karma Komisyonu
nun verdiği kararlarda, bu Danıştay kararı kar
şısında âdeta birbirine karşı kararlar haline gel
miştir. Bir taraftan bir kaza organı bir karar 
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veriyor, öbür taraftan Yasama Organı aynı ko
nuda karar veriyor. Bendeniz sabahleyin Dilek
çe Karma Komisyonuna gittim, müzakerelere1 

iştirak ettim, çıkış yolu, bu işin, bu zor duru
mun, vatandaşları da tatmin edici çıkış yolu; 
bugün yolunu tamamlayıp muhtelif komisyon
lardan geçtikten sonra, Sayın Bütçe Komisyo
nuna gelmiş olan bu husustaki, yani vatandaşa 
yeniden 90 gün Danıştaya müracaat hakk*. ve
ren kanun teklifinin gündeme alınması ve şu 
tatile girmeden evvel çıkarılması şeklinde ka-
rargir oldu. Yani mâkul olarak ve tartışılarak 
bu noktaya gelindi. 

Şimdi arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu dü
şünmüş, taşınmış, kendi bileceği bir iş o, her 
halde bu ihtiyacı duydu, kendi gündemindeki 
tasarıların Hükümet yönünden de fikir almak 
bakımından oraya göndermiş ve bu sebepten de 
36 ncı madde gereğince Meclis gündemine almı 
isteklerine karşı mümanaatta bulunuyorlar; 
kendi bakımlarından haklı olarak mümanaatta 
bulunuyorlar. Şimdi Yüksek Meclisten ve muh
terem komisyondan ricamız şudur ki, o prensip
lerini tatbik ededursunlar; ama şu işe mahsus 
olmak üzere, bu işle sınırlı olmak üzere lütfet
sinler, iştirak etsinler. Biz o kanunu gündeme 
alalım ve vatandaşların yaralarına merhem ola
lım, istirhamım budur. Şevki Güler arkadaşı
mın söylediklerine aynen iştirak ediyorum. 
Karma komisyon buraya iştirak edemediği için 
burada söz almadı. Biz aynı ihtiyacı onlar gibi 
duyarak huzurunuza getirdik. Yüce tasvibinizi 
istirham ediyoruz. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, lehinde mi, 
aleyhinde mi konuşacaksınız? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ ((Mardin) — Muhterem ar-

ka'daişlar, yüksefk 'huzurunuza: getirilen 'bu öner
ge ve onun müstenidatı bulunan kamun tasarı
sı, el lan Dilekçe Komisyonunda bekliyen ve 
Kurucu Meclisten Dilekçe Komd'syonuna inti
kal, eden 'binlerce d'âva 'dosyasının Danıştaya 
kttükal ettirilmesinle matuf bir hukukî davra
nıştan ibarettir. 

Dilekçe Komisyonunun vazife ve salâhiyet
lerini tıâyÜn eden 140 «sayılı Kanunun ahkâmı
na ıgöre, Dilekçe Komisyonunun vazifeleri te-
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ker teker tâyin ve tadadedilmiş bulunımakta-
dır. Dilekçe Komisyonu hangi dosyalara ba
kar, hangi idari muameMere 'bakar, hangi iş
lemleri muıralkabe eder, hangi işlemleri kontrol 
eder, hanigi işlemleri kontrol etmez; ve onlara 
'bakmaz şeklinde katî "bir kııstas ayırmak sure : 

tiyle kesin 'bir hüküm vazetmiştir. 140 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesinin 1 raei hendi Dilekçe 
Komisyonunun igörev ve yetkisi 'haricinde ka
lan hususları tâyin ve tespit etmİşıtlir. Bu hu-
su#a/r şunlardan ibarettir : Adlî, idari, askerî 
ve uyuşmazlık mahkemesi tarafımdan ittihaz 
edilen kararlara konu olan. işler. Bunlara bak-
ımıyacaktır. Şu halde Dilekçe Komisyonu ge-
re!k askerî miahkemelerden, gerek idari mah
kemelerden, 'gerek uyuşmazlık mahkemesinden 
ve (gerekse adlî mahkemelerden ittihaz edilip. 
kesinleşen ibir kararın münakaşasına Dilekçe 
Komisyonu .giremiyece'k'tir. 

Yine bu mahkeme'lerde derdest bulunan dâ
valara da Dilekçe Komisyonu bakamıyacaktır. 
Danıştayda ikame edilen bir dâvaya, Dilekçe 
Komisyonu bakamıyacaktır. Adlî ımahîkemelere 
intikal eden bir dâvaya (Dilekçe Komisyonu ba
kamıyacaktır. Yine 'kanun teklif ve taşanları
na konu olan işlere Dilekçe Komisyonu baka
mıyacaktır. Kaza merci'lerinin birinin kararına 
bağlı olan idlerin şikâyetine dair olan işlere 
de Dilekçe Komisyonu 'bakamıyacaktır. 

Bu durum karşısında Dilekçe Komisyonu-
nun balkamıyacağı husuısliarı yüksek huzurunuz
da arz etmiş 'bulunuyoruz. Dilekçe Komisyonu 
ibu ânajkadar kendisine intükal eden onlbeş hin 
dâvadan •muhtelif dâvaları halletmek suretiyle 
Türk idari hukukuna !bir emisal muiame'le yarat
mak suretiyle bir içitihat yaratmıştır. Danış-
taym ilçtihat hallinde olmayıp bir ıgörüş ve te
mennisi halinde (bulunan bu 'karan muvacehe
sinde Dilekçe Komisyonunun vaziıfesizlik kara
rı ittihaz etmek suretiyle binlerce vatandaşın 
hukukunu ihlâle müntehi Mr davramış ve hare
ket takibetmeye vaıziıfe ve salâhiyeti yoktur. 

İçtihatları 'muhteliftir. Daınıfştayın Birinci 
Dairesi olsun, Temyiz Mahlkemesmin muhtelif 
daireleri olsun, aynı içtihatlarda bulunabilirler. 
Dilekçe Komisyonu 'hu içtihatlara bağlı 'kal
makla mükellef değildir. İçtihadını kendi hu
kuk anlayışı açısından, hukuk yönünden ayar-
lama!k izorundadıır. Kaldı ki, 140 sayılı Kanu
nun tadadetmiş olduğu esMar dairesinde Da-
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nıştayın bu görüşü yerinde değildir ve uygun 
değildir. Bu bakımdan gerek kanun muvace
hesinde ive gerekse Danıştay âzası Ahmet E p 
doğdu'nuh 'geçenlerde Milliyet 'Gazetesinde in
tişar eden makalesinin 'bu hükümlere aykırı 
bulunması se'be'biyle ve 'Danıştayım bu ig'Örüşf-
nün temenni mahiyetinde olmaısı se'be'biyle, ou 
önergenin ve buna miisten'idolan kanun telkli-
finin ıgünd'eme alınmaması hususunda oylarınjı-
zı'ku'Hammamızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — (Siz aleyhde mi slöz istiyorsu
nuz Sayın Giritlioğlu. Aleyhte konuşacaklara 
söz verebiliriz İçtüzük ıgereğince. ı 

PAHtR GilBİTLİOĞLU (Edirne) — Üze
rinde konuşacağım, efendim. | 

BAŞKAN — Buyurun. I 
ıSaym Arif Hikmet Onat, Komisyon adına. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arkk-
daşlarrm, bu takririn istihdaf ettiği teklif ar
kadaşlarımız tarafından da izah edildi. 1.1.1950 
den 31.12,1902 yılına kadar 'görülen lüzum üre
rine emekliye sevk edilen memur ve vatandaş
lar hakkındadır. Durumu şimdi rakamlarla arz 
edeyim. Bu biraz evvel zikrettiğim tarih devre
si içinde 17 033 memur vatandaş, emekliye gö
rülen lüzum üzerine sevk edilmiştir. Bunlardan 
4 500 ü sizlere ömlür vefat etmiştir. 3 104 ü 65 
yaşımı doldurmuştur. Bu itibarla bunlar hak
kında yapılacak bir muamele kalmamıştır. Ge
riye 9 429 memur kalmıştır. Dikkat ediniz ra
kama, 9 429 dur. Şimdi bunların 'billiyorsunJLz 
<ki, Emekli Sandığı ile ilgileri vardır. Çünkü 
emekliye sevk edildikleri günden hu yana emek
li maaşını almışlardır. (Maliye île ilgileri, eğer 
Vasfi Oerger'in teklifi aynen çıkarsa olacak
tır. Emekli ıSandığı, emekli olarak aldıkları 
aidatı, maaşı geriye istiyecek, öbür taraftan bu 
vatandaşlar da maliyeden hoşta kaldıkları 
müddet için bir maaş istiyecekler ve çalıştırıl
madıkları halde Hazine (bunlara, bir ımaaş ver
me durumuna düşecektir. 

Bütün bunların dışında bilfarz bu 9 400 kü
sur vatandaşın en az yarısını Şûrayı Devlet va
zifelerine iade etse bunlara bu Devlet, Hüküm|et 
nasıl kadro bulacak, vazife verecektir? [ 

Bütün bunları arz etmekten maksadım; ko
nu çok mühimdir. İşte bu ehemmiyetine binaek-
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dir ki, 'Bütçe 'Komisyonunuz hususi bir yazı ile, 
tasrih ediyorum, hususi bir yazı ile bunu Hü
kümete tevdi etmiştir. Konunun 'ehemmiyeti ile 
mütenasib olarak: son 'kararınızı veriniz, ona gö
re Bütçe Encümeni' işi tezekkür ederek Yük
sek Heyetinize 'getirecektir, diye. Yani tekli
fin bizde 'kalmasının sebebi, sadece budur. Bu 
itibarla istirham ediyorum, takrire itibar etme
yiniz, biz pek yakında 'müspet veya menfi bu 
teklifi Yüksek Huzurunuza, ıgetireceği'z. Hür
metlerimle. 

KENAN HSENGİN (Zonguldak) — Müsaa
denizle bir soru soracağım. 42 sayılı Kanunla 
emekliye sevk edilenler buna dâhil değdi midir1? 

BÜTGE KOMUaYlONÜ SÖZCÜSÜ ARlF 
HliKİMET ONAT (Ordu) — Hayır efendim. 42 
sayılı Kanunla emekliye sevk edilenler bu 
9 400 kişiye dâhil değildir. 

(BAŞKAN —• Şimdi muhterem arkadaşlar, 
'bu mevzuda sual sorulmaz; kanun tasarısı ve. 
teklifinin müzakeresi ve bütçenin müzakeresi 
sırasında olur. [Buyurunuz ISayun (Ba'kan. 

MALİİYE BAKANI FERJÎD MELEN — 
Sayın/Başkan, muhterem arkadaşlar, hu konu 
hakikaten üzerinde bilhassa Komisyonca çok 
durulması gereken hir konudur. Çünkü sadece 
işi hak cephesinden mütalâa, edersek karar ver
mek şüphesiz kolay olur. Ama bunun yanında 
malî portesi 'bakımından ve doğuracağı başka 
meseleler hakımmdan emine 'boyuna üzerinde 
durulması lâzımgelen bir 'konudur. Bu itibarla 
Hükümet olarak da 'biz Vıese'leyi aldık, bu an
da tetkik etmekteyiz, tzin verirseniz Komisyon, 
IB/ütçe Komisyonu hu tetkikleri derinleştirerek 
huzurunuza getirsin. O vakit karar vermek ko
lay olur. 

Faraza, hemen arz edeyim; bu anda böyle 
bir teklifin ka'bulü belki 100 milyon liralık bir 
masrafla karşı karşıya getirilebilecektir; veyahut 
onun yanını da 5 ile 10 bin insana yeniden Dev
let kadrolarında vazife vermek mecburiyetiyle 
karşı karşıya geleceğiz. Bundan dolayıdır ki, izin 
verin Hükümetiniz ve Komisyonunuz bunu et
raflı olarak tetkik etsin ve daha derii toplu ola
rak mevzuu huzurunuza getirsin. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz. Siz önerge
nin aleyhindemi konuşacaksınız! 

CEVAT OD YAKMAZ (Sivas) — Üzerinde 
konuşacağım. 
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BAŞKAN — Sadece 2 lehte, 2 aleyhte soz 

verilebilir. 2 kişi lehte bir kişi aleyhte konuş
muştur. Üzerinde konuşmaya söz verilemiyecek-
tir. 

Sayın Adal önergenin aleyhinde mi konuşa
caksınız? 

OSMAN SABRI ADAL (izmir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
• OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu mevzuu bir yıldan fazla za
mandır ki Millet Mecisi Başkanlığına intikal, et
tirilmiş İçişleri Komisyonunda uzun uzun tetkika 
ta!bi tutulmuş, Maliye Komisyonundan geçmiş 
tekrar bize intikal etmiş, iki kanun teklifi birleş
tirilmiş. ilham i Ertem arkadaşımız ile Vasfi Ger
ger arkadaşımızın kanun teklifleri birleştirilmiş 
ve Bütçe Encümenine gönderilmiştir. Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımızın ifadesi belki bir 
.tereddüdü mucibola'b'ilir endişesi ile söz aldım. 

Uzun üzadıya yapılan tetkikler neticesinde, 
gayet olgun maddeler konulmuştur; yani Dev
lete büyük külfetler yükliyecek durumda değil
dir. Uzun uzadiye müzakerelerden sonra 3 - 5 
celse münakaşadan sonra olgunlaşmış fbir tek
lifin münakaşası burada şimdi yapılamaz. Ka
nun teklifi 'buraya geldikten sonra göreceksiniz 
ki, bu gayet olgun bir tekliftir. Yaraların sa
rılması için alınmış gayet yerinde bir tedbirdir. 
Bütçe Komisyonunda esefle arz etmek isterim 
ki, aylardan 'beri yatmaktadır. Hükümette mev
cuttur; uzun zamandan beri pekâlâ Hükümetin 
de noktai nazarı alınmıştır. Zaten Dahiliye 
Encümeninde, konuşulduğu zaman Hükümet de 
vardı, uzun uzadıya konuşulmuştu. Bütün bun
lar enine boyuna" tetkik edilmiş ve olgunlaştırıl-
mış bir hükümdür. Bunun buraya intikalinde 
fayda mülâhaza ettiğimden arz ediyorum. Bin
lerce vatandaşın ıstırabını dindirecek olan bu 
teklifi, şu veya bu sebeple uzatmayalım. Yük
sek Heyetiniz nasıl neHcelendirirse o şekilde 
kararl aşsın. 

Arzım budur. 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzu kâfi mik
tarda konuşuldu; iki lehte, iki aleyhte söz alın
mıştır. 

Şimdi önergeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 31 e karşı 81 oyla gündeme 
alınması kahul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 
(Hükümet yok, sesleri) Muhterem arkadaşlar, 
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içtüzük gereğince Hükümet ve onun namına 
vazifeli birisinin bulunması lâzımdır, müzake
renin başından sonuna kadar. Şu anda Meclis
te Hariciye Vekili namına vazifeli olduğu bize 

.gönderilen bir vesika ile belli olan bir zat var
dır. Bu bakımdan Hariciye Vekâletiyle ilgili 
müzakerelere devam edeceğiz. 

2. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, «İlk, orta tedrisat mu
allimlerinin terfi, tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi» hakkındaki kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul 
gündemine alınmasına dair önergesi (2/155, 
4/232) . . 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Maarif mensuplarını ilğileri'diren kanun 

tekli lerinin büyük bilr kısmı Plân Komisyo
nunda uzun zalmandan beri 'bekletilmekteldir. 
Iligililer bu tekliflerim müspet veya- menfî bir 
R\n evvel neticelenirncls'ini beklemektedirler. 
Bunlardan «İlk, orta tedrisat nnııaİlimi e tinin 
'terfi, tecziyeleri haikkmdalki 1702 sayılı Ka
nunun değişik üçüncü maddesinin değiştiril
mesi 'halk'kmıdaiki kanun tefelifi» 2/1515 numa
ralı dosya ile 'İH . 10 . 1062 tarihinde Plân 
Komisyonuma gönderilmiştir. Sekiz aydan beri 
bu komisyondad'ır. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ede
riz. 

O. Senatosu - C. Senatosu 
'Tunceli Üyesi Kırklareli Üyesi 
M. A. Demir A. N. Arı 
C. (Senatosu Bolu Milletvekili 
Aydın Üyesi K. İnal 
F. 'Turhangil 

BAŞKAN — önerge hakkında buyurun Ko
misyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 
HlKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar gündemin ikinci maddesindeki sunuşlarla 
altıncı maddesindeki sunuş hakkında biraz son
ra okunacak takrir ayni mahiyettedir. Bunların 
birisi öğretmenlerin munzam ders ücretlerinin 
artırılması ve diğeri de çalışma müddetlerinin 
artırılmasını ihtiva etmektedir. 
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Geçen oturumda da arz ettim, arkadaşlar 

bunların her birisi kendi çapında bütçeye, bir 
malî külfet getirmektedir. Ve şunu Yüksek 
Meclisinize arz edeyim ki;-bu yolda bugün Büt
çe Encümeninde mevcudolan tekliflerin portesi 
iki milyar lira civarındadır. Bununla beraber 
şunu arz edeyim ki, hususi olarak öğrendiğimi
ze göre, Başbakanlığa tevdi ettiğimiz bu iki ka
nun teklifinin mahiyeti hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı~ mutabık kal
mışlardır. Yani hem ders ücretleri artırılacak, 
hem de mesai müddetleri uzatılacaktır. Ania 
teklif şu anda Başvekâletten bize intikal ettiril
memiştir. Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki o|n 
gün içinde Yüksek Heyetinize bu teklifler geti
rilecektir; bu itibarla takrirlere iltifat etmeme
nizi hassaten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. önergeyi 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

3: — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 33 
arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci madde
sinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifinin havale edilmiş olduğu Milli Eğitim 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından' seçi
lecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Millî Eğitim Kom\s 
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/522, 3/632) \ 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına i 
Komisyonumuzda bulunan, Aydın Milletveki

li ismet Sezgin ve 33 arkadaşının, 5237 sayılı 
Kanunun 27 nci maddesinin (0) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millî Eği
tim, Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir karma ge
çici komisyonda görüşülmesi, komisyonumuzca 
muvafık görülmüştür. 

Mezkûr teklif için, geçici komisyon kurul
masını, komisyon adına arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı 

Niğde 
Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Önergeyi oya sunuyorum; kjj; 
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı 

MlLLt EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSJÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum, 
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BAŞKAN — Oylama sırasında söz istenemez, 
Oylama neticesi anlaşılamadığından yeniden 

oya, sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
23 e karşı 40 oyla kabul edilmiştir. 

Gündemin 4 ncü maddesini okutuyorum : 

i. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 16 arkadaşının, lill sayılı Askerlik 
Kanununun 5 nci maddesine 5 geçici madde ek
lenmesine dair; C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç ile İstan
bul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 1076 sayılı 
Yedek Subay ve yedek askerî memurlar Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı 
Kanuna bir ek madde ve 2 geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tekliflerinin; Genel Kuru
lun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde 
1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/240, 2/294; 2/320, 3/633) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısını görüş
mek üzere Genel Kurulun 20 . 6 . 1963 tarihli 
ve 99 ncu Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonda; 

1. Aydın Milletvekili Şükrü Koç ile İstan
bul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 1076 sayılı 
Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanu
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı 
Kanuna bir eli madde ve iki geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/320), 

2. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin, İ l l i sayılı Askerlik Kanununa ek ka
nun teklifi (2/294), 

3. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 16 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 5 nci maddesine 5 geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/240), 

27 . 6 .1963 0 : 1 
Aynı mahiyette olduklarından birlikte müza

kere edilmesine komisyonumuzca karar veril
miştir. 

İlgili dosyalar, Geçici Komisyona havale 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. . 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Niğde 

Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaş
larım. Bu mevzubâhsolan teklifler, askerliklerini 
er olarak yapan ilk öğretmen okulu mezunları
nın durumlarına dairdir. Geçen toplantılarda, 
pek yakın toplantılardan birisinde bu konuda 
bir tasarı kabul buyurulmuştu ve Karma Komis
yonda görüşülmesi hususu tasvibinize mazhar 
olmuştu. Şimdi bu tekliflerinde aynı tasarıyla 
müttehiden görüşülmesini teminen, kıymetli oy
larınızı istirham etmekteyiz, maruzatımız bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Okunmuş olan tezkereyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. -

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, çırak, kalfa ve ustalar 
hakkında kanun teklif'inin G'enel Kurulun 
21 . 6 . 1963 tarihli 100 ncü Birleşiminde Es
naf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı ile Ço
rum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Çırak, kal
fa ve ustalar hakkındaki kanun teklifini görüş
mek üzere kundan Geçici Komisyona havalesine 
dair Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (2/402, 3/634) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu .tasarısı 

ile Çorum Milletvekili Hilmi Încesulu'nun, Çı
rak, kalfa ve ustalar hakkındaki kanun tekli
fini görüşmek üzere Genel Kurulun 21 . 6 . 1963 
tarihli 100 ncü Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonda; aynı mahiyette olan 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in Çırak, kalfa ve ustalar hakkındaki 
kanun teklifinin de görüşülmesine komisyonu
muzca karar verilmiştir. 
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İlgili dosya, aynı komisyona havale edilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, aynı ma
hiyette olan diğer tekliflerin de' karma komis
yonda beraberce görüşülmesi şüphesiz cümlenin 
arzusu olsa gerektir. Bu bakımdan Millî Eği
tim Komisyonu teklifinin kabul buyurulmasını 
hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — Tezkereyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 6 nci ve 8 nci maddeleri ile 6836 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair önergesi (â/186, 4/233) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Arkadaşlarımızın önergesini 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maarif mensuplarını ilgilendiren kanun tek

liflerinin büyük bir kısmı Plân Komisyonunda 
uzun zamandan beri bekletilmektedir. İlgililer 
bu tekliflerin müspet veya menfi bir an evvel 
neticelenmesini beklemektedir. Bunlardan «3007 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 6 nci ve 8 nci maddeleri ile 6836 sayılı Ka
nunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
miz» 2/186 numaralı dosya ile 11 . 10 . 1962 
tarihinde Plân Komisyonuna gönderilmiştir. 8 
aydan beri bu komisyondadır. 

İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ede
riz. 

O. Senatosu C. Senatosu 
Tunceli Üyesi Aydm Üyesi 

Mehmet Ali Demir Fikret Turhangil 
Tunceli Milletvekili 

Vahap Kışoğlu 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen' 
Buyurun Komisyon. 

27.6.1963 O :1 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİ? 

HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar, biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim 
gibi, bu takrir gündemin ikinci maddesindeki 
teklifle hemahenktir. Komisyonumuz, ikisini 
tevhidetmiştir ve Başvekâlete sevk etmişti:-. 
Tekrar tasrihen arz ediyorum. Maliye Vekâle:i 
ile Millî Eğitim Vekâleti bu teklifler üzerinde 
mutabakata varmışlardır. Birkaç gün sonra 
müspet olarak bu. teklifler Yüksek Huzurunuza 
gelecektir. Yani teklif sahiplerinin tekliflerinde 
derpiş ettikleri hususa uygun olarak Yüksek 
Huzurunuza gelecektir. Bu itibarla birkaç gün 
daha müsaade etmenizi ricn ediyorum. Takrire 
lütfen itibar etmeyiniz. 

Bu arada şunu "arz edeyim ki, Osman Sabri 
Bey gibi olgun bir arkadaşa burada Bütçe En
cümenine, enine boyuna tetkik etmeden, esef 
etmesini yakıştıramadım. Muhterem arkadaşla
rım, Bütçe Encümeninizi diğer encümenlerle kı
yas yapmayı aklımızdan bile geçirmeyiz. Fakat 
şunu bilesiniz ki, kayıtlarla sabittir, her hafta 
müstemirren 3 gün toplanan tek encümendir. Bu
nun dışında elimizdeki gündemi tetkik buyu
rursanız görürsünüz ki, gündeminizi teşkil eden 
maddelerinin % 80 i Bütçe Encümeninden gelip 
geçmiş olan maddelerdir. Bunu arz etmekten 
maksadım arkadaşlarımızın tekliflerini biz 
Bütçe Encümeninde gelişigüzel yahut sebepsiz 
olarak tutmuş değilizdir. Bunu, Osman Sabri 
Bey arkadaşımızın bize esef beyan etmesi üze
rine tasrih etmeyi faydalı buldum. Hürmetle
rimle. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — önerge hakkında başka söz is
tiyen?.. Yok. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

7. — Sayıyı üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/630 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşların izin talepleri 
hakkında Riyaset Divanı tezkeresi vardır, oku 
tuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Ba 
kanlık Divanının 25 . 6 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 
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Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Amasya Milletvekili ismail Sarıgöz, 15 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Antalya Milletvekili Etem Ağva, 20 gün, 
hastalığına binaen 17 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy, 20 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 6 .1963 tarihinden iti
baren, 

"Diyarbakır Milletvekili . Şchmus Arslaıı, 15 
gün, hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

Gaziantep Milletvekili O. Orhan Bilen, 115 
gün, hastalığına binaen, 15 . 5 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu, 15 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Zekâi Dornıan, 10 gün. 
mazeretine binaen, 26 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş, 1 ay, 
mazeretine binaen, 19 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Konya Milletvekili Kemal Ataman, 21 gü».., 
hastalığına binaen, 17 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoglu, 15 
gün, hastalığına binaen, 14 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 6 . 1963 talihinden iti
baren, 

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura, 15 
gün, hastalığına binaen, 19 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN -T- Ayrı ayrı okutup oyunuza su
nacağım. 

Amasya Milletvekili ismail Sarıgöz, 15 gün, 
hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Antalya Milletvekili Etem Ağva, 20 gün, 
hastalığına binaen 17 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy, 20 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 15 
gün, hastalığına binaen, 20 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

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

Gaziantep Milletvekili O. Orhan Bilen, 115 
gün, hastalığına binaen, 15 . 5 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

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

Hatay Milletvekili Sırrı Hocaoğlu, 15 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

istanbul Milletvekili Zekâi Dorman, 10 gün, 
mazeretine binaen, 2 6 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş, 1 ay, 
mazeretine binaen, 19 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Konya Milletvekili Kemal Ataman, 21 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 14 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren, 

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

Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren, 

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

Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura, 15 
gün, hastalığına binaen, 1 9 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

8. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Gaziantep Milletvekili Osman Orhan Bilen 
ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'a öde
neklerinin verilmesi hakkında Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/635) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımıza ödeneklerinin 
verilebilmesi İçtüzüğün 197 nci maddesine göre 
Genel Kurul kararma bağlıdır. Bununla ilgili 
Başkanlık Divanı tezkeresini okutuyorum : 

Genel Kurula 
Bu toplantı yılında, iki aydan fazla izin alan 

Gaziantep Milletvekili Osman Orhan Bilen ile 

27.6 .1963 0 : 1 
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay taş'a ödenek
lerinin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi 
gereğince, Genel Kurulun kararma bağlı oldu
ğundan keyfiyet yüce tasviplerine arz olunup. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — İki aydan fazla izin alan Gajzi-
antep Milletvekili Osman Orhan Bilen'e ödeme
ğinin verilebilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İki aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili 
Mehmet Ali Ay taş'a ödeneğinin verilebilmjesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenlej 
Kabul etmiyenler....Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işlere geçiyoruz. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro. 
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5.4.1954 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon^ 
lan raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası 
(1/158) (S. Sayısı: 73 e ek) (1) ' 

2. ^— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki 31.12 .1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon • 
lan raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası 
(1/187) (S. Sayısı: 262) (2) 

3. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 'Hükü
meti arasında imza edilen, «Türkiye Cumhuri-

(1) 73 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 262 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
âadır. 

leme 
'•eri-

hakkında 

mütalaası 

hakkin-

t 

yeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birlfği 
arasındaki 8 .10 .1937 tarihli Ticaret ve Ödi 
Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ile ilişikli 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları rapo~rları ve Anayasa- Komisyonu 
(1/159) (S. Sayısı: 80 e 'ek) (3) 

•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tüzfcik 
gereğince bir defa görüşülecek işlerin 1, 2 v^ 
nci sırasında yer alan 3 kanun tasarısı 
da' verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
27 Haziran 1963 günkü 103 ncü Birleşin 

gündeminin Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler kısmının 1, 2 ve 5"nci maddelerirjd 
yer alan kanun tasarılarının, 31 Mayıs 1963 
rihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmal 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile 
anlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulana 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü 
desinin İ n c i bendinin üçüncü fıkrası gereğiı)Lce 
Başbakanlığa iadesine karar verilmesini arz 
teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Sözciisü 
. tstanbıü 

Coşkun Kırca 

(3) 80 e ek S. Saydı basmayazı tutanağın 
nundadır, 

pa-
arın 
bazı 

ve 

so-
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. BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen? 
Yok. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Böylece Tü
zük gereğince bir defa görüşülecek işlerden bi
rinci, ikinci ve beşinci sıradaki işler Başbakan
lığa geriverilmiştir. 

4. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
kender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1.9. 1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (C. Senatosu 4/1; M. Meclisi 
5/22) (S. Sayısı: 270) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. * 
Dilekçe Karma Komisyonu 17.5.1963 

Rapor No : 1 
No : 6064 

Zat ve Evrak No: 53342 
K, K. Kayıt No: 197 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
14 . 11 . 1958 tarihinde, Diyarbakır Valiliğin

den re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan Şev
ket Ozanaip'in bu konudaki 17.8.1961 tarihli şikâ
yeti üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunca: verilen, 1 . 9 . 1961 gün ve 66 sayılı ve; 
«Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve sicilleri
ne göre; dilekçi hakkında uygulanan muamele
nin objektif görüş ve esaslara istiııadettiği ve 
kanuna uygun bulunduğu görülmüş olduğundan 
şikâyet konusu tasarrufun kaldırılmasına mahal 
olmadığına» dair, 3 . 9 . 1961 tarih ve sayılı 
Haftalık Karar Cetveliylc yayınlanmış olan ka
rara Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender tarafından 23 . 11 . 1961 tarihli 
bir önerge ile itirazda bulunulduğundan ilgili 
dosya, muteriz huzuriyle Komisyonumuz Genel " 
Kurulunun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında 
incelendi. 

Mezkûr kararın; Kurucu Meclisin tatile gir
me kararı verdiği 4.. 9 . 1961 gününden bir gün 
önceki tarihli Haftalık Karar Cetveliyle yayın
landığı anlaşılmakla, evvelemirde, o tarihte Ko-

(1) 270 S. Sayılı hasmayazı tuta.nağtn sonun-
dciidvri 
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misyonun görev ve çalışmalarına esas olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci 
maddesinde yazılı ara verme ve tatillerde dahi 
işliyeceği Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1 . 3 . 1950 tarihli ve 57 nci Birleşiminde kabul 
buyurulan Anayasa Komisyonunun 22.2.1950 
tarihli raporiyle teamül ve tatbikatı ile teyit kı
lman bir aylık itiraz süresinin geçmiş olup ol
madığı ve tatil boyunca işleyip işlemediği dola-
yısiyle bahis konusu kararın kesinleşmiş addedi
lip edilmiyeceği hakkında usul yönünden müza
kere açılmış ve neticede mûteriz ile üyeden Ah
met Gürkan'm ve bunlara katılan diğer üyele
rin, bu sürenin, umumi hükümlere tevfikan tati
li mütaakıp .işlemesi gerektiği, bilâhara yürürlü
ğe girmiş bulunan 140 sayılı Kanunda dahi ta
til ve ara vermelerde sürenin işlemiyeceği hük
mü bulunduğu, lehte bulunan usul hükümlerinin 
evvele teşmili gerekeceği cihetle itirazın süresin
de yapılmış gibi kabul edilmesi lâzımgeldiği yo
lundaki görüş ve düşünceleri, üyeden Süreyya 
ön er'in, içtüzüğün 57 nci maddesinde yazılı* bu 
sürenin, maddenin mutlak ifadesi ve Meclis ka
rar ve tatbikatı karşısında kesin olması icabetti-
ği.ve usul hükümlerinin katîleşen muamelelere 
teşmiline hukuk esaslarının müsait bulunmadığı 
yolundaki ayrışık oyuna karşı ekseriyetle kabul 
edilerek şikâyetin esastan incelenmesine ve bu
nun için dilekçinin sicillerinin getirilmesine ka
rar verilmiştir. 

istenilen siciller gelmiş olmakla, ilgili dosya 
ile birlikte Komisyonumuz Genel Kurulunun 
10 . 4 . 1963 tarihli toplantısında yeniden ince
lenip icabeden görüşmelerde bulunulduktan son
ra gereği düşünüldü: 

1925 yılında Devlet hizmetine girip 33 yıl fi
ilen hizmet ifa etmiş bulunduğu anlaşılan dilek
çinin emekliye şevkinde idarenin mücerret; bu 
uzun hizmet senelerinin ve her gün biraz daha 
vüsat iktisabeyliyen âmme hizmetlerinin daha 
dinamik ellere terk edilmesi gibi hizmet nef'ine 
olan bir düşünce ile hareket etmiş bulunduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Şikâyet konusu edilen tasarruf filhakika; 
14 . 11 . 1958 gün ve 4/10980 sayılı kararname
den anlaşıldığı üzere, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 39 nen maddesinin (b) 
fıkrasının idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak 
tesis kılınmıştır, 
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Bu tasarruftan filhakika yukarda işaret 

olunduğu gibi hizmet nef'ine olan bir düşünce
nin ve ezcümle kamu hizmetlerini tedvir edecek 
olanlar üzerinde daha titiz ve hassas davranma 
fikrinin hâkim olduğu anlaşılmakla takdir hak
kının kullanılmasında da bir isabetsizlik bulun
mamıştır. 

Mumaileyh, halen 58 yaşında olup millet ve 
memlekete 33 yıl hizmet-ifa etmiş ve baremin en 
üst derecesine yükselmiş bulunduğundan bu ta
sarrufla maddi ve mânevi hiçbir kaybı bahis 
konusu değildir. 

Gerek bu maddi durum ve gerekse mezkûr 
idari fiilin tesisinden bugüne kadar, aradan 5 
yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olması karşısın
da müştekinin tekrar hizmete dönmesinde de 
her hangi bir fayda da mülâhaza ve mütalâa 
edilememiştir. 

Arz olunan bu sebeplerle talep ve itiraz, üye
den Ahmet Gürkan, Hamdi Bozbeyoğlu ve Fa
hir Giritlioğlu'nun, bu tasarrufların Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararı ile, Anayasaya aykı
rılığı teyidolunan bir maddei kanuniyeye istina-
dettirilmiş bulunması muvacehesinde prensibola-
rak iptali lâzımgeleceği hakkındaki ayrışık oy
larına ve üyeden Sırrı Uzunhasanoğlu, Ah
met Çakmak ve Ahmet Fuat Ak'm çekinser kal
malarına karşı ekseriyetle reddedilmiştir. 

Ekyfiyet, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne uyularak bu raporumuzla C. Senatosu Ge
nel Kurulunun yüksek takdir ve tasviplerine su
nulur. 
Dilekçe Karma Komisyonu Bu rapor Sözcüsü ve 

Başkanvekili Kâtip 
Aydın Kütahya 

R. özarda O. C. Erkut 
Sözcü Sözcü 

Edirne Bolu 
Muhalifim Çekinserim 

F. Giritlibğlu S. Uzunhasanoğlu 
Kâtip 
Niğde Zonguldak 

O. Tüzün * Çekinserim 
A. F. Ak 

Bolu Konya 
Çekinserim Muhalifim 
A. (Jakmak A. Gürkan 
Balıkesir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Muhalifim H. Aydmer 
H. öğüzbey'oglu 

27 6.1963 
İsparta 

L. Başaran 

O :1 
Siirt 

S. öner 

Dilekçe Karana (Komisyonu raporu. 

T.B.M.M. 
Dilekçe Karma Kom. 

Rapor No : 1 
No : 6064 

Zat ve Evrak No.. : 53342 
K. K. Kayıt No. : 197 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Diyarbakır Valisi iken emekliye sevk edilen 

Şevket Ozanalp hakkındaki bu işlemin yerindi 
ve isabetli bulunduğuna dair Kurucu Mecli^ 
Dilekçe Komisyonu tarafından verilen 1:9.196 
gün ve 66 sayılı Karara yapılan itirazın redd 
hakkındaki 17.5.1963 ıgün ve 1-6064/53342-19 
sayılı raporumuz Cumhuriyet iSenatosu Gene 
Kurulunun 12.6.1963 tarihli 74 ncü Birleşimin 
de aynen kabul edilmiş bulunduğundan, 140 sa 
yılı Kanunun 9 ncu ırfaddesine uyularak Ko 
misyonumuz Genel (Kurulunda tekrar incelenip 
«görüşülmüş ve aynen Millet Meclisi Genel Ku 
rulunuri Yüksek (tasviplerine 'sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Bu rapor 'Sözcüsü ve 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Urfa ' Aydın 
V. Gerger R. özarda 

Sözcü Kâtip 
Edirne Kütahya 

Muhalifim . . 0 . C. Erkut 
F. Giritlioğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İsparta 
H. Aydmer L. Başaran 

Ankara Bolu 
N. Berkkan Çekinserim 

A. Çakmak 
Konya ' ' Antalya 

muhalifim M. îlkuçan 
.A. Gürkan 

Siirt 
S. öner 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arkal 

daşlarını, şimdi huzurunuzda okunan raporuş 
'biraz evvel Vasfi Gerger'in gündeme alınması
nı teklif etmiş olduğu.kanun tasarısı ile yakmj 
dan ilgi ve münasebeti mevcuttur. Mevzuubaf 
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his kanun, elan 39 ııcu madde Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edildikten sonra Dilekçe 
Komisyonunda bulunan dosyaların ve dilekçe
lerin Danıştay a vazifesizlik karariyle .havalesi
ne mütaallik bir kanundur. Şu duruma 'göre; 
biraz evvel huzurunuzda okunan rapor" da di
lekçe sahibinin hakkında vaktiyle idari makamlar 
tarafından ittihaz edilen emeklilik kararının 
iptaline mütedairdir. Bu emeklilik kararı elâıri 
Meclis huzurunda müzakere konusu- teşkil etti
ğine ve kesinleşmediğine göre hâdisede bir me- ' 
seleyi müstehire mevcuttur. O kanun mü
zakere edilmeden bu hususta Yüksek Heye
tin müspet veya 'menfi bir karara varmaması 
iktiza :eder. Yüksek Heyetinizden istirhamım 
Komisyonun da buna iltihakı suretiyle bu ka-. 
bîl raporların kanun görüşülüp, müspet veya 
menfi bir. karara varıldıktan sonra hakkında 
gerekli kararın ittihazı cihetine gidilmesidir. 
'Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımla. 

(BAŞKAN — Başka söz istiycn var m i l . Bu
yurun Komisyon. 

DÎLEKÇE KARMA KOMİSYONU :SÖZ-
ÖÜISÜ FAHÎR GÎRÎTLİOĞLU (Edirne) — 
Zannımca sayın arkadaşımız usule aykırı bir 
konuşmada bulundular. Fakat buna rağmen 
ifade edeyim ki, çok esasa temas eden bir nokta 
üzerinde durdular. .Sözlerimde her ne kadar, bu 
başlangıç konuşmamla tezat var gibi gelirse de, 
Dilekçe Karma Komisyonunun gerek bu kara
riyle ilgili ve 'gerek Komisyonun bünyesiylo 
ilgili çok entrsan bir hukukî problem karşısında 
kalması bakımından, bugün ittihaz ettiği bir 
karar arkadaşım tarafından kürsüye 'getirilmiş
tir. Gerek görüşülmekte bulunan dosya ile il
gili ve 'gerek bu kararımızın alınması sebebiy
le ilgili birkaç cümlelik mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Dilekçe Karma Ko
misyonunun yetkisi 140 sayılı Kanunla tasrih 
edilmiştir.- Bu kanunun.5 nci maddesi çok sarih 
hükümler koymuştur. Şu hususa Dilekçe Kar
ma Komisyonu bakamaz, bu hususa baka m az, 
bu hususa bakamaz demek suretiyle bunların 
dişinde ne akla gelebilirse ancak onlara bakar. 
5 nci maddenin 1 nci fıkrası açık olarak demiş
t ir k i : «Kaza organlarının kararlarına mevzu 
alan hususlar hakkında Dilekçe Komisyonu ka
rar veremez.» Yani Kazai organların yetkisi 
içinde olan işlere Dilekçe Komisyonu en ufak 

27.6 .1963 0 : 1 
bir surette müdahale edemez. Anayasamızın 

'̂••ikı kuva nvoT^ibi de 140 sayılı Kanunun 
bu tarzda tefsir edilmesine müsaittir. Filhakika 
kaza organlarının yetkisine teşriî organ olarak 
ve teşriî organın vazifelendirdiği bir komisyon 
olarak bizlerin 'karışmaması lâzımdır. 

1953 tarihli tadilâttan sonra re'sen emekli
ye sevk 'edilen kimselerin kaza 'organları nez-
dinde 'müracaatları yasak edilmiş bulunmakta
dır. Bundan dolayıdır ki, 'gerek bu Meclis Di
lekçe Komisyonu ve gerek bizim Meclisten ev-

• vclki Meclislerin Dilekçe komisyonları, 39 ncu 
maddenin son fıkrası il>e kaza, organlarına mü
racaat kapısını kapadığını nazara lalarak bu 
kalbi 1. işlerin bu komisyonlarda görüşülebilece
ğini kabullenmiştir. Münfesih Büyük Millet 
Meclisinde Dilekçe Komisyonu bu yolda ka
rarlar almıştır. Dilekçe Komisyonunun aldığı 
kararlarai, o zaman Meclis îdare âmirleri veya 
Meclis Riyaseti usul on itiraz ettirmiş ve gün
deme bu kararları bingıma aldırmadığı için He
yeti Umum iyeye gelmemiş ve bu karar'laır hiç
bir zaman kesinleşmemiştir. Lâkin 140 sayılı 
Kanunla, teşekkül, eden Büyük Millet Meclisi 
Karma, Dilekçe Komisyonu 140 sayılı Kanu
nim verdiği imkâna dayanarak yani Danış
tay kapısı kapalı olduğunu düşünerek jre'seu 
emekliye sevk muamelelerinin iptaline dair işle
ri görmüştür, karara 'bağlamıştır. Çok şükür 
ki en ufak bir müdahale olmamış, verdiğimiz 
kanarlar ofomatükman 'gündeme alnımıış, gerek 
C. Senatosu Umumi Heyetine, gerek Meclis 
Umumi Heyetine bugüne (kadar muntazam bir 
surette ıgelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük bir hukuk 
problemi ile karşıkarşıya bulunuyoruz. De
min bu nokta tebarüz ettirilmedi. Anayasa 
üzerinde titriyoruz ve haklıyız titremekte. Ana
yasa müessesesinin birbirine (çatışmaması da 
gerekir. Bunun için Meclis olarak, diğer or
ganlar olarak hepimiz vazifemizi yapıyoruz. 
Anayaısa, mücisseseleıd ıbuigüıv arz edeceğim se
bepten doiayı maalesef birbirine içaıtrşmış du
rumdadır. Bu'çatışma ne 'suretle olmaktadır? 
Danıştay ile 'Millet Meclisinin Karma Komis
yonu -birbiriyle tedahül- etmektedir, salâhiyet
leri birbirinin içine girmektedir. Bu vaziyet 
Büyük Meclisimizce ya 'bir kanun yolu ile hal
ledilecektir veya tefsir kararı o'lnnadığına göre 
bir usul 'bulacağız. Oğuz arkadaşım, Dilekçe 
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Komisyonu çalışmasını tadil etmeye karar ver
di, şeklinde konuşmuştur, 'buna da, bu suretle 
cevap vermiş olacağım. 

Muhterem arkadaşları m, Anayasa mahkeme
si 11 Nisan 19ı63 tarihinde Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ıi'cu maddesinin «B» fıkrasını iptaıl 
•etti; Anayasaya aykırı buldu, o tarihten son
ra emekliye sevk edilenler için artık malhkemo 
kapısı açılmış oldu. Peki bu 'tarihten evvel 
emekliye sevk edilenler ne olacak? Biz Dilek
çe Komisyonu olarak düğündük. Mademki 'bu 
iptal kararma kadaır kaza mercilerine hor han
gi bir vatandaşım müracaat etmesi 'kabil değil, 
şu halde Dilekçe Komisyonu olarak biz karar 
vermeye yetkiliyiz, dedik. Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararı vermesinden sonra aradan 
'aylar geçti, Danıştay mütereddit. Acaba Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararından mukad
dem işlerin rüyetini Danıştay da 'ben görebilir 
miyim, göremez miyim? Bu hususta Danıştay 
bir karar çıkartamadı. Bizim, (özür dilerim, 
bu komisyonun bir telâkkisidir) bizıim komis
yon olarak düşüncemiz şu ki; Danıştay iptal 
'kararından evvelki işlemler hakkında bir mua
mele yapamaz. Bizim görüşümüz bu, Çok rica 
ederim, Danıştaym kararları aleyhine konuşu
yormuş şeklinde tefsir edilmesin. O bir içtihat 
yaratmıştır 'bugün, yaratmıştır ama Meclis 
olarak sizler de bir içtihat yarattınız. Onu da 
arz edeceğim. Danıştay. Anayasanın 152 nci 
maddesini öğreniyoruz ki Haıziran 1963 tari
hinde tefsir etmiştir. Ne eliyor Anayasanın 152 
nci maddesi; Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilen kararlar geriye yürümez, .geriye 
işlemez. Bu, Anayasanın açık hükmüdür. Ana
yasanın bu açık hükmüne dayanarak biz Di
lekçe Komisyonu olarak şunu benimsedik ki, 
iptal edilse dahi 39 ucu madde geriye yürümi-
yecektir. • Şu halde iptal tarihi olan 11 Nisan 
1963 ten evvelki emeklilik muamelelerine şâ
mil olmıyacaktır bu iptal kararı. Binaenaleyh, 
•o tarihlerde emekliye ayrılmış vatandaşlar 
için müracaat kapısı kapalıdır; Dilekçe Ko
misyonu olarak 'bizler bu müracaatı is'af 
edeMliriz. Bizim bu ııoktai nazarimiz 25 
kişilik Dilekçe Karma Komisyonunun mü't-
tefikan aldığı bir karardır. Acaba " bu 
kararımız tasvip görecek midir, görmiye-
cek imidir? Bu bir hukukî içtihat.meselesidir. 
Nitekim ilk kararmuz Senatoda itiraza uğradı. 

27.6.1963 0 : 1 
'Geriye aldık dosyayı, itiraz üzerine geriye iste
dik,. komisyon olarak, komisyon başkanımız ge* 

'riye istedi. Hazırlandık 2ı5 kişi, hukukî içtihat
larımızı 25 arkadaş olarak cem ettik ve güzel 
bir esbabı mucibe yazdık. Kanaatimiz tekrar 
teyidoldu. Dedik ki, Anayasa Mahkemesi iptal 
etse dahi bu iptal kararı eskiye işlemiyecektir. 
Binaenaleyh, Dilekçe Karma Komisyonuna mü-
racaatten başka çare • kalmamıştır, dedik. Bu 
esbabı muci'bemiızle 2 nci defa aynı dosya için 
Senato huzuruna çıktığımız vakit Senatoda iti
raz eden arkadaşlarımız dahi bizlerin bu fik
rine iltifat ettiler ve Senato Umumi Heyeti ka
rarımızı ittifakla kabul etti. Bu kararlar, ar
ka, arkaya geldi, Senatodan geçtiği gibi yük
sek huzurunuza da aynı mealde kararlarımız 
sevk edildi, yüksek huzurunuzda da bu karar
larımız iltifat gördü, kabul edildi. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisi olarak, gerek Senato ola
rak gerek Meclis olarak bizim kanaatimiz Ana
yasanın 152 nci maddesinin'açık hükmıüne gö
re bir kanun iptal edilse dahi bu iptal makab
line şâmil değildir. Bu böyle olmakla beraber 
Danıştay 5 nci Dairesi aksine bir karar verdi, 
aksi karar tamamiyle şimdi huzurunuzda nak
lettiğim gerekçenin tersinedir. îptal geriye râ-
cidir, hak sahipleri ve dâva sahipleri için, de
di. Bu da bir görüş ama, bunun neticesinde tat
bikatta son derece enteresan hukukî bir prob
lem meydana geldi. Danıştay bu kararını ver
di, arkadan bir karar daha, arkadan bir karar 
daha.. Bizim tesbit ettiğimize göre 4 karar ver
di. Ve bu 4 kararını verdikten sonra da ilim" 
adamları bu kararları aldı ve dediler M, T. B. 
M. M. Dilekçe Komisyonu marifeti ile kaza 
organının yetkisine taallûk eden faaliyette bu
lunuyor, doğru değildir, Anayasaya aykırıdır, 
dediler. Bizler, Dilekçe Komisyonu olarak her-
şeyden evvel Büyük Meelisin bu konu ile ilgili 
faaliyetinden mütevellit hataya düşülmemesin-
de hassas olmaya mazuruz, mecburuz. O ilim 
adamları bu yolda mütalâalar yürütmeye baş
ladılar. Tatbikatı takibettik. Danıştay dedi k i ; 
«Ben, Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı
na müsteniden daha evvelki müracaatları naza
ra alacağım, is'af edeceğim.» Ve bir enteresan 
karar daha verdi. Dedi ki, iptal tarihi 11 Ni--
san 1961 dir. Danıştay Kanununun 32 nci mad
desinde gösterilen dâva müddeti ise 91 gündür. 
Bu 91 günün mebdei Anayasa mahkemesinin 
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39 ncu maddenin (b) fıkrasını iptal ettiğine 
dair resmî gazetedeki ilân tarihi olan 11 Nisan 
1968 ıtür. 11 Nisan 1963 tarihinden itibaren 91 
ıgfün sonrasına kadar yani; 11 Haziran 1963 ta
rihine kadar her müracaatı is'af edeceğim. Be
lki, onfbir Hazirandan sıonraki müracaatlar ne 
olacak?... 

Danıştasın kendi mantığını arz ediyorum. 
Dedi ki, vatandaşlar, hukukî içtihat yaratırken 
şahsi düşünceleri ile hareket etmeye mecbur
durlar. Danıştaydan içtihat beklemeye mecbur 
değildir, yahut Meclisin Dilekçe Komisyonunun 
tatbilkaıtiyle amel etmeye mecbur değildir. 91 
günün nihayeti olan 11 Haziran 1963 tarihine 
kadar Danıştaya müracaat etmesi lâzımdı. Ana
yasa Malhkemesinin iptal kararını görüp şahsi 
hukuk telâkkisine göre hareket edip, 91 gün 
içinde mlüracaat etmeısi lâzımdı. Etmediğine gîö-
re müddetini geçirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; nihayet kütlenin 
mümessilleri olarak bizler, bir hukuk mantığı
nın tesiri altında kaldığımız kadar, hukuk man
tığına hürmet ettiğimiz kadar kütlenin duru
munu da düşünmeye mecbur olan bir heyeti ola
rak şlöyle dedik: Danıştay dahi 152 nci madde
nin teıfsiri hususunda T. B. M. M. ile teaıata düş
müştür ; T. B. M. Meclisi, 152 nci maddeyi baş
ka mânada teifsir etmiş, iptal kararları makab
line şâmil değildir demiş, Danıştajy iıse dâva 
bakımından, makabline şâmildir demiş. T. B. M. 
M nin vazifelendirdiği komisyon ve umumi he
yetleri Danıştayım fikrine aykırı. düşünebilir de 
|J3İr vatandaşın Danıştaya muvazi düşünmesini 
mecbur tutabilir miyiz? Böyle bir hukuk man
tığını kabul edemedik. Bu sebeple, bulgun top
lanan Dilekçe Komisyonumuz bu tereddütlerin 
izahını yaıpmak maksadi'yle çareler aradık. Ka
nun yollarımda biz bu pareleri bulamadık. Bel
ki düğüm noktasını Vasifi Gerger Beyin teklifi 
çöızer dedik. BÜzim bu teklif üzerindeki hassasi
yetimiz sadece bu. Bu bakımdandır ki, bu ka
rar nasıl çıkacak, bilmiyoruz. 

Karar çıkıncaya kadar da Vasfi Gerger be
yin Meclis tarafından acaba teklifi kabul edi
lecek midir, bilmiyoruz. Bu karar çıkıncaya ka
dar da Danıştay ile, yani idari kaza ile Meclisin 
Dilekçe Komisyonu tearuz haline gelmesin, ça
tışma haline gelmesin, zıt kararlar verilmesin ve
ya Meclis, kaza organının yetkisine müdahale edi-
yornrus hissi, telkini, töhmeti altında kal m asin. 

27.6.1063 0 : 1 
Bu sebeple bugünden itibaren bu konuyu bir mc-
selei müstehire kabul ettik;. Ve bugünden itibaren 
Dilekçe Komisyonu olarak her hangi bir karar ver
memeye prensibolarak karar verdik. Şunu da arz 
edeyim ki, 23 . 1 . 1963 tarihinde vazifeye başlıyan 
Komisyonumuz bu alanda randımanlı mesai ver
miştir. 5 aylıktır, bizim çalışmaya başlama müdde

timiz, karar sayısını şimdi tesbit ettim, 2888 dir.Ay 
da 600 karar veriyoruz, Bir hayli kanayan yara
ya deva olan Komisyon çalışması halinde idik. 
Eski yaraların sarılması tâbiri kanaatimce hu
kuk yoluyla mağduriyetlerin telâfisi olsa gerek. 
Dilekçe Komisyonu bunun çaresini buluyor idi. 
Lâkin Danıştaym bu karari karşısında, bu Ana
yasa müessesesi mevzuubahisolduğu için böyle 
bir töhmet altında Büyük Meclis kalmasın, di1 

ye bir meselei müstehire kararı Verdik. 

Konuşulmakta olan meseleye gelince; bu 
karar bugün ihdas edilmemiştir, bu karar daha 
evvelki tarihte ihdas edilmiştir. Danıştaydan 
da böyle bir karar alınmamıştır. Komisyonunuzun 
da henüz böyle bir kararı yoktan ihdas edil
miştir. Eski Diyarbakır Valisinin 39 ncu 
madde ile emekliye şevkine dair olan bir iştir. 

Komisyonumuz, ariz ve amik durumu tetkik 
etti. Eski Diyarbakır Valisinin emeklilik işle
mini kanuna uygun bulmuştu. Oğuz arkada
şımdan özür dilerim, komisyon olarak verdiği
miz, karar; emekliliğin iptali mahiyetinde değil
dir, bilâkis idarenin tasarrufunun yerinde oldu
ğu mucip sebebi ile talebin reddine mütedair
dir. İtiraz vâki olduğu için Umumi Heyetinize 
gelmiştir. Daha evvelce Senato Umumi He
yetinde kararımız tasvip görmüştü. Bu kere de 
Yüksek Umumi Heyetinize geldi. Bu işin de me
selei müstehireye bağlanarak şurada yarıda 
kesilmesi tahmin ediyorum, dosyanın elde sü
rüncemesine yol açacaktır. Lütfediniz bunu ka
rara hağlaymız. İstirhamım bundan ibarettir 
Uzun konuşmamdan dolayı da özür dilerim. 

BAŞKAN — Saym Talât Oğuz tarafından 
verilmiş bir tehir önergesi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere konusu bulunan raporun, kür 

süde arz ettiğim sebeplere binanen tehirini arz 
ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 
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BAŞKAN — Sayın Oğuz buradalar mı? i 

önergede tehir talebedilmiş fakat ne kadar I 
müddet için tehir istendiği gösterilmemiştir. Bu 
haliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Ko
misyon raporunu oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — ihracatı geliştirmek amacı ile vergi
lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirle
re dair kanun tasarın hakkında Cumhuriyet Se
natosu tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/803; C. Senatosu 
1/140) (S. Sayısı :.17 ye ek) (1) 

BAKSAN — Eaporu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/303 

Karar No. : .3 
Gecisi Komisyonu 17 . 6 . 1063 

Yüksek Başkanlığa 
1. Genel Kurulun 12 . 1 1 . 1962 tarihli 

dördüncü Birleşiminde, toplantı yılının değiş
mesi sebebiyle yeniden kurulan Geçici Komis
yonumuz 12 . 12 . 1962 günkü toplantısında 
«ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair ka
nun» tasarısını müzakere ve aynen kabul etmiş; 
Genel Kurulumuzun da tasarıyı 26 . 12 . 1962, 
28 . 12 . 1962 ve 2 . 1 . 1963 tarihli ve 22, 23 ve 
24 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşerek aynen kabul etmesi üzerine, tasarı 
3 . 1 . 1963 tarihli ve 3208 - 15737 sayılı yazı 
ile Cumhuriyet Senatosuna sunulmuştu. 

Bu kerre, bu konuda, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığından alman 26 . 4 . 1963 tarihli ve 
1663 sayılı yazı mündereeatı ve eklerinden Se
nato Genel Kurulunun 25 . 4 . 1963 tarihli ve 
61 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülen tasarının reddedildiği anlaşılmaktadır, 

2. Komisyonumuz, tadarının Cumhuriyet 
Senatosu komisyonlarında Ve Genel Kumlun
da geçirdiği müzakere safhalarını, gerek dos
ya münderecaıtından, gerekse bu müzakerelere 

(1) 17 ye ek S. Sayılı "basmayanı tutanağın 
sonundadır. I 
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katılan Hükümet temsilcilerinin verdikleri bjil-
gilerle birlikte konuyu, Senatoda, üzerinde 
durulan noktaları önemle göz önünde bulun
durarak, yeniden incelemiştir. 

a) Dosya münderecatmdan, tasarının Se
nato Genel Kuruluna iki defa geldiği anlatıl
maktadır. Birinci Genel Kurul kararına ta
kaddüm eden devrede, tasarının havale edjil-
diği Senato Sanayi ve Tarım Komisyonu, tasa
rının Anayasa önündeki durumunun teslbititıe 
medar olnıaik üzere, bu konuda Senato Anana
sa ve Adalet Komisyonunun mütalâasına baş
vurmuştur. 

Müşarünileyh komisyona göre, Anayasamı
zın 65 nel maddesinin son fıkrasında «ver^i, 
resini ve harçlar ve benzeri yükümler anc^k 
kanunla konur»1 denilmekte bulunması ve ka
nunla konan bir yükümün gene bir kanunjla 
kaldırılması mümkün olabileceğinden; 

Ayrıca Anayasamızın 64 ncü maddesi de, 
kanun koymak, 'kanunları değiştirmek ve kal
dırmak yetkisinin Türkiye Büyük Millet Möc-
lislne aiıdokîuğunu hükme 'bağlamış bulundju-
ğundan, sözü edilen tasarı ile öngörüldüğü Ü2je-
re Hükümete vergi muafiyeti ihdası veya verjgi 
iadesi yetkisini vermeye imkan yoktur ve böyle 
bir hüküm veya kanun Anayasaya aykırıdır. 

b) Bu mütalâa üzerine, Cumhuriyet Senja-
tosunun Sanayi" ve Tarım, Malî ve Ik'tüsaCli 
işler ve Bütçe komisyonları tasarıyı reddetmiş 
bulundukları halde, Senato Genel Kumlunda 
yapılan müzakere sonunda tasarı, müzakerece 
beliren duruma göre, gerekli değiştirmelere 
talbi tutulmak üzere, Senato Bütçe Komisyo
nuna geriverilmiştir. 

c) Müşarünileyh komisyon bu kere, An
kara Üniversitesi Anayasa- Profesörlerinden 
Prof. Tahsin Bekir Balta, Prof. Bahri Savcı ve 
Prof. ilhan. Arsel'in, sözü edilen tasarının 
Anayasa önündeki durumu hakkında, mütalâ
alarına 'başvurulmak üzere komisyona davetâıjıe 
karar vermiş ve 15 . 4. 1963 tarihli oturumun
da adları geçen profesörlerin ve ilgili Bakan
lık temsilcilerinin huzuru jle konuyu müzake
re etmiştir. Cereyan eden müzakereler sonun
da, iktisadi bakımdan az gelişmiş olan ve sa
nayii kâfi derecede henüz inkişaf etmemiş, ih
racatı ile ithalâtı arasında denge kuramamış 
olan memleketimizde, mahsullerimizin ihracjl-
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nı geliştirmek ve mahsullerimize dış piyasalar
da diğer memleket mabsül<lerii ile rekabet ede
bilecek imkânı kazandiralbilmek (gayesiyle bu 
mahsullerin maliyetine tesir eden verlgi, reisim, 
hare ve benzer mükellef iy etlerden indirmeler 
yapmanın fayda ve prensibinde ko-miiısyoneaı 
ittifak edilmiş, profesörlerin etraflı surette 
izah1 ettikleri veçhile, Anayasamızın 61 nci 
•maddesinde yasama. 'organına 'tanınan malî yü
kümler koyma yetkisinin, konulmuş olan ver
gi, resim ve harçlarda kamu yararına, indirme
ler veya muafiyetler tatbik etme yetkisi, ile 
aynı nitelikte olmadığı.ve 'binaen aleyh yasama 
organının koyacağı sınırlar içinde, objektif 
esaslara bağlı kalmak, şahıs, zümre menfa .ati 
değil, kamu yaram hedefini gütmek ve umumi-
liik prensibini ihlâl etmemek şartı ile 'tatbikat
ta bâzı muafiyetler sağlamak hususunda icra 
organına yetki verilmesinin Anayasaya aykırı 
değil, hattâ Anayasanın ruhuna, daha uygun 
düşeceği! yolundaki mütalâaları, hir üyenin 
muhaliefetine karşı mevcut üyelerin ittifakı ile 
tasarının tümü kabul edilmiş ve 'bu müzakere-
njin ışığı altında maidldelere ıgereken, şekil veril -
mistir. 

d) 'Tasarı bu yeni şekli ile Senato Genel 
Kuruluna sunulmuş i,se de Genel Kurakla mad
delerin oylanıması sıram nida: tasarının redde
dildiği 'görülmüştür. 

3. Komisyonumuz, tasarının Senatodaki mü
zakerelerinde üzerinde durulan ikouıulann kâf-
fesinde birer birer durmuş ve neticede, Millet 
Meclisince evvelce kalbul edilmiş bulunan met
ni oy birliği ile benlimseım'iştir. 

Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedi
likle sunulmak, üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı 
ile ısulunur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Çanakkale Manisa 
Ş. İnan M. Erten 

Kâtip Erzurum 
Bitlis G. Karaca 

M. Okumuş 
Sivas Trabzon 

M. Vural S. Güven 
Muş Yozgat 

S. Mutlu V. Uyar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Cum-
Ihuriyet Senatosu tezkeresi ile 'Millet Meclisi Ge-
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' cjici Komisyon, raporunu dinlemiş ''bulunuyoruz. 
j 'Bu tasarı daha evvel Meclisimizce kabul edil

miş, bilâha.ra Cumhuriyet 'Senatosuna intikal 
ettikten sonra 'Cumhuriyet iSenıatiosu reddetmiş
tir. Reddedilen metin Millet Meclisi thttoas Ko
misyonu tarafından mütalâa edilmiş ve 'Millet 
Meclisi metni 'benimsenmiştir. • Yani, Cumhu
riyet Senatosunun reddiine mütedair olan rapo
ru benimsenmemiştir. Ayrıca. Cumhuriyet Se
natosunca, Anayasanın 9!2 nci 'maddesinin 7 nei 
fıkrası gereğince salt 'çoğunluğu ile hir işleme 
tabi tutulmamıştır. iBu itibarla Yüksek Mecli
simiz,, Millet Meclisi, komisyonun okunmuş bu
lunan raporunu benimsediği takdirde metin 
kanunlaşacaktır. 

iŞimdi tasarı İle ilgili olarak söz almak isti-
yen 'arkadaşlarımıza siöz vereceğim. 

Komisyon yerini alsın lûltfeın. 

Buyurun Zeynel Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞ'DU (Erzincan) — Ar

kadaşlar, elde mevcut malların dış pazarlara in
tikal etmesi için maliyenin, getirmiş /olduğu ka
nun teklifini Meclisimiz kabul etmişdi. Şu an
da ise, mutlaka, çıkması gereiken maillar, forma
litelere uymuyor, kitaba uymuyor esbabı mu-
cibcsi ileri sürülerek kanunun, Senatoca Mecli
simize iade edilmesiyle «atışa, arz edilememek
tedir. 

Her zaman iddia ettiğim gibi, ticaret sürat 
ister, ticaret formaliteye bakmaz. 'Mesuliyet 
duyguları, işleri tehir ettirir. İşte Devlet iş
letmeciliğinin hazin bir manzarası şurada kar
şımıza çıkmış bulunuyor. Elinde olsa hiçbir 'ta
rafa sormaz, hesabın! yapar, kitabını yapar 
ve bulgünıe kadar ihracını dahi temin etmiş olur
du. Ticarette fırsatlar daima köşelerde gizli
dir, bunu arayıp bulan ka.zan.ir sözü çok ye-
rindeıdjir. 

Simidi, hali hasırda, Senatodan iadeten ge
len bu kanun işleri aksatmak, ihracatı baltala
maktan başka hiçbir fayda, temin etmemekte
dir. Eğer, bir tüccar gözü ile tetkik edecek 
oı!ursak mesele bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, dişamya., duş pazarlara, çıkabil
memiz için pratik, görüşlere uymak mecburi
yetindeyiz. Elde bekliyen mal, hiçbir zaman 
bizie fayda temin etmez. Elde bekliyen mal, 
malî kriz doğurur. Elde bekliyen imal, kendi 
kendisini yer. Elde bekliyen mal, ilşisiizlik 
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doğurur. .Esasen bugün Hükümetin politikası -

nın işsizliği önleme gayesinde olan. tutumunu 
dahi bendeniz şahsan yetersiz bulm aktayım. 
Dışarıya mal satarken hiçbir kâr elde edilmese 
dalhi- vatandaşın emeğini dışarı satmalk dahi bir 
bârdır. Bulgun memleketimizde birçok maden 
kaynalkt arımız, var kıiomummz var. Dış piyasa
lara da uyamıyoruz ve satamıyoruz. Bakın bu
nun sakatlıkları nereden geliyor. Bilvesile arz 
etmek isterim. 

Burudan 3 sene evvel veya 4 sene evvel veya 
iki sene evvel, hatırımda değil. Amerikalılar 
'bizden kaya tuzu istemişler. Çankırı dağların
daki tuzlardan .vapurlar dolusu kaya tuzu sa-
tacağıız. Orada bunu caddelere döküyorlar, buz
lu yolları oritiyorlarmiiş. Bunun hesabını yap
mış bizimikiler. Amelenin yevmiyesini koymuş-
ler, tren. ücretini koymuşlar, va.pura kadar ame
le masraflarını koymuşlar, arada iki lira aleyhe 
fark etmiş. Efendim maliyet iki lira, noksan 
emeğimizi bile tanı kurtaramıyoruz. Hani bizim 
kâriimız denmiş ve bu işten vazigeçikliğine ben 
o zaman şahklolmııştum. Halbuki burada ame
lenin emeğini dışarı satmak, Demiryolunun nav
lununu dışarıya" .satmak, kamyonun navlununu 
dışarıya satmak, da bizim, için en büyük İcar
dır. Onun için bu. meselede ısrar edip ve bu ka
nunu evvelce çıkış şekliyle tekrar çıka r mam iz 
lâzım. Formaliteye bağlı kaldığımız müddetçe, 
nokta, virigül üzerinde durduğumuz müddetçe 
daha çok kıvranaeağız, hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istlyenl. Yok. 

Raporu oya sunuyorum ; kaimi edenler... Et
meyenler... Muhterem arkadaşlar, netice anlaşı
lamadı, lütfen bütlün arkadaşların oylamaya iş
tirakini rica ederim, müspet veya menfi. 

ıŞimdÜ, raporu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Rapor t as vib edilmiş ve tasarı 

/kanunlaşmıştır. 

6, — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) 
işaretli cetvellerde değişildik yapılması lı?i!-k:n-
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko-

27 . 6 . 1963 0 : 1 
misyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/4-29; C. 'Senatosu 1/230) (S. Sayısı: 272) (1) 

BAŞKA'N" —• Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet, burada. 

Tümü hakkında söz istiyen'L Yok. Maddele~ 
re geçilmesini oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kabul edil mistir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 2)! . 2 . 19G3 tarihli ve 219 sa
yılı «19(>3 yuh Bütçe Kanununa» bağlı (H) işa
retli cetvelin 1 sayılı fılmısının (A) bendi a§ai-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yevmiye 
miktarı 

JJira i 

A) Chımhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Baişıkanları - 7a '' 
Başbakan 75 
Ba,kanlar 50 ; 
Türküye-Büyük Millet Mec
lisi Üyeleri 40 
Genelkurmay Başkanı 50 
Kuvvet Komutanları 40 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?;. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, Kaimi edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 . 4 .1963 tari
hinden itibaren, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —• M'addeyi oylarınıza ısunujyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 272 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sö-
nundadır. Bununla ilgili C. Senatosıı 158 S. Sa
yılı hasmayazı ise C. Senatosunun 19 . 6 .1968 
tarihli 77 nei Birleşim tutana,ğı sonuna bağlı
dır. 
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Tümü hakkında söz istiyen yok. Tümünü 

açıik oylarınıza sunuyorum. Kutular dolaştırıla
caktır. 

2 nci defa görüşül eeelk işlere geçiyoruz. 

7. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihi âbidelerin istimlâki hakkındaki 7163 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
net maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) (1)> 

BAŞKAN — Komisyon .burada... Vekil bu--
rada... Adalet Komisyonu lütfen yerini alsın... -
1 nci maddeyi okutuyorum... 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbide
lerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci madde

sinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 7463 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 5. — Bir gayrimenkulun eski eser 
veya • tarihî âbide olup olmadığı noktasından 
vâki olacak ihtilâflarda, 'Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararımriti-
bar olunur. 

Ancak bahis konusu Kurul kararları aleyhin
de genel hükümler dairesinde Da niş taya baş
vurmak hakkı, mahfuzdur.» 

BAŞKAN — Verilmiş bir tadilnaıme yok. 
Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 2. — 7463 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edil
miştir.. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

(1) 22 S. Sayılı basmayazı 13 .6 .1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Tümü hakkında söz istiyen yok. Tümünü 

oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

8. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 .5 . 1932 doğumlu Kemal Tağkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması ha,kk%nda Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı: 96) (1) 

ı BAŞ KAN — Adalet Komisyonu yerini al
sın. Sayın Adalet Balkanı buradalar mı? («Ko
ridorda», «'Geliyor» sesleri) Birinci maddeyi 
okutuyorum. 

Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

•MADDE 1. — Yargıtay 1. nci Ceza Dairesi
nin 24 . 9 .19:62 tarihli ve esas 02/2558, karar 
3185 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Hatay Ağır Ce
za Mahkemesinin İ l . 12 .1961 tarihli ve esas 
1956/23, karar 1962/288 sayılı hükmü ile Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesine göre 
ölüm cezasına malhkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta Diyarbakır - ^Ergani ilçesinin Keydanlı 
(ıKeydanevleri) köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 
116 da kayntılı Alioğlu ve Hazni'den doğma 
18 . f). 1932 doğumlu Kemal Taşkesen hakkında
ki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu" kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?... Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Meclisimizce tümü kabul edilmiştir. 

(1) 96 S. Sayılı basmayazı 13 .6 .1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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9. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 

Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı: 97) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu, Adliye Ba
kanı buradalar. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 .1 .1962 tarihlli ve esas 1961/3250, ka
rar 1962/23$ sayılı ilâmiyle kesinleşen, İstanbul 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 8 .1961 
tarihli ve esas 961/141, 'karar 961/193 sayılı 
hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, Üsküdar Ümraniye köyü He
kimbaşı Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zey
nep'ten doğma 1931 - Filibe doğumlu, Bulgar 
uyruklu olup, Türk mülteci Hasan Kâhyaoğlu 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN —• Bununla ilgili tadilname var 
mı efendim? Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. Tümü hakkında söz 
istiyen yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

10. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3.8.1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke-

(1) 97 S. Sayılı basmayazı 13 .6 .1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

27 . 6 .1963 0 : 1 
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı: 98) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Adem Akçay hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 . 6.1962 tarih ve esas 61/3239, karlar 
62/1782 aaıyılı ilâmiyle kesinleşen, Ordu Ajjjiır 
Ceza Mahkemesinin 26 .10 .1961 tarih ve esas 
961/91, 'karar 961/121 sayılı hüküm ile Tüjrk 
Ceıza Kanununun 450/5, 8 nci maddeleri gere
ğince, ölüm ceızasma mahkûm edilmiş bulundan 
ve sicil nüfusta Ordu - Ayb astı ilçesinin Hisar
cık köyü. 51 hanede kayıtlı Şeviketoğlu. ve IVtii-
nevver'den doğma 3 .8 .1932 doğumlu Ad0m 
Akçay hakkındaki işbu ölüm cezaisinin yerene 
getiritme'Sİne karar verildi. 

BAŞKAN —• Madde hakkında verilmiş bir 
tadiluaımo yok... 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinjde 
yürürlüğe -girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul e^il-
miıştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kafoul edil
miştir. • 

Tümü hakkında sö»z istiyen... Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum... Kaitjul 

edenler... Etm iyeni er... Meclisimizce kabul ©cUl-
miş'tir. 

11. —• Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Safıya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasina 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkerpsi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı: 
99) (2) 

(1) 98 S. Sayılı basmayazı 13.6 .1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 99 S. Sayılı basmayazı 13 . 6 . 1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ömer Aslan (Arslan) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yarlgıtay Birinci Ceza Daire
sinin 5 .1)2 .1:9101 tarihli ve esas 19(61/10715, karar 
333(9 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep Ağır 
Ceza Mahkemesinin 28 .11.1960 tarihli ve esas 
969/228, karar 960/295 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ve 10 
ncıı fıkraları gereğince ölüm. cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Gaziantep - Ni
zip ilçesinin Acemi köylü hane 16, cilt 21/1 ve 
sayfa 1-73 tc kayıtlı Mebmedoğlu ve Safıya'dan 
doğma 1931 doğumlu Ömer, Aslan (Arslan) 
baklandaki işbu ölüm cezasının yerine getiril-

. meşine karar verilmiştir. 
BAŞKAN —• Verilmiş bir tadilname yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum; kaibul edenler... 
Et m iy enler... Kaibul edilmişti r. 

MADDE 2, — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

BAKSAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
ıkaibul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

iMADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü halkkındasöz istiyen?..."Yok. Tümünü 
'oyunuza sunujyiorum; kaıbul edenler... Etmiyen
ler... Tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

12. — Oğuzeli -ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1.1.1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S .Sayısı: 100) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE ]. — Yarfgıtay Birinci Ceza Daire
sinin 20 .11.1961 tarihli ve esas 3305, karar 
3188 sayılı ilâmiyle kesinleşen Gaziantep Ağır 
Ceza Mahkemesinin 1 1 . '5 .1960 tarih ve esas 

(1) 100 S. Sayılı basmayazı 13 .6 .1963 ta
rihli 95 nci Birledim tutanağı sonundadır. 

27 . 6 . 1963 O : 1 
958/1127, karar 960/75 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi gereğince 
ölüm eczasına mahkûm, edilmiş bulunan ve si
cil nüfusta Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 
8, cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedıoğlu 
Zeynep'ten doğma, 1.1.1928 doğumlu Ali Ko
catürk hafkkmdaki işbu ölüm cezasının yerine 
»getirilmesine karar verilmiştir. 
* BAŞKAN — Verilmiş tadilname yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihlinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

iBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen, yok. Tümünü 
oyunuıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Meclisimizce kabul edilmiştir. 

13, — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
15i, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu, Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1914 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1911 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa, kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3. 1942 doğumlu Ahmet Dur er 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) (1) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Cemal Zambaklı ye Ahmet Durer (Dar) hakla
rındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. —. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 25 . 9 . 1962 tarih ve esas 1961/3236, karar 
1962/2227 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Mersin Ağır 
Ceza M alıklemesinin 16 . 11 . 1961 tarihli ve esas 
96.1/13, karar 961/154 sayılı hükmü ile, Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 ve 7 nci 
bencileri gereğince ölüm cezasına mahkûm odil-

(1) 102 S. Sayılı basmayazı 13 . 6 . 1963 ta
rihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

— 574 — 



' M. Meclisi B : 103 
mi§ bulunan ve sicil nüfusta izmir - Bayındır il
çesinin Çırpı nahiyesi hane 354, cilt 28 ve sayfa 
11 de kayıtlı ömeroğlu ve Hayriye'den doğma, 
20 . 1 . 1944 doğumlu'mahkemece 30 . 12 . 1941 
tarihine düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin 
Mahmudiye -mahallesi hane 633, cilt 1/36, sayfa* 
90 da nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu ve Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Dıırer 
(Dar) hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verildi. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
tad'iılname yok... Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler.;. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Tümünü oy
larınıza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Meclisinizce kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesi yapılacak 
işlene geçiyoruz. 

İL — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetten Birliği Hükü
meti arasnida Telli - Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının 'uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
(1) 

BAŞKAN — Komisyon buradalar, Ulaştır-» 
ma Bakanı, yok. Dışişleri Bakanı temsilcisi bura
dalar-. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?.. Yok.. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmıiyenler.... Kabul edilmiştir. 
Dışişleri; Bakanının bu hususta vermiş oldu

ğu bir ivedilik önergiesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara-

(1) 60 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

ve 
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smda Telli - Telefon irtibatı kurulmasına 
mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaş-
nıanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı» nın Parlâmento Heyeti 
zin Sovyetler Birliğine yapacağı ziyaretten ev^el 
ivedilikle müzakere edilmesini tensiplerine say
gılarımla arz ederim. ' | 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkjn 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesini oVu-
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııktr... 
Kabul edilmiştir. j 

BAŞKAN — Birindi maddeyi okutuyorum. 

Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sbs-
yalist .Cutfihuriyetleri Birliği Hükümeti aras|ın~ 
da Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mlev-
cut Radyo - Telgraf Servisine dair Anlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
Kanun I 

MADDE 1. — Ankara'da 9, Haziran 1902 İta-. 
rihinTle imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhıu'iyetİbri 
Birliği Hükümeti arasında Telli - Telefon irti
batı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf 
Servisine dair ilişik Andlaşmanm onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.-
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalpul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. | 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etıjni-
yenlor... Kabul edilmiştir. | 

MADDE 3r — Bu kanunu Bakanlar Kürıjdu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E tk i 
yenler.:. Kabul edilmişti!'. 

Tümü hakkında söz istiyen ?. Ydki. 
Tümünü açık oylarınıza sunuyorum. Kutujar 

dolaştırılacaktır. 

15. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341. sayılı Kanunun yürürlükken 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları rapor\ları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) (1) 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonı\n-
dadır. 
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BAŞKAN — Komisyon yok mu efendimi. 

(«Burada» seslen, «Vekil de var hepsi burada.» 
sesleri). 

Tümü hakkında söz istiyen 1! Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler...."Külliyeliler... Kabul edilmiştir. 

İmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkında
ki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma

sına dair Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı İmar Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz isi iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum." Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden önce 7341 sayılı Kanun hükümlerine 
dayanılarak yapılan ve tapuya, tescil edilmek su
retiyle ikmal edilmiş bulunan işlemler hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN - - 'Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(! EOİÜİ MADDE 2. — 7341 sayılı Kanun hü
kümlerine dayanılarak başlanmış olup da henüz 
ikmal edilmemiş olan işlemler yürütülmez. Bun
lar hakkında bu kanun hükümlerdi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen <. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
birinci görüşülmesi bitmiştir. 

16. •—- Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün Vf ncı maddesinin (A) fıkrrtsının 
3 neü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında hanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (J/261) 
(S. Sayısı : 109) (1) 

(1) 109 .S. Sayılı basmayazı tutanağın şo
vlardadır. 

3 27.6.1963 0 : 1 
'.. ı BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu yerini al-
» sın. Bakanlık temsilcili buradalar. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka-

ı. bul edenler... Palmiyenler... Kabul edilmiştir. -
MADDE 1.•— 26 Ekim 195(5 tarihinde New -

Yoık'ta ümzalanarak 14 Haziran 1957 tarihli ve 
7015 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Atom. Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı mad
desinin. (A) fıkrasının 3 neü bendinde ilişik şe
kilde yapılacak değişikliğin onaylanması uygun 

i l 

bulunmuştur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

,? Yok. Muadeleyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
' lor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun .«özü gecen Statü
nün XVIII nci maddesinin (O fıkrasının (L) 
,re (2) nci bentleri gereğince anılan Ajansa üye 
-Wl etlerin üçte iki çoğunluğunun ona v] ama 
belgelerini Amerika/ Birleşik Devletleri Hükü
meti nezdine tevdi ettiklerinin: bildirilmesi tari-

q hinde yürürlüğe girer. 
' BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
im*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ktmivenler... Kabul edilmiş ve ' I • J 

birinci görüşülmesi bitmiştir. 

17. — Kölelik, köle. ticareti, köleliğe benzer 
uy yalama ve geleneklerin ortadan kaldırıhnası-
,",'/. dair ek Sözleşmenin onay Ummasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) (S. 
Sayısı : 110) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada. 
. Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 

1 Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... "Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama 
ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair Ek 
Söyleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Genel Ku-

(1) 110 S. Sayılı basmayazı tutanağın, so
nun dadlT; 
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rulunea kabul edilen 7 Eylül 1956 talihli ilişik 
«Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzet- uygula
ma ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 

'Ek Sözleşme» ııin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isi iyeni 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde. 
•yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.' 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
birinci müzakeresi bitmiştir. 

18. — ünyen'in Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı Has-
bioğlu, Fatma Şek er'den doğma 24 Teşrinisani 
1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve% Adalet Komisyonu raporu 
(3/510) (S. Sayısı : 117) (i) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti iv 

Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 1 . 12 . 1962 tarih ve esas 61/3251, karar 
62/1645 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Samsun Ağır 
Ceza Mahkemesinin 23 . 6 . 1961 tarih ve esas 
960/228, karar'961/116 sayılı hükmü ile, Türk 
Ceza Kanununun 450/4 - 5 nei bendleri gereğin
ce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan ve 
sicil nüfusta Ünye ilçesi Hamid.iye mahallesi ha
ne 95, cilt 10 Ve sayfa 103 te kayıtlı Hasbioğlu 
ve Fatma Şeker'den doğma evli, 24 Teşrinisani 
1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu 

(1) 117 S. Sayılı basmayazı ve rapor tutana
ğın sonundadır. 
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hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmej-
siııe karar verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı • tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yüj-
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve t 

birinci müzakeresi bitmiştir. 
i 

19. —= Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değişi-
tirilmesine dair. olan Bakanlar Kurulu karamda 
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısp 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon^ 
lan raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) \ 

BAŞKAN — Plân Komisyonu buradalar. Maj-
Jiye Bakanı yok mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ^ÖZCÜ&Ü ARÎF HÎKL 
MET ONAT (Ordu) — (lümrük Bakanı geliyor^ 
efendim, Bakanlığa telefon ettim. 

BAŞKAN — Bakan burada yoklar. Bir defar 
ya mahsus oj m ak üzere gelecek birleşime bırai-
kılmıştır. . 

20: — Toprak Mahsulleri Ofisi- Kanununuıy 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası\ 
nın değiştirilmesi'hakkında kanun tasarısı vfy. 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporlari 
(1/297) (S. Sayısı i 123) 

BAŞKAN — Komisyon, buradalar. Tarım 
Bakanı yak. Bir defaya mahsus olmak üzer^ 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 1 ncü ve 13 nci\ 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklif^ 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sayısı'; 
128) 

BAŞKAı\ — İçişleri Komisyonu buradalar^ 
Bakan yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gei 
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nrî maddesinin kaldı-
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rılması ve 1.14 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/385) (S. Sayısı : 130) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu buradalar. 
Adalet Bakanı burada. 

Tasarının, tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü-maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDU 1. — 27 Haziran .1938 tarih ve :549!) 
'sayılı «Avukatlık Kanunu» nün 7 nci maddesi 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkıda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul-edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —.27 Haziran 19:58 tarih ve -İ499 
sayılı «Avukatlık Kanunu» ııun 1.14 ncü maddesi-
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit 
görürse" esas hakkında bir karar verir. 

İtiraz üzerine verilen kararlar aleyhine an-
<cak Danıştaya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK o. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet .Bakanı, yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakeresi 
bitmişti r. ' 

23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırım
larının karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya ekli 
Protokol ve sekiz mektubun onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındu kanun tasarısı 

(1) 130 S. Sayılı basmaya.zı tutanağın ,s o »un
dadır. 
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re Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı;? Yok. Tem
silcisi burada. Komisyon burada. Tümü hak
la uda söz istiyen? Yok. Müzakereye geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... 
Etımyenler... Kabul edilmiştir. Kaporda bu ta
sar mı n i v ed il ikle görüşlü m es i talebedilmekted ir. 
İvedilikle görüşülmesini oyltarııııza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in iştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında Sermaye Yatırımlarınm 
Karşılıklı Olarak Teşvik ve Himayesine müte
dair Andlaşma» nın ve bu Andlaşmaya ekli 
Protokol ve seki^ mektubun onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'da, 20 Haziran 1962 
tarihinde imzala Mm. ilişik, «Türkiye Cumhu
riyeti ile Kederal Almanya Cumhuriyeti 
arasında Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı 
Olarak Teşvik ve Himayesine mütedair And-
laşına» ve bu Andl'aşjnaya ekli Protokol ve 
sekiz mektubun on aylanması uygun bulunmuş
tu ı\ 

BAŞKAN — Madde .hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edil mistir. 

MADDE 2. —• Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmlyeııler...- Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN —•. 'Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul' edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümünü 
açık oylarınıza sunuyorum. Kutular dolaştırı
lacaktır. 

:2i. — 1.936 sayılı İ'niver şileler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, W ve İS nci 
maddelerinin .tadiline dair kanun tasarısı ile 

(1) 1.33 S. Saydı basmayanı tutanağın so
nu nda,d ir. 
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tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver 
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) 
(S. Sayısı : 134) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Millî Eği
tim Bakanı yerine Bakanlık temsilcisi burada. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Marldelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti*. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddeleri

nin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Kanunun 115 sa
yılı Kanunla deiğştirilen 7, 10 ve 48 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, Dekanın Baş
kanlığında öğretim görevi başında bulunan 
önceki dekanla, profesörler kurulunca pro
fesörler arasından seçilecek üç profesör ve 
profesörler kurulunda üye olan doçentler ara
sından aynı kurulca seçilecek* ikî  doçent ol
mak üzere yedi öğretim üyesinden iki yıl 
için kurulur. 

Yönetim kurulu fakülte tüzük ve yönet
melikleri hükümlerinin ve kurul kararlarının 
yerine getirilmesini sağlıyacak karar ve ted
birleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde 
kendisine yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, Öğretim ve imtihanlara 
aidolanlar hakkında takdire bağlı ve kesin 
kararlar verir Ancak, çıkarılma kararlarına 
karşı ilgililere bildirildiğinden başlıyarak 
beş gün içinde Senatoya itiraz olunabilir 
Senatonun karan kesindir 

öğretim yardımcılarını veya öğrencileri 
ilgilendiren konuların görüşülmesinde yöne- I 
tim kurulu bunlardan ikişer temsilciyi da
vet ederek bilgilerine müracaat edebilir. Ay
rıca, her sömestr başında öğrenciler ve öğretim 
yardımcıları kendi ortak problemlerini tem
silcileri vasıtasiyle yönetim kuruluna bil-

(1) 134 8. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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dirirler, öğretim yardımcılarının temsilcileri 
her ders yılı başında fakültenin bütün öğre
tim yardımcıları tarafından, öğrenci temsil
cileri ise fakülte öğrencileri tarafından seçi
lir. Bu temsilcilerin seçim tarzları, kendileri 
ile ilgili üniversite yönetmeliklerinde göstb-
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyei? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki 
rektörden, dekanlardan ve her fakülte profe
sörler kurulunun kendi üyeleri "arasından iki 
yıl iç'n seçeceği ikişer profesörden ve doğ
rudan doğruyt üniversiteye veya fakültelere 
bağlı her okulun profesörler ve doçentleri
nin yine kendi aralarında iki yıl için seçecek
leri üniversite profesörü unvanını taşıyan tyi-
rer temsilcisinden kurulur. 

Senato üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aypı 
nitelikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri 
de hazırlar. Üniversite fişleri hakkında kararlar 
verir. Fakülte genel kurullarının kanıjın 
ve tüzük tasarıları hakkında tekliflerini, yö
netmelikler hakkındaki kararlarını, profesör
ler kurullarının bütçe, seçim, kürsü ve ensti
tülerinin kurulması, kaldırılması veya bjr-
letşirilmesi hakkındaki karar ve tekliflerini ijn-
celeyip işleme kor. Kanun ve tüzüklerle kejn-
disine verilen görevleri yapar. Bir imtihana 
bağlı olmıyan fahrî akademik paye ve unvan
ları verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgfli 
kurullarca yeniden incelenir. İkinci defa Se
natoya gelen fakülte kurulu kararları Senajto 
tarafından kesin kararlara bağlanır. 

Yönetmelikler, Senatonun onamasından 
sonra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırla
nan kanun ve tüzük taşanları gerekçeleri jle 
birlikte Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte kurullannın yedinci maddenin 
üçüncü fıkrası hükmünce kesin olan] an dıştn-
daki işlem ve kararlarına yapılacak itiraz Se
nato tarafından incelenir ve bir karara bağ
lanır. 

— 579 --



M. Meclisi B : 103 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Senatoca onanan göreve dik
kati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı 
bildirme tarihinden başlıyarak 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üni
versitelerarası Kurulca incelenir. Bu kurulun 
kararları kesindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul, 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiş >ve birinci müzake
resi bitmiştir. 

25. — Nallıhan ilçesinin BeydiU nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Burmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S: Sayısı : 138) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu yerini alsın 
lütfen. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 

Tekliflin tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oya sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1 — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 7 . 7 . 1962 tarihli ve esas 645, karar 1901 
sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 29 . 12 . 1961 tarihli ve 
esas 960/174, karar 961/352 sayılı hükmiyle 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
5 numaralı bendi 'gereğince, ölüm cezasına 

. (1) 138 S. Sayılı basmayazı ve, rapor tu
tanağın sonundadır. 
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mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta An
kara - Nallıhan ilçesi Beydili nahiyesi Çive 
köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 de kayıtlı 
Mehmetoğlu ve Emine'den doğma 29 Teşrini
evvel 1839 doğumlu Durmuş Çetinkaya hak
kındaki işbu ölüm cezasa'ndn yerene getirilme
sine karar verilmiştir 

BAŞKAN —. Madde hakkımda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kainunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa JJyafın, 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı: 146) (1) 

BAŞKAN — Komisy'on buradalar. Bakan 
burada. Teklifin tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini' oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 187/6 ncı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 

' Kanun 

MADDE 1. — Hukuk usulü Muhakemeleri1 

Kanununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 187/6 
ncı 'maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edeıı-
ler.;. Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun! yayımı tariflimde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul ediil'miştir. 

MADDE 3. — Bu Ikanımu Adatfet Bakanı 
yürütür. 

(i) 1.46 S. Sayılı basmûyazı. tutanağın so
nundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kaibu'l edenler... Etmiyenler... Kalbui. ediDmiş ve 
birinci görüşülmesi 'bitirilmiştir. 

27.— Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
MrliUte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) (1) 

(BAŞKAN — Komisyon ve Bakan l Burada
lar. Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) (1) 
(BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz 

istiyen? Yok. Maddelere ıge^ilmesini oyunuza 
•sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îzzet Sivaslı ve Ali İlgaz halklarındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay (Birinci Ceza Daire
sinin 3 .11.1962 tarihli ve esas 62/1080, karar 
21659 sayılı ilâımiyle kesinleşen, Kocaeli Ağır 
Ceza Mahkemesinin '10.2.1991 tarihli ve esas 
1960/128, karar 1901/12 sayılı hükmiyle, Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi 'gereğince 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta, Çumra'nın Alibeyhüyüğü (Alibeyhü
yüğü) köyü hane '398, cilt 3 ve sayfa 4 te ka
yıtlı Ahmedoğlu ve Emine'den doğma 1.1.198ı2 
doğumlu İzzet ıSivaslı ile, sicil nüfusta Taşköp
rü ilçesinin Karapürçek (Karapörçek) köyü 
hane'2, cilt 19 ve isayfa 62 de kayıtlı Hüseyin
oğlu ve Zeliha'dan . doğma 12 Nisan 193)2 do
ğumlu Ali Illgaz halklarındaiki işbu ölüm ceza
sının yarine getirilmesinle karar verilmiştir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyen? 
Yok. Maddeyi oyuııuzıa sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmifştir. 

MADDE 2. — Bu kanuni yayımı tarühinde 
yürürlüğe ıgirer. 

(1) 148 S. Sayüı 
nağtn surıundadtr, 

haismayazı ve rapor tuta-
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BAŞKAN — [Maddeyi kabul edenler;.. E|t-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu (kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — IMaddeyi kabul edenHeır... E|t-

mıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci müzaıkeresi bitmiştir. 

,28. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışiş 
leri, Milli Savunma ve İçişleri komisyonları rk-
porları (1/206 S. Sayısı: 156) 

BAŞKAN — Dışişleri komisyonu?. Yok. Ko 
misyon bulunmadığı için gelecek birleşime kal 
mıştır. 

29. — Kan gruplarının tâyinine yarıydn 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün ionaylanmasınm uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı: 161) 

BAŞKAN — Dışişleri komisyonu?.. Yok. Ba
kanlık temsilcisi buradalar. Komisyon bulunma
dığı için gelecek birleşime kalmıştır. 

a 30 — özel tıbbi tedavi ve termo - kliynatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hankmda kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyoyı-
ları raporları (1/351) (S. Sayısı: 162) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu?. Yok. Sağ
lık Komisyonu?. Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

31. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ive Dışişle
ri ve Mill\ Eğitim komisyonları raporken 
(1/228) (S, Sayısı : 163) (1) 

BAŞKAN — Bakanlık temsilcisi burada. Ko-
misyon yerini alsın. Tasarının tümü hakkında 
söz istiyen?. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 163 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Birinci maddeci okutuyorum. 

Türkiye ile îran orasında akdedilen Kültür 
Andlaşmıasanın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Iran arasında 29 
Ocak 1959 tarihinde Tahran'da imza edilen ili

şik Kültür Andlaşmasınm onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyeni. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KabuL edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve 
1 nci görüşülmesi 'bitmiştir. 

32. — Televizyon flimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-
.sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı: 
164) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu?. Bu
rada. Bakanlık temsilcisi?. Burada. 

'Tasarının tümü hakkında söz isteyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul -edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Televizyon filmleri vasıtasiyle programların 
mübadelesine dair Avrupa Adlaşması» nın 
onaylanmasının uygun buHiunduğn hakkımda 

Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 
15 Aralık 1958 tarihinde Paris'de akdedilmiş 
olan ilişik «Televizyon filmleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-
sı» nın onaylanması oıygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

27.6.1963 0 : 1 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etoıi-

yerler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3- — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

33. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri •ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 165) (1) 

BAŞKAN -— Komisyon ve Bakanlık temsil
cisi buradalar. 

'Tasarının tümü hakkında söz isteyen?. Yok. 
Maddelere 'geçilmesini oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Af
ganistan Kırallığı arasında 7 Kasım 1959 tari* 
hinde Ankara'da imzalanan ilişik Kültür And
laşmasınm onaylanması uygun. bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve 1 nci müzakeresi 
bitmiştir. 

34. — t çel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Bifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 

(1) 165 S. Sayılı basmayazı tutanağın şo-
nundadır. 
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Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/381) 
(S. Sayısı: 202) (1) 

BAŞKAN — Komisyon . Burada.. Maliye 
Bakanı?. Yok. Temsilcisi burada. Teklif hakkın
da söz isteyen?. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinoi maddeyi okutuyorum. 

İstiklâl Savaşına iştirak eden M. Hilmioğlu 
M. Rıfat Özaydın'a vatani hizmet tertibinden 

maaş tahsisine dair kanun 

MADDE 1. — istiklâl Savaşına iştirak ede
rek Üsteğmen olarak terhis olan ve halen gözle
rinden malûl bulunan M. Hilmioğlu 13113 Ada
na doğumlu Mehmet Rifat özaydın'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda 500 lira maaş bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
aniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞItAN — Maddeyi * oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş birinci görüşülmesi bitmiştir. 

35. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Millî Mü
cadele hakramanlarından Telgrafçı Manastır'lı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatanî 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) (2) 

' BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen?.. 
Buyurun. 

CEVAT DURSUN03LU (Erzurum) — 
Arkadaşlar,' kanun teklifini okudum. Şimdiye 
kadar geçen tekliflerin hepsinde vatani hiz-

(1) 202 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
' (2) 203 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-

nundadır. 
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met tertibinden 500 er lira bağlanıyordu. Yâl
nız nedense hizmeti en büyük olanlardan birisi 
bulunan meşhur Telgrafçı Hamdi'nin ailesine tah
sis edilecek maaş 300 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Halbuki Telgrafçı Hamdi'nin hizmeti, lalet
tayin, herhangi bir cephede çarpışmış fedakâr
lık etmiş kimselerin de üstündedir. O günlerin 
acısını yakından duymuş, zamanın kılıç artığı 
olarak kalmış olan arkadaşınız olarak bir kaç 
kelimelik bir takriri Başkanlığa sunacağım, ka
bulünü istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, Manastırlı Hamdi'nin, Telgrafçı 
Hamdi'nin yaptığı vazife, mutlak bir ölüm, kar
şısında ve mutlak bir felâket karşısında memle
keti kurtarmak için birgün sabahtan akşama 
kadar Ankara ile muhabereyi temin etmesi idi. 
Ve öyle bir zamandı ki; Osmanlı Devleti bakı
yor, Anadolu'da yeni Millî Devlet kurulacak. O 
zaman bu dâvanın başında olan Atatürk, Mus
tafa Kemal Paşa zaten olaylara intizar halinde 
idi: «İngilizler bir gün gelecek Osmanlı İm
paratorluğunun hayatına son verecekler ve biz 
Anadolu'da yeni Millî Devleti kuracağız.» Ham
di Efendi O gün, 16 Mart 1920 tarihinde İngiliz
ler Şahzadebaşı Karakolunu basıp da ondan son
ra da Millet Meclisini dağıttıkları anda bu hâ
diseyi Anadolu'ya haber veren tek adamdı. Şim
di,. müsaade ederseniz Atatürk'ün bu adam hak
kında Büyük Nutkunda söylediği kısımdan kısa 
bir parça okuyayım. («Oku» sesleri) 

Nutuk (cilt 1 sayfa 294) ! 

(Efendiler 1920 senesi Martının günü öğle-
yinden evvel saat onda, makina başında şöyle 
bir telgarf verildi : 

«Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Bu sabah Şehzadebaşmdaki Muzika Kara

kolunu İngilizler basıp aradaki askerlerle İn
gilizler müsademe ederek neticede İstanbul'u 
işgal altına alıyorlar. Berayı malûmat mâruz
dur. 

Manastırlı Hamdi» 

Ben, bu telgrafın altına kurşun kalemiyle 
«iSerian kolordulara, 'benim imzamla M. Kemlal» 
işaretini koyduktan sonra bu telgrafı verenden 
istizaha başladım. Manastırlı Hamdi Efendi ajnü-
temadiyen malûmat vermeye devam etti. 

«Bizim en emniyetli bir arkadaşımız var ki, 
yalnız o değil her ıgelen söylüyor. Şimdi de 
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Harbiyenin işgalini haber aldık. Hattâ Beyoğlu1 

telgrafhanesinin 'önünde de ingiliz askerleri ol
duğu, fakat telgrafhaneyi işgal edip etmiyecek-
Ieri meçhul» 

Bu esnada efendiler, Harbiye telgrafhane
sinden memur Ali malûmat vermeye başladı : 

«iBu İngilizler/basarak altı kişi şehit, onbeş 
kadar da mecruh oldu. Şimdi İngiliz askerleri 
dolaşıyor. İşte Nezarete giriyorlar. İşte içeriye 
'giriyorlar. Nizamiye kapışma giriyorlar. Teli 
kes. İngilizler burada.» 

Tekrar 'Manastırlı Ham di Efendi bizi buldu. 

«Paşa, Hazretleri, 
Harbiye 'telgrafhanesini de İngiliz bahriye1 

askeri işlga! edip 'teli kestikleri gibi bir taraf
tan Tophaneyi işgal ediyorlar. Bir taraftan da 
zırhlılardan asker ihracolunuyor. Vaziyet vaha
met kesbediyor. Sabahki müsademede 6 şehit, 
15»mecruhumuz var. Paşa Hazretleri, emri dev
letlerine muntazırıım» 

16 Mart 1920 
Hamdı 

Hamdi Efendi devam etti : 
«İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Bey

oğlu cihetini ve Taphaneyi işgal edip bir ta
raftan da Harbiye Nezaretini işgal etmişler. 
Şimdi no Tophane, ne de Harbiye Nezaretini 
bulmak kabil olmuyor... 

İşte Beyoğlu telgarfhanesi de yok. Orasını 
d a işgal ettiler ıgaliba, Allah muhafaza buyur
sun, burasını işgal etmesinler. İşte Beyoğlu 
telgrafhanesinin memurları, müdürleri ageldiler. 
Kovmuşlar. Bir saate kadar burası da işgal 
olunacaktır. Şimdi haber aldım.» 

• Hayati Bey merhum, benim ilk haber üzeri
ne yaptığım işaret veçhile Rumeli ve Anadolu-
daki kumandanlar adresine keşide ettiriyordu. 
Biran evvel İstanbul üzerinden Edirne'ye keşi
de ettirilmesini söylemiştiın. 

Hamdi Efendi : 
Emri sâmileri infaz olunuyor. Edirne 'ye ya

zıyorum ve hep merkezleri hazır ettirdik. 
Hamdi Efendiden; «sMebusah için bir haber 

aldınız ımı, Mebusan telgrafhanesi muhabere 
ediyor mu?» diye sordum. Hamdı Efendi t 
«Evet yapıyor. 14 ncü 'Kolordu Kumandanı ha
zır. Verelim mi?» 
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Efendiler, 'bundan sonra artık Hamdi Efen

dinin sözünü işitemedik. İstanbul merkezinin de 
işgal edilmiş olduğuna hükmettik. 

Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi 
Efendi olmasaydı İstanbul felâketinden kimbi-
lir haber almak için ne kadar intizar içinde 
kalacaktık. İstanbul'da bulunan nazır, mebus, 
kumandan, teşkilâtımız mensupları içinden bir 
zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeyi düşün
memiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini 
heyeean kaplamıştı. Bir ucu Ankara'da bulunan 
telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamıya-
yacak kadar, şaşkın bir hale gelmiş oldukları
na bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Tel
graf Memuru Hamdi Efendi bil âhara bizzat 
Ankara'ya gelerek karargâhımız telgraf me
murluğunu ifa etmiştir. 

(Kendisine borçlu olduğum teşekkürü bura
da alenen ifade etmeyi millî ve vatani vazife
lerimden addederim.) 

Arkadaşlar, çok daha mütevazı hizmetlere 
Meclis, Millî Mücadele hatırasmr ihya etmek 
için 500 er lira aylık 'bağladı. Her nedense 
teklif 500 lira olduğu halde bu büyük hizmet 
sahibinin ölüme yaklaşmış karısı için bağlanan 
Hidematı Vataniye maaşı 300 liraya indirilmiş
tir. Hizmet sıradan bir hizmet değildir. Adam
cağız bütün bir gün kellesi koltuğunda bu işin 
peşine düşmüş ve bu hizmeti ifa etmiş ve ar
kasından da saklanarak Anadolu'ya iltica etmiş, 
Mustafa Kemal Paşanın yanına (gelmiştir. iMü-
tevazi bir hayat yaşadıktan sonra ölen bu ada
mın bugün ıcidden ımuhtaç bir karısı varmış ve 
bu kadın Konya'da oturuyormuş. O da ölüme 
yaklaşmış. Millî Mücadeleye olan hürmetimizi 
hiç olmazsa burada ifade etmek için bir takrir 
arz ediyorum. Bunu 'bir tarihî vazife diye ya
pıyorum. Ricam takririn kabulüdür. Bunun ay
lığının da Ötekiler ,gibi 500 liraya çıkarılmasını 
bilhassa istirham ediyorum. Bir tarih borcu
dur. Çok teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyen?... Yok. Maddelere ^geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-* 
bul edilmiştir, 

Plân (Komisyonu (Sözcüsünün bu teklif hak
kında verilmiş bir ivedilik önergesi vardır, 
okutuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

(Gündemde, birinci (görüşülmesi yapılacak iş
lerden 22 ve 23 noü maddelerdeki vatani hiz
metten aylık bağlanraıasi derpiş olunan ve S. 
Sayısı 203 ve 204 olan (tasarıların öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesinin karara bağlanmasını 
arz ve teklif ©derim. 

Plân ve (Bütçe Komisyonu 
iSözcüsü 

'Ordu 
Arif Hikmet Onat 

felAŞKAN — Bu teklifin ivedilikle görüşül
mesi önergede belirtilmektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.;. 
Kabul edilmiştir. 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı 
Manastırlı fiamdi Efendi eşi Hasibe Mortonat-
lı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Mortonatlı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebkeden emsaline üstün 
gayretinden dolayı vatani hizmet ttertîbinden 
hayatta kaldığı müddetçe aylık 300 lira maaş 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Verilmiş olan bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî Mücadele kahramanlarından Telgraf

çı Hamdi Efendinin eşine vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkındaki kanun tekli
finin birinci mıaddesinde tesbit edilmiş olan 300 
liranın, rahmetlinin büyük hizmeti göz önüne 
alınarak, şimdiye kadar yapılan tahsislerde ol
duğu gibi 500 liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

4 

BAŞKAN —'Önergenin nazarı mütalâaya 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal iştirak ediyormu? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ ARIF HÎK-
MET ONAT (Ordu) — İştirak ediyoruz. Yal
nız Sayın Başkan burada isim yanlışlığı vardır. 

Mortoıiatlı yazılmış, Martonaitı olacakth 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen değişip 

likle ve Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği gitji 
soyadının Martonaitı olarak tasrihen oylarmızfi 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler*.* Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşrini takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorunj. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti^. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyoruni. 
Kabul edenler... Etmiyenler.4 Kabul edil

miştik 
Meclisimizce kabul edilmiştir; 

36. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'd vc^ 
tanı hizmet tertibinden aylık bağlanmasına daif 
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlnrk 
raporları (1/340) (S. Sayısı: 204) (i) 

BAŞKAN — Komisyon buradalar, Bakan
lık temsilcileri buradalar. Tümü hakkında söjz 
istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini toyunu-
za' ısunuyoırum. Kabul edenler... Etmiyenler^. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, îbiraz evvel okunanı 
önergede bunun içinde ivedilikle görüşülmedi 
teklifi vardır. Onun için ivedilikle görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edeıjı-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

MADDE 3. — Balkan, Birinci Dünya ve İs
tiklâl savaşlarına iştirak edereik? emsallerine gö
re üstün hizmetler ifa eden ve halen yardımja 
muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu Süley
man Kulaksız'a hayatta bulunduğu müddetçje. 
vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Buyurun Sayın Fethi Ülkü. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendini, ev
velce Bütçe Komisyonu vatani hizmet tertibim
den maaş bağladığı kimseler için bir kıstas tâyjn 
etmişti : Harfa Ceridesinde ismi olacak madal-

(1) 204 S. Sayılı basmayazı tutanağın w-
nundadır. 
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yası olaeak ve saire. Şimdi vatani hizmet ter-
tibinden para alması teklif edilen zatın bu şe
kilde Ibir vesikası ve belgesi olup olmadığını 
bilmiyoruz Komisyonun bu hususta da izahat
ta bulunmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında ıbaşka söz is-
tiyen?.. 

Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF HİK

MET ONAT (Ordu) — Bu arkadaşımız Birin
ci Cihan Harbine iştirak etmiş; orada ingiliz
lere esir düşmüş avdetinde de istiklâl Mücade
lesine katılarak istiklâl Madalyası almıştır. 
Harb Tarihi arşivlerinde ve diğer resmî vesika
larla bu bellidir Bunu arkadaşımızın ricası 
üzerine tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka aöz.is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyoıum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya oylarını kullanmamış arka
daşlar lütfen kullansınlar. 

37. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde Bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı: 205) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Bakanlık: temsil
cisi yerindedir. Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?... Buyurun Sayın Adnan Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, tasarıda ifade edildiği üzere 
memleketin en müşkil anlarında vazife ifa etmiş -
olup Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleriyle 1 nci Türkiye Büyük Millet Mec-

(1) 205 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lisi ilk dönem âzalığmda bulunmuş olan şahıs
lara evvelce 5269 sayılı Kanun gereğince bağ
lanmış olan maaşın günün şartlarına muvazi 
ve müsavi bir nilbette artırılmasını istihdaf eden 
bu tasarının ne derece haklı ve yerinde bir ta
sarruf olduğuna şahsan kaani olduğum için bu 
hususta her hangi ibir şey söylemeksizin maru
zatımı evvelce Sayın B<aşkanlığa takdim etmiş 
'bulunduğumuz önergemize intikal ettirmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurtuluş .mücade
lesi ve bunun kazanılmasında rolü olan hâdise
ler dile getirilirken, bu meyanda Sivas Koı. gresi 
ne derece hatırlanır ve akla gelirse, mâzuı' gö
rülmemi çok rica ederek arz etmek isterim ki, 
Erzurum Kongresi de aynı nisbette hatırlana
cak mevki ve durumdadır. Filhakika bu Kon
greye iştirak etmiş bulunan Şânk vilâyetinin 
temsilcileriyle kongreye iştirak etmiş bulunan 
Şark vilâyetlerinin diğer temsilcileri ve diğer 
bâzı bölge temsilcilerinin iştirak etmiş olduğu 
kongre 23 Temmuz 1919 tarihinde uzun me
sailerden sonra akdedilmiş ve bu kongre Millî 
Mücadele yolunda hem teşkilâtlı, nefsinde 
millî bir hava ve ruhu taşıyan, hem de bütün 
halkın teşkilâtlanması suretiyle Millî Mücadele
ye atılmış olduğu bir kongredir. Aynı zaman
da tarihî 'bir gerçek olarak ta'rihte yer almış 
bir vakıadır. Bu itibarla bu tasarıda Sivas 
Kongresi ıbahse konu edilerek Erzurum Kon
gresinin tasarıda yer almamış olmasını bende
niz şahsan naçizane bir zühul olarak tavsif et
meyi uygun bulmaktayım. Zühuldür; zira Si
vas Kongresi ve bu kongrede seçilmiş olan Tem
sil Heyeti üyelorine Sayın Hükümetin göster
miş' olduğu kadirşinaslığı Erzurum Kongresi 
ve Erzurum Kongresinde vazife aımış olan şa
hıslara da göstereceğinden emin olduğum gibi, 
bunun yanında tarih yönünden de Erzurum 
Kongresinin bir mâna ifade ettiğini Sayın Hü
kümetimizin 'bildiğini ve buna inandığını ka
bul etmenin en normal bir hareket olacağına 
dair kanaatim vardıır. 

Muhterem arkadaşlarım, ibu gerçek Ata
türk'ün Büyük Nutkunda da ifadesini 'bulmuş
tur. Filhakika Erzurum Kongresi o karanlık 
günlere ışık tuttuğu gibi milletine inanan Aziz 
Atatürk'ün bu inancını da ispat etmiş ve de
min arz ettiğim gibi millî kurtuluş yolunda 'bir 
adım olmuş, Sivas Kongresinin temelini teşfeil 

- 5 8 0 -



M. Meclisi B:103 27.6.1963 0 : 1 
<etmiş, Sivas Kongresi de bu minval üzere ça
lışmalarına başlamıştır. Nitekim Atatürk Bü
yük Nutkunda;' bu kongre sonunda, ıbu kon-
ıgrede pek büyük, pek mühim mu'karrerat ittk 
haz olunduğunu ve cihana milletimizin birlik 
ve »mevcudiyetinin ispat edildiğini söyledim 
ve tarih bu kongreyi ender bir eser olarak 
kaydedecektir dedim, demektedir. Demin arz 
ettiğim gibi bu kongrenin Millî Kurtuluş yo
lunda atılmış olan bir adım olma vasfına ve 
Sivas Kongresinin de . temelini teşkil ettiği hu
susuna gelince, yine 'bu da «Sivas Kongresi
nin ruznamesini, Erzurum Kongresi Nizamna-
mesiyle beyannamesi ve 26 kadar arkadaşın 
tanzim etmiş olduğu muhtıra teşkil edecektir.» 
şeklindeki Atatürk'ün sözlerinde ifadesini bul* 
maktadır. Bu duruma ve bu tarihî gerçeğe gö
re Erzurum Kongresinin hüviyeti sarahatle 
«meydanda olduğu gibi, bu kongrenin mesaisi
ne ve kararlarına muvazi surette çalışmış olan 
kimselerin de gayretleri bütün vuzuhu ile mey
dana çıkmaktadır. Şimdi bu kongrede bulun
muş olan 56 kişiden 3 kişi hayatta bulunmak
tadır. Bunlardan' itkisi, Saym Başkanlığa tak
dim etmiş bulunduğum Önergemde arz ettiğim 
sebepler tahtında, Muhterem Meclisimizin il
gisine müstahak kimselerdir. Yalnız burada ve 
bu münasebetle arz etmek isterim ki, bizi böyle 
bir Önerge tanzimine • sevk eden asıl sebep ve 
saik, bu iki şahıs için kabulünü istirham et
tiğim madde üzerinde ilginizi temin etmenin 
yanında ve çok daha ötesinde* muhterem Mec
lisinizin bu hakikati bir defa daha teslim ve 
tescil etmesi' suretiyle, kazandıracağı mânevi 
kıymetinde ifadesini bulacaktır. Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz daha fazla sizleri meş
gul etmemek için işi uzatmıyacağum. Mâruzâ
tımı bu suretle ifade etmeye çalıştım. Tarihî 
bir gerçeğe muvazi olarak tanzim etmiş bulun
duğumuz önergemizin kabul edileceği ümidi ve 
temennisiyle bu yolda hizmet sarf etmiş olan 
ve eibediyete intikal etmiş bulunan zevatı say
gı ve rahmetle anıyor, sizleri hürmetle selâmlı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen arkadaşımız? Yok. (Var, var ses
leri.) Buyurun Sayın Cevat Dursunoğlu. Oyla
rını kullanmamış olan arkadaşlarımız lütfen 
kullansınlar. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ar
kadaşlar, eğer bu kanun Erzurum Kongresini de 
kapsıyarak çıktığı takdirde, bana da bir tahsisat 
verilmesi lâzımgelse idi, çıkıp huzurunuzda söz 
almıyacaktım. 5269 numaralı Kanunla, 7430 sa
yılı Kanunla mebus olanların veya başka sta-
rette daha evvel hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanmış bulunanların bu paradan isti
fade edemiyeceklerini gayet sarih olarak bildir
mektedir. Ben de bugün haleti milletvekiliyi^n. 
Binaenaleyh şunu arz şdeyim ki, bu kongreden 
bugün hayatta 4 kişi kalmıştır. Bunlardan biti
şi Sayın Rauf Orbay, birisi o zaman Erzurujm 
Kongresinde Şebinkarahisar'ın temsilcisi oli 
Doktor Cemil Şencan, birisi de Giresun'dan 
1950 - 1957 de mebus olarak bulunmuş olin 
Doktor Naci Duyduk'tur. Rauf Bey hepinizin 
bildiği gibi 3 000 lira hidematı vataniye terki
binden aylık almaktadır. Binaenaleyh, bu ka
nun ona bir fayda getirmiyor. Ben de halen 
mebusum, bana da getirmiyor. Binaenaleyh, kı
lıç artığı olarak 70 yaşını geçmiş iki kişi va>. 
Dâva bence onlara, tahsisat verilmesi değil; ve
rilirse o günlerde hizmet etmiş adamların hizmet
leri takdir edilmiş olacaktır. Dâvayı bu yönden 
almıyorum. Dâvayı şu yönden alıyorum: Teok
ratik İmparatorluk, İstanbul'da Osmanlı impa
ratorluğu yıkılıp da Millî Devlet kurulurken M 
Devletin temeli ilk evvelâ Erzurum Kongresinde 
atıldı. Erzurum Kongresi yeni Devletin nasıl 
teşekkül edeceğini gösteren âdeta bir Kurucu 
Meclis gibi 17 gün çalıştı. Ve bütün kurtulu
şun esaslarını, yeni kuruluşun esaslarını testiit 
etti. Eğer Mustafa Kemal Paşatun Büyük Nut
kunun 45 nci, 47 nci ve 60 ncı sayfalarını okur
sanız dâvanın ne kadar büyük olduğu meydana 
çıkabilir. Hakikaten o günlerde kellesini kol
tuğuna alarak bir vatan hizmeti ifa etmiş oldu 
bu Kongrenin hiçolmazsa' bu vesileyle olsun hür
metle yadedilmesini diliyorum, istiyorum. Ve 
istiyorum ki, bu kadirşinaslık bugün zamanın 
kılıç artığı olarak kalmış olan 2 kişiye de 4u 
lûtfu reva görülsün. ! 

Adnan Beyin verdiği teklifin bu mahiyette 
olduğunu zannediyorum. Ben de dâvaya bu yön
den katılıyorum. Devletin temeli atılırken esas
larım tesbit eden bir teşkilâtın bu suretle mahi
yeti arz edilmiş ve bu suretle kadri zikredilmiş 
olacaktır. Ayrıca bu iki kişi içki yapılan (İhti
yaç halinde midirler, değil midirler bilmiyoruıjı; 
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J'akat ihtiyaç halinde olduklarını, yaşlarının da 
yetmişi geçmiş bulunduğunu düşünerek) tekli
fin kabulünü ben de ayrıca rica ediyorum ve 
tekrar ediyorum. Benim şahsıma taallûk etme
diği için daha rahat konuşabiliyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki Kanuna ge

çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE .1. — Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin birinci döneminde bulunan üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki 15 . 12 . 1948 tarihli ve 5269 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 1. — Sivas Kongresince seçil
miş Temsil Heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunmuş 
olan üyelerin vatani hizmet tertibinden bağlan
mış olan aylıkları, hayatta bulundukları müd
detçe, 500 lira fazlasiyle ödenir. Bu ilâveler, 
ayrıca zamma tabi olmadığı gibi, dul ve yetim
lere de intikal etmez. 

24 . 2 . 1960 tarihli ve 7430 sayılı Kanuna 
göre aylık alanlar bu ilâveden faydalanamaz
lar. 

BAŞKAN — Bu maddeye ayrıca geçici.bir 
ikinci madde eklenmesi hakkında bir Önerge 
vardır, bunu bilâhara okutup yüksek kararını
za sunacağım. Şimdilik geçici birinci madde 
hakkında söz istiyeniL. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VEEİ UYAR 
(Yozgat) — Önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞIKAN — Önergeyi daha okutmadım, 
okutunca vereceğim. Geçici birinci madde hak
kında söz, istiyeni. Yok. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmnyenler... Itabul edilmiştir. 

Şimdi bu birinci maddeye 2 nci bir geçici 
/ madde ilâvesi hakkında verilmiş bir Önerge var

dır; Önergeyi okutuyorum. 

â? . 6 .1963 Ö : İ 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyelerine vatani hizmet tertibinden» aylık bağ
lanması hakkında görüşülmekte olan kanun ta
sarısı metnine, Millî Kurtuluşun ve yeni Tür
kiye'nin kuruluşunun ilk temal taşının atıldığı 
Erzurum Kongresine iştirak etmiş olup bugün 
hayatta bulunan üç zatın da alınması için aşağı
daki gerekçeye dayanarak ikinci bir geçici 
maddenin ilâvesini lüzumlu (görmekteyiz. 

Millî Kurtuluşun ve yeni Türkiye'nin kuru
luşunun ilk temal taşının 23 'Temmuz 1919 da 
Mustafa Kemal Paşanın Başkanlığında toplan
mış olan Erzurum Kongresinde atılmış olduğu 
tarihî bir gerçektir. 

Bu gerçek en açık ifadesini Atatürk'ün 
Büyük Nutkunun 45, 47, 63 ve 67 nci sayfaların
da bulmuş ve Büyük Atatürk kurtuluş ve ku
ruluşun bütün esaslarının bu kongrede tesbit 
edildiğini açıkça ve takdirle beyan etmiştir. 
Memleket kaderinin en ağır imtihan günlerin
de bundan kırkdört yıl önce bu kongreye ka
tılmış olan ellialtı kişiden yalnız dört kişi 
hayatta bulunmaktadır. Bunlardan Sayın R-aııf 
Orbay'a daha önce vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmış olduğuna göre geride üç kişi 
kalmıştır. Bunlardan her üçü de yetmiş yaşı
nı geçmiş bulunmaktadırlar. Bunlardan ikisi do 
ayrıca muhtaç durumdadırlar. Hem âhir ömlür-
1 erinde bunların ihtiyaçlarını tenviri etmek ve 
hem de yüksek bir tarihî hizmeti bu vesile ile 
takdir etmek üzere bu tasarıya aşağıda ikinci 
maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum 
Adnan !Şenyurt Gıyasettin Karaca 

Erzurum 
Tahsin 'Telli 

«Geçici madde 2. — 23 Temmuz 1919 da 
Erzurum.'da toplanmış olan Müdafaai Hukuk 
Kongresine katılmış bulunan üyelerden bugün 
hayatta bulunanlara da ayda 500 lira Hizmeti 
Vataniye tertibinden aylık bağlanır. 

Ancak 24.2.1960 tarihli ve 7430 sayılı Kanu
na göre aylık alanlar bundan faydalana
mazlar.» 

.: BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen?.. 
\ Buyurun ıSayın Mahmut Rıza Bertan. 
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(MAHMUT U1ZA 1ÖEBTAN (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda şahıslar 
hakkında esaslı bir .tetkik yapmış değilim, (Bu 
Erzurum Kongresine katılanlara yani "bugünkü 
Devletimizin kuruluşunda ilk adım atanlara bir 
cemile olmak üzere bir miktar maaş ilâvesi ya
pılmakta olduğunu zannediyorum. Erzurum 
Kongresinden bugüne, bize yadigâr kalan 4 şa
hıs hayattadır; bunlardan ikisinin, fayadalana-
cağı belirtildi ve bu iki vatanperverin de malî 
durumlarının ne merkezde olduğunu katî ola
rak (galiba bilemiyoruz. O halde bu Meclisin 
gösterdiği büyük alâka, şefkat ve kadirşinaslık 
iki kişiye inhisar ettirilmiyerek o günden hatı
ra kalmış olan 4 kişiye niçin teşmil edilemiyor, 
'Ben bunu anlıyamıyorum. Bu hususta Komisyo
nun esaslı izahat vermesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen? 
Buyurun Say in Komisyon. 
BÜTÇE KOMlîlSYONU ADİNA VELİ UYAR 

(Yozgat) — Çok muhterem arkadaşlar; Erzu
rum Kongresinin hu memlöketin mukadderatın
da oynadığı rolü teslim etmiyecek hiçbir ar
kadaşımız yoktur. Erzurum Kongresine iştirak 
etmiş olan kıymetli vatanpervelerin de hizmet
lerinin elbette hayırla yâdedilmesi iktiza eder. 
Yalnız müzakere ettiğimiz 5269 sayılı Kanun, 
Sivas Kongresinde Heyeti Temsiliye üyesi ola
rak Merkezi Hükümet olarak seçilen Ankara'
ya gelen ve Ankara (Büyük Millet Meclisini teş
kil eden üyelere, 1 nci Devre üyelerine evvelce 
bağlanmış olan maaşın bugünkü hayat şartları 
karşısında, bir miktar artırılmasından ibarettir. 

Saym Adnan Şenyurt ve Cevat Dursunoğlu 
arkadaşlarımızın tekliflerini can ve gönülden ka
bul etmek iktiza eder. Yalnız bu teklif, kanun 
tekniği bakımından da buraya ilâvesi iktiza 
eden bir mevzu değildir. Ayrı bir kanunla, ora
da hizmeti geçmiş olan zatların hepsine birden 
teşmil etmek suretiyle hizmeti vataniye terti
binden maaş bağlanması daha adilâne ve daha 
uygun olur. !Bu lıusti'sta geniş bir etüt yapıp 
hangi arkadaşların malî kudretleri müsaittir, 
hangilerinin değildir, bu tesbit edilmeli veya
hut da Büyük Meclisin bir cemilesi olarak o gün 
hizmeti geqen zatlara, memleketin bir hediyesi 
mahiyetinde hizmeti vataniye tertibinden tama
mına birden maaş tahsis edilmesinin de belki 
daha, uygun olacağı mütalâa edilebilir. 
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Bu takrirle istenildiği gibi, 5269 sayılı Ka

nunu tadil eden yeni kanuna bir madde ek
lenin esi demin de arz ettiğim gibi kanun tek
niğine uygun değildir Kanunun başlığı «Si
vas Kongrensince seçilen Temsil Heyeti üye
leri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci 
döneminde bulunan üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki Ka-
nun»dur. Erzurum Kongresine iştirak etmiş, 
hattâ Sivas Kongresine iştirak etmiş üyelere 
maaş tahsis edilmiyor bu kanunla. Sivas 
Kongresince Ankara'ya gönderilen ° üyelere 
veriliyor. Bu balkımdan takrirle 2 kişiye, ya
hut 3 kişiye durumu bilmediğimiz bir vazi
yette yeniden maaş bağlamak hususunda ka
nuna geçici bir madde eklenmesi demin d|e 
arz ettiğim gibi kanun tekniğine uygun de
ğildir Biz buna benzer bir teklifi komisyonda 
da tezekkür ettik; fakat üzülerek böyle bir 
formül bulamadık. Kıymetli arkadaşlarımız 
eğer hizmeti vataniye tertibinden . maaş bağ
lanması hususunda, bir teklifi getirirlerse Ve 
Hükümet olarak da elbette buna katılır ve 
Yüksek Meclisiniz de tasvibederse bu kıymet
li vatan evlâtlarına da, hizmeti büyük olan 
bu vatan evlâtlarına da elbette hizmeti vata
niye tertibinden maaş tahsisi mümkün olabi
lir., 

Takrirde ve kanunda geçen bir ibare var, 
burada 7430 sayılı Kanunla aylık bağlanmig 
onların bundan istifade edemiyecekleri belirti
liyor. Ttefet Bele ve Hüseyin Eauf Orbay beye
fendilere aryı bir kanunla, icrada vazife almış 
oldukları dolayısiyle başka bir hizmeti vatani
ye tertibinden maaş bağlandıkları için hp. 
kanunun şümulü dışında bırakılmışlardır. O. 
halde, gelen takrirle bu zatları şümule sokmal^, 
kanunun birinci maddesinin son fıkrasında 
bulunan hükme muhalif olur. Onun için biı 
kanunda, yer alamıya cağından özür dileri^. 
Takririn reddedilmesini biz komisyon olarak 
maalesef arzu ediyoruz, tekniğe uygun olma
ması bakımından. 

Arkadaşlar arz ettiğim gibi bir hizmeti Va'-
taniye tertibinden maaş bağlanması hususunda 
ayrıca bir teklifte bulunurlarsa, biz evleviyet-
le onu kabull edebiliriz inşallah. Hürmetlerim
le. («Tekliflerini geri alsınlar» sesleri) tek
liflerini geri alırlarsa mesele kalmaz efendim. 
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BAŞKAN —Siz söz mü istiyorsunuz, öner

genizi geri mi alıyorsunuz! 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım, demin arz ettiğim veçhile, 
'böyle bir önergenin tanziminde bizim için as-
lolan maksat, bu iki şahsa muhterem ilgilerini
zi temin ve rica etmenin çok daha ötesinde, 
bu tarihî hakikatlere ve gerçeklere muvazi ola
rak muhterem Meclisinizce bu vakıanın tesbi-
ti suretiyle Erzurum kongresine bir defa daha 
Yüksek Heyetinizce gösterilen teveccühlerini
zin teslimi keyfiyeti idi. Bendeniz, diğer muh
terem arkadaşlarım kadar Erzurum Kongresi 
hakkında gösterilen bu teveccühe müteşekki
rim. Teklifimizin ister kabul edilmesi, ister 
kabul edilmemesi hali bahis konusu olsun, o 
bir tarafa, Erzurum Kongresinin bu şekilde 
teveccühlerinize lâyik olması ve nişlerinizle 
'bunu ispat edilmiş olmasından dolayı biz şah
san müsterihiz. Bu, arz ettiğim veçhile bizim 
asıl maksat ve gayemizi teşkil etmekte idi. 

Şimdi muhterem komisyon sözcüsü, kanun 
tekniği bakımından, üzülerek, takririn bu ka
nun muvacehesinde yer bulamıyacağını ifade 
ettiler, kendilerine bu yönden iştirak ediyoruz 
ve takririmizi geri almaktayız. 

Muhterem heyetinizin teveccühüne ve his
lerine çok teşekkür ederiz. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Verilmiş olan tadil önergesi 
Sayın Şenyurt tarafından geri alınmıştır. 

O halde birini madde kabul ediliş şekli ile 
bitmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyefiler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakere- • 
si bitmiştir. 

38. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun tasa-
rlSİ vb Millî Savunma, Dışişleri ve Plân komis-
ydnîan raporları. (1/214) (S. Sayısı .i 216) 
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BAŞKAN — Plân Komisyonu?. Burada. Mil

lî Savunma Bakanı?.. Yok. (Maliye ile ilgili 
sesleri). Millî Savunma Bakanlığı temsilcisd 
yok. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Daha ziyade Ma
liye ile ilgili, Millî Savunma ile değil. 

BAŞKAN — Mühteırem arkadaşlar, rapor 
gereğince bu kanun tasarısı doğrudan doğruya 
Millî Savunma Bakanlığı ile iligiUidir. Riyase
tin mütalâası bu istikamettedir. Bunun Mali
ye Bakanlığı ile ilgili olduğu kanaatinde .bu
lunanlar, Riyasetin usülî bir hata yaptığı ka
naatlinde iseler kendilerinle söz vereceğim. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yok. O halde tasan doğrudan 
doğruya Millî Savunma ile alâkalı olduğundan 
ve Millî Savunma Bakanı da 'bulunmadığın
dan bir defaya mahsus olmaik üzere gelecek 
Birleşime kalmıştır. 

39. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu? Buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Temsilcisi burada. 
Tümü hakkında söz i'stiyen? Yok Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmliyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci mad

desinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Köy enstitüleri ile ilk öğ
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
6234 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmli'ştir: 

Madde 5. — Ilköğretmen okulu mezunları 
mecburî hizmetlerini tamamlayıncaya kadar 
köy okullannıda çalıştırılırlar. Bunlardan üç 
yıllık staj sürelerinin ikinci yıl sonumda ba
şarı gösteremedikleri anlaşılanlar taım teşkilât
lı okullara nakledJileibillirler. 

Bu gibilerden stajyerliği 'kaldırılanlar mec-

(1) 217 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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buri 'hizmetlerini tamamlamak üzere yemden 
köy okullarında görevlendirilirler. 

öğretmenlik lisansı veren fakültelere öğ
retmen yetiştiren yüksek okullara girmek istii-
yen ilk öğretmen okulu mezunlarının mecbu
ri hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığının tes'bit 
edeceği esaslar dairesinde ve usulü üzere tecil 
olunabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz feti'yen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. •' 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IMADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini! Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

- BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler.... Ka'bul edftimiş ve 
birinci müzakeresi bitmiştir. 

Açı'k oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı? Yok. Açık oylama işlemleri bit-
milşt&r. 

40. — Türkiye ' Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklının kullanılma şekli hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (î/248) (S. Sayısı : 
218) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Burada, Ma
liye Bakanı? Yok. TemsildM burada. Tasarının 
tümü' ha'kkında söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fo
nundan temin olunan kredinin Devlet borcu 
olarak Hazine hesaplarına intikali ve Türk 
Lirası karşılıklarının kullanılma şekli hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — İktisadi iş Birliği ve Kalkın
ma Teşkilâtının 20 . 3 . 1962 tarihli kararı üle 
Avrupa Fonundan sağlanan 45 000 000 dolâr-

(1) 218 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lık kredinin Türk Lirası karşılıklarını Hazifte 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gelir kayde(t-
miye veya Kamu 'iktisadi Teşebbüslerinin yatjı-
rım ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak üz^-
re iç Finansman Fonuna ikraza Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Bu kaynaktan tç Finansman Fonuna ikr^z 
edilecek meblâğlar ile Fon tarafından Kamu ik
tisadî Teşebbüslerine açılacak kredilere aiit g|e-
kSl ve şartlar Maliye Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Söz istiyem?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka!bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kredinin faiz, komüsyon te 
resülmal taksitlerline tekabül eden kısmı karşı-
lıyacak ödenek, her yıl-Devlet borçları 'bütçje, 
sinde açılacak ayrı bir bölüme konulur. | 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorurjı. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun fayımı târihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerM Ma
liye Bakam yürütür. i 

BAŞKAN —' Maddeyi oylarınıza sunuyorurfı. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşmesi bitmiştir. | 

4%. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat^ 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma tfe Plân komisyonları raporları. (1/26$) 
(S. Sayısı : 219) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı?.. Yojk. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

42. — Milletlerarası Çalışma Teşküâtınin 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/304) 
(S. Sayısı: 222) \ 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu?. Yok. Öir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşinie 
kalmıştır. 

43. — Umumi Hıfzıssihha Kanununun 1$2 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun taJft-
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rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) (S. Sayısı: 225) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu burada. 
Adalet Bakanı burada. 

Heyeti umıımiyesi üzerinde söz isti yen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Umumi Hıfzıssınha Kanununun 152 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 
sayılı Umumi Hıtfzıssıhlıa Kanununun 15Î2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1512. — Çocuk düşürmeye vasıta olup 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin 
olunacak. alât, levazım ve ilâçların memlekete 
ithali, memleket içlinde yaptırılması, yapılması 
ve satışı yasaktır. Bunlardan tababette kulla-. 
nılması zaruri olanlar Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
Bakanlığının tâyin edeceği şartlarca, göre ithal 
edilir, memleket içinde yapılır ve eczanelerde! 
reçete ile satılır. 

Gebe ıkalmaktan korunmaya mahsus ilâç 
veya vasıtaların yapılması, ithali ve saltı'şı Bağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadeline 
bağlıdır. 

Hiç kimse bu ilâç ve vasıtaları tatlbika z,or-
lan'anıa^.» 
. BAŞKAN — Madde katkında .söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oya sumuyorum. Kaibul, edenler... 
Etmiyenler... IKaibül edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.,., Et-
mliyenl'er... Kabul edilmüş'tir. 

MADDE 3. — Bu kamunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

44. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî,uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda, Divanın yargı hakkını önceden tanıma
yı yer ektir en ihtiyari kayda katılmamız hakkın-

(1) 225 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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daki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet kO' 
misyonları raporları (1/293) (S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Balkan? 
Buradalar. 'Tasarının tümü halkkmjda söz isti
yen? Yok. Maddelere geçMmesinli oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etımiyeuler... Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıklarının çözülmesi hususunda 
Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Adail'et Divanı 
'Statüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözül-
mesi hususunda Divanın yargı lıaikkını ömceden 
tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
ihakkında, olup, 63157 ve 71193 sayılı kanunlarla 
ıbeşer yıl uzatılmış bulunan 112 Mayıs 1947 ta
rihli ve'5047 sayılı Kanun, yeniden beş yıl süre 
ile uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde haJkkında söz fotiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmilyeınler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kamın 23 Mayıs 1902 ta-' 
lihjinden itibaren, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etm!iyen!l1er... Kabul edilmiş ve 
birinci müzakeresi bitmiştir. 

45. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabıde yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkında sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri, içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/233) (S. Sayısı : 227) (2) 

(1) 226 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

(2) 227 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nun âladır. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Bakan ? Yerinde

ler. 
Tümü hakkında söz isıtiyen? Yok. Maddele*-

re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Etmiyenler..'. Kabul edilmiştiv. 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule 
yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kamun 

MADDE 1. — 14 Eylül 1061 ıtarihinde Ro-
ma'da imzalanan- ilişik «Evlilik dışı çocukların 
tanınmalarını kabule yetkili makamların yet
kilerinin 'genişletilmesi hakkında Sözleşme» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza -sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... .Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini' İç
işleri ve Dışişleri Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — ıMaddeyi oyunum sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

46.— Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be
kiroğlu Belkısa'dan doğmkn 1939 doğumlu Be
dih Kiltç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu, (3/205) (S. Sayısı : 233) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu. )l (1) 
BAŞKAN — 'Teklifin heyeti umuomyesi hak

kında söz istiyen? Yok. Maddelere ıgeçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kamın 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Dairesinin 
25.1.1962 tarih ve esas 961/2H76, karar 
902/160 sayılı ilâmiyle kesinleşen, 33 neü Tü
men Kumandanlığı Karargâhı Askerî Mahke-

. (1) 233 S. Sayılı basmayazı ve rapor- tuta
nağın sonundadır. 
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meşinin 2.8.1961 tarihli ve esas 61/16, kar|ar 
61/24 sayılı hükmü ile, Askerî Ceza Karun'u
nun 91/4 neü maddesi gereğince ölüm cezajsı-
na 'çarptırılan, sicil nüfusta, Erzurum - Hıakıs 
ilçesi Karaçoban nahiyesi Hırt köyü bane }9, 
•çile 11, sayfa 107 de kayıtlı 1939 doğumlu foe-
ıkâr̂  Bekiroğlu ve Belkısa'dan doğana Bedih 
Kılıç hakkındaki işbu ölüm cezasının yerijne 
(getirilmesine karar verilmiştir. \ 

BAŞKAN — Madde hakkında söz igrtaye.fi i 
Yok. Maddeyi kabul edenler... E'taniyenle^... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... .Etnjıi-
yenler,.. Kabul edilmiştir. i 

MADDE 3. — (Bu kanunu Adalet Bakanı yjü-
rütür. | 

BAŞKAN — 3 neü madde hakkında veril
miş bir önerge var, okutuyorum. j 

Yüksek Başkanlığa ! 
Hınıs kazası, Karaçoban nahiyeti Hırt köyjü, 

•hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Bekiroğ
lu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Bedih 
Kılıç/ın ölüm cezasına çarptırılması hakkındajki 
Başbakanlık tezkeresine dair Adalet Komisyjo-
nu raporuna ek kanun tasarısının 3 neü mad
desinin, mahkûm olan şahısın askerî yargı or
ganınca ölüm cezasına çarptırılmış olması jre 
bir askerî ceza evinde tutuklu bulunması muva
cehesinde, bu şahsın ölüm cezasının infazınjıın 
Adalet Bakanlığınca değil, fakat, Millî Savul
ma Bakanlığınca yapılmıası gerektiğinden aşağı
daki şekilde değiştirilmesini iarz ve teklif edje-
rim. I 

«Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı yürütür.» 

(İstanbul 
Coşkun Kırca 

ALİ CÜCEOĞLÜ (Giresun) — önergehajk-
kmda söz istiyorum. j 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Komisyon, j 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Alit CÜ-

ÖEOĞLU (Giresun) — Efendim, teklifte «Ada
let Balkanı yürütür» tâbiri bir yazı baltası ola
rak blöyle geçmiştir, önengeye aynen iştirak 
ediyoruz. Asker olduğu incin in'faız Millî Savul
ma Bakanlığı ile ilgilidir. Binaenaleyh Miflî 

593 — 

http://igrtaye.fi


M. Meclisi B :103 
Savunma Bakanı yürütür, şeklinde olması ge
rekir. Komisyon olarak önergeye aynen iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Birinei müzakeresi bitmiştir. 

47. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan ŞekerHn ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 
234) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-

tiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 22.2.1963 tarihli ve esas 1963/115, karar 
1963/450 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Bursa Birinei 
Ağır Ceza Mahkemesinin 12 . 10 . 1962 tarihli 
ve esas 961/147, karar 962/172 sayılı hükmüyle 
Türk Ceza Kanununun 450/8 tıci maddesi hük
münce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
sicil nüfusta Karamürsel ilçesinin, MarmutUye 
köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 de kayıtlı, Re-
cepoğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 do
ğumlu, (Doğum yeri Karamürsel) bekâr, Hasan 
Şeker hakkıtıdaki işbu ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
leri.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — .Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanutıu Adalet Bakanı yü
rütür. 

(1) 234 S. Sayısı basmayazı ve rapor tuta
nağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

48. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu, Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı: 235) 
(D 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is
tiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 13 . 3 . 1962 tarihli ve esas 1961/1972, ka
rar 1962/715 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Muğla 
Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . 2 . 1961 tarihli ve 
esas 960/106, karar 961/16 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanunutıun 450/4 ncü maddesine tevfikan 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan ve sicil 
nüfusta Fethiye ilçesinin Girdev köyü hane 1, 
cilt 21/2 ve sayfa 31 de kayıtlı Nayim (Naim) 
oğlu ve Döndü'den doğma, bekâr, Mart 1933 do
ğumlu Süleyman Ağırbaş hakkındaki işbu ölüm 
cezasının yeritne getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isti
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy etiler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci görüşülmesi bitmiştir. 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı ve rapor tutana
ğın sonundadır. 
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49. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka

nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı: 236) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu buradalar, Ma
liye Bakanı temsilcisi de burada.- Tümü hakkın
da söz istiyen? Yok. Maddelere-(geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporda bu tasarının ivedilikle görüşülmesi 
hususu da teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutu
yorum. 

10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma suçlarının af
fına, Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdası
na dair olan 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 7. — 3828, 4040, 4178, 4226, 4367, 
4455, 4876 ve 7043 sayılı kanunların tatbik edil
mekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

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

GEÇÎCl MADDE — Birinci maddede yazılı 
kanunların 16 . 9 . 1960 tarihinde tatbik olu
nan hükümlerinin,, bu tarihten sonra da uy
gulanmasına aralıksız devam olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tümü hakkında sqz istiyen? Yok. Tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-

(1) 236 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

50. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik* 
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın* 
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri? 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı: 237) (1) 

BAŞKAN — Komisyon buradadır, Bakanlılf 
temsilcisi buradalar. Tasarının tümü hakkında 
söz istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyur 
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

«Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstikrazı» ndan 
doğan İngiliz alacakları bakiyesinin tesviyesi 
için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasında mek-
tip teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 

tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu halanda Kanun 

MADDE 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlarla 
onaylanmış anlaşmalardan doğan ingiliz alacakr 
larmın tesviyesi konusunda mektup teatisi su+ 
retiyle akdedilen ve 13 . 5 . 1961 tarihli, 300 
sayılı Kanunla onaylanan 9 Aralık 1960 tarihli 
Anlaşmanın uzatılması ve değiştirilmesi için 
Birleşik Kırallık Ankara Büyükelçisi ile Mali! 
ye Bakanı arasında andlaşma yerine kaim ol+ 
mak üzere teati edilen 23 Haziran 1962 tarihli 
ilişik mektupların onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..( 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenj 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmij 
yenler... Kabul edilmiştir ve 1 nci müzakeresi 
bitmiştir. 

(1) 237 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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51. — Karayolları Genel Müdürlüğü kurulu* 

ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (İ/341) (S. Sayısı : 238) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı?.. Ypk. 
(«Karayolları Genel Müdürü» var, sesleri) Yazı 
yoktur, temsilci olduğuna dair yazı gelmesi lâ
zımdır. 

VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Bakan bugün hastaneye gittiği için yazı temin 
edilememiş. 

BAŞKAN — Bize yazı intikal etmediği için 
bir defaya mahsus gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

52. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Plân komisyonları raporlari (1/342) 
(S. Sayısı: 239) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı bulunmadı
ğı için bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime kalmıştır. 

53. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık- ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı: 
240) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı yok. Bir defaya mah
sus olmak üğere gelecek birleşime kalmıştır. 

54. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/393) (S. Sayısı : 241) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, Mali
ye Bakanlığı temsilcisi burada, 

Tasarının tümü hakkında söz istiyeni.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 241 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Madde 6. — Bu kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri gereğince1 tesbit edilecek borçlar Ma
liye Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına % 1/2 faizli ve 100 yıl üzerinden 
tahvil verilmek suretiyle tahkim olunur. 

Bu tahviller altışar aylık eşit taksitlerle 
(îlk taksit ödemesi, Kalkınma Plânının 2 nci 
beş yıllık döneminin sonunda başlamak üzere) 
100 yılda itfa olunur. Bu süre için yukardaki 
fıkrada sözü geçen faiz yürütülmez. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

55. — Havza ilçesinin, Çakır alan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma 1.1.1939 do 
ğumlu Bayram Kalpaklı*nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/560) (S. Sayısı: 242) 

• d) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeni. . 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 242 S. Sayılı basmayazı ve rapor tutana
ğın sonundadır. 
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Bayram Kalpaklı hakkındaki Ölüm cezasının 

yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1.- — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 14 . 6 .1962 tarihli ve esas 1961/3249, ka
rar 1962/1646 sayılı ilâmiyle kesinleşen Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 4 .1961 ta
rihli ve esas 1960/40, karar 1961/35 sayılı hük
miyle, 6123 sayılı Kanunla muaddel Türk.Ceza 
Kanununun 450/7 ve 8 nci ve aynı kanunun 12 
nci maddesi gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Samsun - Havza 
ilçesi Çakıralan köyü hane 8, cilt 19, sayfa 241 
de kayıtlı Mehmetoğlu ve Mevlûde'den doğma 
1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kalpaklı hakkın
daki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine 
karar verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve birinci 
müzakeresi bitmiştir. 

56. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cil 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Alaşe
hir doğumlu Süleyman Bozkurfun ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/569)- (S. Sayı
sı : 243) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 
BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is

tiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

27. 6^1963 0 : 1 
Süleyman Bozkurt hakkındaki ölüm cezasının \ 

yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 30 . 3 . 1963 tarihli ve esas 1963/51, ̂ ka
rar 1963/ 779 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Salihli 
Ağır Ceza Mahkemesinin 8 . 1 1 . 1962 tarihli veı 
esas 1961/99, karar 1962/171 sayılı hükmü ile| 
Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu maddesi hük-j 
münce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, j 
sicil nüfusta Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü, hanfi! 
32, cilt 3 ve sayfa 49 da kayıtlı Ahmedoğlu, Ha- j 
ticeden doğma 10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu j 
Süleyman Bozkurt hakkındaki işbu ölüm ceza-j 
sının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?....j 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde ! 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil- j 
mistir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı | 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve birinci müzakeresi bitmiştir. 

57. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pazar 
nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 3 ve say
fa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fatma'dan 
doğma 3.4. 1942 ve tashîhan 9.8. 1938 do
ğumlu Ali Osman özden'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/581) (S. Sayısı: 244) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında söz is
tiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ali Osman özden hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanım 

MAÇDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire

li,) 244 S. Sayılı basmayazı ve rapor tutana 
ğm sonundadır. 
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sinin 16 . 10 . 1961 tarih ve esas 61/2, karar 
2784 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara Birinci 
Ağır Ceza Mahkemesinin 29 . 6 . 1960 tarih ve 
esas 958/153, karar 960/187 sayılı hükmü ile 
Türk Ceza.Kanununun 450 nci maddesinin 8 nci 
bendinin son cümlesi gereğince ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Ankara -. Kızılcaha
mam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü 
hane 19, cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu ve Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1942 
(24 . 4 .1942 T. doğumdan nüfus tescil edilmiş) 
ve tashihan 9 .8 .1938 doğumlu Ali Osman öz
den hakmdaki işbu ölüm cezasının yerine geti
rilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Birinci görüşülmesi 
bitmiştir. 

58. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Nazif e'-
den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/582) (S. 
Sayısı: 245) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu.) (1) 
BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyen?... 

Yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Ali Karahan hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 24 . 4 . 1963 tarihli ve esas 1962/2835, 
karar 1963/981 sayılı ilâmiyle kesinleşen,Muğ.Uı 
Ağır Ceza Mahkemesinin 21.11.1962 tarihli ve 

(1) 245 S. Sayılı basmayazı ve rapor tutana
ğın sonundadır. 
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esas 1962/108, karar 1962/179 sayılı hüküm ile 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 8 ve 
9 sayılı bentleri gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Köyceğiz'in 
Beyobası köyü hane 60 ta kayıtlı Osmanoğlu 
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza arz edeceğim; kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza sunuyirum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN—• Bu madde üzerinde de söz isti
yen?... Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 1 nci 
görüşülmesi bitmiştir. 

Daha evvel açık oylarınıza sunulan kanun 
tasarısı ve tekliflerinin oylama neticelerini sı
rası ile okutuyorum : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına verilen oy sayısı 226, kabul 225, 
ret 1 Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve 
mevcut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısına verilen oy sayısı 178; 
kabul 176, ret 1, çekinser 1 nisap olmadığından 
gelecek birleşimde tekrar oylarınıza arz edile
cektir. 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında Sermaye Yatırımlarının 
Karşılıklı olarak Teşvik ve Himayesine müte
dair Andlaşma» mn ve bu Andlaşmaya ekli 
Protokol ve sekiz mektubun onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına ve
rilen oy 160 tır. 160 kabul. Nisap hâsıl olma
mıştır. Yeniden oylarınıza arz edilecektir. 

59. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
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yapılmasına dair kanun tasarısı ve Geçici Komis
yon raporu (1/432) (S. Sayısı: 247) (1) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bakan bura
dalar. Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının ivedilikle görüşülmesi hususu
nu komisyon teklif etmektedir. Buna ait öner
geyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sırada bulunmakta olan Sanayi Bakanlığı 

kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun ta
diline ait tasarının ivedilikle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Konya 

Rüştü özel 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki 697S sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 
bu bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 neü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — A) Müsteşarlık; 
Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar, 

Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adı-

(1) 247 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

27 . 6 . 1963 0 : 1 
na ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa aits 
işleri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare eder ve 
gereken emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerininj 
yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. | 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?J 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabulj 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973 
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvel
de derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar ek^ 
lenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenı 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde^ 
yürürlüğe girer. 
. BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorumj 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir., 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba^ 

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum^ 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.; 
Tümü hakkında söz istiyen?... Yok. Tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi^ 
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Vakit, geciktiğinden 28 Haziran 1963 Cuma 
günü saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşim} 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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6. — DÜZELTIŞLEE 

0:1 

27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzel-
tişler yapılacaktır : 

S. 
Sayısı Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

270 
270 
270 
17 ye ek 
163 4 
165 
165 
165 
203 
203 
203 
218 

6 
6 
,6 
3 

ve 5 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

—•• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
3 
3 

— 

— 
— 

1 
— 
16 
— 
5 

Başlık 
1 
1 

Başlık 

7 
22 
29 

2 
— 

1 
3 
2 
3 
4 
9 
2 

ve sayılı.... 
düşünceleri.... 
görüşmelerde... 
resmi.... 

ve 5 sayılı.... 
düşünüşleri 
görüşülmelerde.... 
resim.... 

bütün (anlaşma) kelimeleri Andlaşma olacaktır.... 
Damit... 
mesut iş birliği,... 
tatbikat.... 
Mortonalı'ya.... 
Mortonalı'yîL.--
aylık 300.... 
intikali Türk 

Daimî.... 
mevcut işbirliği.... 
tetkikat.... 
Martonaltı'ya.... 
Martonaltı'ya.... 
ayda 500.... 
intikali ve Türk 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

"* 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayfba* 
Fuat Börekçi,, 
Bülent Eceıvit 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
îbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Raf et Eker- 1 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 1 

• 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
226 
225 

0 
1 

205 
9 

[Kabul edenler] 
\ ARTVİN 

Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
HÜl'mi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan. Tuğrul -

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik | 

- 6 0 

1 Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

TTîlını Tnnpsnln 
XJLLlillX XIlVCo U.1 U 

DENİZLİ 
Mehmet „Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

1 Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlhamı Ertpm 
l i u m i i i Jji i . v^JXL 

Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM JilAV&J W AV W ATA 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyû öztürk 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

1 — 

[ GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermaneı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 

# Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 



Hüsamettin Tiyansan 
Kesit Ülker 
Abdurrahmnn Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Latif Aküzünı 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
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KONYA 

Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bombay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Tlurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi 'Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökteıı 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[ÇeMnser] 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Oülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

[Oya katîlmty anlar] 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (I.) 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 

Veli Başaran 
Şevki Güler 
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AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA , 
Reşat Arpacıoğlu « 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz (î.) 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
d.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda (1.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulât 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
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Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan, 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
a.) 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten (BJ 
-îhsaıf Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (t.) 
Şehmus Arslan (1.) 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNB 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Şatır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 
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GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canlbolat 
Hüseyin încioğlu (1.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir (1.) 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğluj 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(t> 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL r 

Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
a.) 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
llbami Sâncar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Ayta§ (1.) 
Muzaffer Döşemeci 
thsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat ( t ) 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğhı 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Briş 

KIRŞEHİR 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
Kemal Ataman (1.) 
trfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Alkyurt 
Ahmet Fırat (I.) 
Tsmet înönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlm 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 
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RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu (I.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
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SİVAS 

Sebati Hastaoğlu (I.) . 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(i.) 
Mehmet Kazova (I.) 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoğlu 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

, URPA 
«•Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel (I.) 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
d.) 
îsımet Kapısız (I.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karaka$oğlu 
Sadık Tekin Müftuoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydm 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
J 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

»«»<< 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti: ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasmda 
Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Andlaşmanm 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADAİJA 
Vusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlıı 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Agva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 

Üye sayısı 
9 Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
174 
172 

1 
.1 

267 
9 

[Kabul 
Fennî Islimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

edenler] 
EDİRNE 

llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizpmettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
fanya Denmancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
A.1İ ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadirean Kaflı 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 103 
- MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Elurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Rayazıt 

MARDİN 
Valıap Dizdaroğlu 
3eyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hümi Baydur 
Cevdet Osikay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 

27.6.1963 0 : 1 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Eıkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Alımet Tahtakıhç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei. 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddeden] 
ADANA 

Hasan Aksay 

[Çehinser] 
İSTANBUL 

Tahsin Derairay 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük te-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun (î.) 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (I.) 

Mahmut Deniz 
Möhımet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rifca Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz (I.) 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Bcrkkan 

Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
îhsan Köknol 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
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Ferhat Nuri Yıldırım 
(t) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepc 
Nazmi Keriınoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda (t.) 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaft 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpıılat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kei 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

M. Meclisi B : 103 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öfcten (B.) 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
llüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arslan (1.) 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
.Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Naci Güray 
Hürrenı Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

• Vacd Yıldırım 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu ( t ) 
Mithat San 

27 . 6 . 1963 0 : 1 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis- Bayramoğlu (I.) 
Necmeddin Küçüker-
Nureddin özdemir (I.) 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlı 
Abdullah CÜ1K 
(t) 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(t.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka. 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Ilbami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş (t.) 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan G ursan 

Sairn KaygHt. 
Nihat Kürşat (I.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğamçay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara 
Mohmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman (1.) 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakîh 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay (I.) 
Rauf Kıray 
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MALATYA 
H. Avııi Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (I.) 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüıdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Eaat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirköy 

M. Meclisi B : 103 27 . 6. 1963 0 : 1 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu (1.) 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (t.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda G-üley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Tapaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişaıi 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemâl Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu (1.) 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura (1.) 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova (t.) 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Enoğan 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (I.) 

VAN 
İhsan Biedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş (Î.Ü.) 
Şülkrü Köserekoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(î.) 
İsmet Kapısız (1.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (Î.Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlıı 
Sadık Tekin Müftü <>£îj 

I Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 103 27.6 .1963 Q :1 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sermaye Yatırımlarının 
Karşılıklı Olarak Te§vik ve Himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu Andlaşmaya ekli Pro
tokol ve sekiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

«k 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılımaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Fennî Isîimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

-

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeldnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
!58 
158 

0 
0 

283 
9 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLÜ 

Kemal Demir 
Kâmil İnal .• 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek * 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Ibralİim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Gevat Dursuınoğlu . 
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Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavîtan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

-Saki Zorlu 
İÇEL 

Yahya Denmancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran . ' 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratdp Tahir Burak 
Tahsin Deaniray 
Saadet Evren 

>9 — 

Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhoıı 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Necip Minkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural . 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrah iıan Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsiın Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Haldan Kısayol 



KONYA 

Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kafh 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
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Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet ösikay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güncr 

SAKARYA 
Muslini ttin Gürer 

27.6.1963 0 : 1 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tbraihim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza (Tznner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulalıalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
^uphi Konak 
Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yüceb%in 

[Oya kattlmty anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay ( t ) 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Ha^an D'.ncer (B.) 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ismail Sarıgöz (I.) 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecovi-t (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim S'tkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
7ühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(t) 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Föhmi Boztope 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Rasat özarda (I.) 
Lsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddı'k Aydar 
Hal'it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çarığa 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (I.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 
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ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri AüuskaJıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Neemi ö'kten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şehmus Aralan (I.) 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Naci Güray 
Hürrem Müfltügil 
ötaıer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nalın Tirali 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdeımir (1.) 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah CilH 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(t> 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Billgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(t) 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokinel 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR 

Mehmet Ali Ay taş (1.) 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat (1.) 
Şinasi Osana 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
(B.) 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalian Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKIARELt 
Mehmet Alâedıdin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özımen 

KOCAELİ 
Sahabettin Biligisu 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman (1.) 
trfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bsk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (1.) 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Nusret Köklü 
Rılmi Okçu 
Nahit YenişehirHoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy" 
Asım Eren (1.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Refet Aksoy 
Âta Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Siranen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
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Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osma'n Şahinoğlu (î.) 

SÎÎRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu (I.) 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
(t) 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova (I.) 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel (I.) 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
a-) 
ismet Kapısız (I.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğh* 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Kurucu Meclis Di
lekçe Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

, 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları (C. Senatosu 4 /1; 

M. MeclisT 5/22) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 182) 

23 . 11 . 1961 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I - Diyarbakır eski Valisi Şevket Ozcııalp; sakıt iktidarın bâzı mensuplarının kanunsuz emir ve 
isteklerini tervicetmediğinden mücerret bunların vâki teşebbüsleri üzerine, kanunen memuriyetten 
uzaklaştırılmasını mucip olabilecek hiçbir hizmet kusuru ve suçu olmadan 1958 yılında Emekli San
dığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının «görülen lüzum» kaydına sokularak 
genç yaşta emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiştir. j 

Mumaileyh, 13 . 6 . 1960 tarihli bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına müracaatla bu kanunsuz idari 
tasarrufun idari yoldan.kaldırılarak vazifesine iadesini istemiş ise de, b-ü dileği; emeklilik statüsün
den ve Bakanlığın kadro durumundan balısile kanuni ve hukuki olan talebinin mahiyetine .ve geniş 
kadro imkânlarına aykırı olarak terviç edilmemiştir. 

Bundan sonra, 17 . 8 . 1961 tarihli bir dilekçe ile eski Anayasanın 82 nci maddesine göre, Kuru
cu Meclis Başkanlığına müracaatte bulunarak, hakkındaki emeklilik kararının kanunsuzluğunu te
barüz ettirerek ref ve iptali ile müktesep haklarının iadesini istemiştir. Bu şikâyetine binaen, İçiş
leri Bakanlığından mumaileyhin sicilli ile usulen bir de mütalâa istenilmiştir. Emeklilik ile hiçbir 
alâkası olmıyan ve kanuna muhalif bulunan bir mütalâa hazırlanarak diğer evrak ile birlikte adı 
geçen Bakanlıkça Meclise gönderilmiştir. 

Şevket özenalp'in dileği; dilekçemi, emeklilik kararı,sicil dosyası esas tutulmak suretiyle Kuru
cu Meclis Dilekçe Komisyonunca karara bağlanmak gerekirken mücerret bahsedilen Bakanlık mü
talâası esas tutularak 1 . 9 . 1961 tarih ve 66 sayılı bir kararla reddedilmiştir. Kurucu Meclisin tati
le girmiş olması hasebiyle içtüzüğe göre, bir aylık itiraz müddeti kanunen kesilmiş olacağından bu 
karara, aşağıdaki sebeplerden dolayı itiraz eylerim. Şöyleki : 

II - A) Kurucu Meclisin, Dilekçe Komisyonuuun teşkiline ait kararma göre; bu komisyon, - Tü
züğün 52 nci maddesinde böyle bir kayıt yoktur. - üçü Millî Birlik Komitesi ve yedisi Temsilciler 
Meclisi üyesi olmak üzere on kişiden mürekkep, müşterek ve muhtelit bir komisyondur. Kurucu 
Meclis Dilekçe Komisyonu; yalnız Temsilciler Meclisinin değil, aynı zamanda Millî Birlik Komitesi
nin de Komisyonu olduğundan her iki Meclisten seçilmiş bulunan üyelerin iştirak ve ihtilâtı sure
tiyle temin edilecek bir ekseriyetle toplantı ve müzakere yapmak, karar almak zaruretinde idi. 

Müştekinin şikâyetinin reddine karar verildiği 1 . 9 . 1961 Cuma günü; Komitenin Yuvarlak Ma
sa toplantılarına hazırlık toplantıları ve bunlarla alâkalı temaslar dolayısiyle 'hiçbir Millî Birlik 
Komitesi üyesi fiilen Dilekçe Komisyonuna iştirak edememiştir. Bu hususun, gerek alâkalı Millî 
Birlik Komitesi üyelerinden ve gerek baıhsedi'len hazırlık toplantıları zabıtlarından» ve ayrıca Dilek
çe Komisyonunda bulunan raportör ve memurlardan tesbiti mümkündür. 

Bu sebeplerden dolayı ımeselede; kanun vâzıının, 'hukuki bir tasarruf olan kararın sıhhati, fert 
ve âmme menfaatleri bakımlarından koyduğu şekil ve salâhiyete ait şartlara uygun olarak teşek-
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kül etmiş bir komisyon tarafından verilmiş bir karar mevcut değildir. Bir hukuki tasarrufta, bu 
yapıcı unsurların yokluğu o tasarrufun mutlak butlan ile muallel olmasını ve 'hükümsüz sayılma
sını muciptir. Bu bakımlardan itiraz olunan karar, hukuka-n bâtıl ve'hükümsüzdür. Böyle bir ka
rarın, sonradan alâkalı Millî Birlik Komitesi üyelerine elden iimza ettirilmesi, komisyona ve kararı
na hukukan bir mevcudiyet ve meşruiyet izafe edeniiyeceği yüksek malûmlarıdır. 

B) Farzı muhal, bir an için itiraz edilen komisyon kararının mevcudiyeti kabul edilerek işin 
esasına »girildiği takdirde : 

a) Müştekinin evvelce içişleri Bakanlığına, verdiği dilekçeye yazılan cevapla aynı Bakanlığın 
bu defaki mütalâası birbirini tutmamaktadır. Komisyon bu nokta üzerinde durmamıştır. 

b) 1. Bu mütalâada; emeklilik muamelesi aleyhine müracaat hakkı olmadığı, Meclise müra
caatla emekliliğin iptali yoluyla valilik hakkının aranamıyacağı, bunun tevcih olunan bir memu
riyet olduğu ileri sürülmektedir. 

Müşteki, kendi talebiyle değil, re'sen emekliye sevk edilmiştir. Hakkında tatbik edilen Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin, tamamı antidemokratik olan (b) fıkrası ile yalnız 
kazai müracaat yolu kapatılmıştır. Meclise müracaat ise kaızai değil, siyasi bir müracaattır. Bu mü
racaat eski Anayasanın 82 nci ve yenisinin 62 nci maddesiyle her vatandaş için kabul edilmiş bir 
âmme (hakkıdır. 

Müştekinin dileği, hariçten valilik tevcihi değil, idare kademelerinde kanunen iktisabedilmiş 
bir memuriyet hakkını ihlâl eden kanunsuz emeklilik muamelesinin iptali ile bu müktesep hakkı
nın iadesinden ibarettir. İçişleri Bakanlığının arz edilen beyanları, hukuk anlayışı ile bağdaşmıyan 
kanunsuz görüşlerin ifadesinden ibarettir. 

2. Yine bu mütalâada, mağdurun valiliğe kariyerden gelmediği yolundaki' beyana gelince : 
Bir defa, mumaileyh; valiliğe 1949 senesinde, bir meslek memuriyeti olan ve o zaman merkez ka
zasına ait görevleri de içine alan Ankara Vali Muavinliğinden tâyin edilmiştir. Kaldı ki, daha ev
vel de 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 ncü maddesine göre, 3 ncü meslek derecesi 
memuriyeti olan Emniyet Genel Müdürlüğü 2 nci Daire Reisliğinde, Polis Enstitüsü Müdürlü
ğünde bulunmuştur. Aynı kanunun 15 nci maddesinin son fıkrasında; 4 ncü ve daha yukarı 
meslek derecelerinde bulunan yüksek tahsil görmüş olanların maaşlarına göre Dahiliye me
murluklarına naklen veya terfian tâyin olunabilecekleri sarahaten beyan edilmekle aynı Ba
kanlık bünyesindeki her iki sınıf memuriyetin meslek teadülü kabul edilmiştir. Esasen, 5442 
sayılı îl İdaresi Kanununun 6 nci maddesiyle bu maddenin tefsiri, vali tâyinlerinde meslek in
hisarcılığını ortadan kaldırmıştır. Esas mevzu ile hiçbir alâkası olmıyan, üstelik bir de yanlış 
ve kanunsuz bulunan Bakanlığın bu yoldaki beyanları da varit değildir. 

3. Yine bu mütalâada; Özanalp'ın faal idare hayatının takdirle karşılanacak bir devir olma
dığı, emekliye şevkinden altı sene evvel Bolu'da vali iken bir polise hakaret ettiği, İbilahara 
polisin intihar ettiği, polisin intiharı ile hakaretin bir alâkası bulunmadığından men'i muhake-
rao kararı alıp hakaretten on gün hapse mahkûm olduğu ve Diyarbakır'a tahvil edildiği, maiye
tine sert hareket ettiği ileri sürülmektedir. 

Müştekinin Bolu'ya yeni gittiği günlerde, kanuni icraatından gayrimeşru menfaatleri halel
dar olacağı endişesine düşen memur ve mütaah hit birkaç kişi, bir hakaret hâdisesi tertibiyle 
ruhi hastalığı şahsi dosyasındaki raporlarla sabit ve aile geçimsizliği olan bir polisin evinde 
intiharını istismar etmişlerdir. Esasen Memurin ve Emekli Sandığı kanunlarına göre, memu
riyet hakkına asla bir tesiri olmıyan bahsedilen hakaret mahkûmiyeti müeccel olduğu gibi 
Umumi Af Kanunu ile neticeleriyle birlikte ortadan kalkmıştır. 

Şevket Ozanalp, Bolu'da sekiz ay 'kadar daha valilik yaptıktan sonra, ehliyet ve liyakati 
sebebiyle emniyet ve asayiş bakımından mühim ve daha-büyük bir vilâyet olan Diyarbakır'a 
verilmiştir. Nakil kararı meydandadır. Mumaileyh Bolu'da terfi görmüştür. Faal idare haya
tında aldığı iyi sicillerle hiç aksamadan derece, derece terfi ederek birinci sınıf valiliğe ve 
bunun d-ı bir derece üstünde tazminata yükse1 mistir. Bu mııamelel >r, bir memur için takdirin t? 
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kendisidir. Mumaileyh, gittiği her yerde maiyetinin sevgi ve hürmetini kazanmıştır. Görülüyor 
ki; Bakanlık mütalâası, maddi vakıalara ııymıyan kanunsuz görüşlerden ibarettir. 

4. Yine Bakanlık mütalâasında; Yüce Divanca olaylar dâvası münasebetiyle müştekiden is
tenilmiş olması hasebiyle dilekçesinde bahsedilen eserlerinden biri olan (İdare Hukukunda Top
lanma Hürriyeti, Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri) adındaki kitabı hakkında, antidemokratik 
olan Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aynı isimle yazıdığı kitapta savunduğu yo
lundaki beyana gelince; bir -defa, kitabın ismi kanunun isminin aynı değildir. Bu kitap tanıa-
miyle objektif ve ilmî bir eser olarak yazılmıştır. Bu eser, seçim toplantıları da dâhil olmak üzere, 
bütün toplantıları içine alan ve birçok kanun, nizamname ve talimatnamelerden madde ve fıkra 
numaralariyle bahseden bir kitaptır. Toplantılar ve Grösteri Yürüyüşleri Kanununun antidemok
ratik sayılan bazı hükümlerini de hiçbir raretle savunmamıştır. Bilâkis; eserin 10 ve 48 nci say
falarında, toplantıların lüzum ve faydalarından bahsedilmiştir. 15 - 19 ncu sayfalarında İngiltere 
ve Fransa'nın bu husustaki sistemleri, 63 - 67 nci sayfalarında da, zorun mahiyeti ve kullanılma
sındaki umumi prensipler yazılmıştır. 30 nen sayfasında da, Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun II nci maddesinde istisnalar meyanmda zikredilen okulların, ders ve tatbikatı, ile alâkalı 
toplantılarda kendi kanuni mevzuatına tabi olmaları gerektiği mütalâa edilmiştir. Eserin 102 - 106 
nci sayfalarında, mezkûr kanunla alâkalı idari tasarruflar aleyhindeki kanun yolları gösterilmiştir. 
Kaldı ki; bu kitap, İstanbul üniversitesi İdare Hukuku Ordinaryüs Profesörü Sıddık Sami Onar ta
rafından, sahibine yazılan bir mektupla takdir edilmiştir. Görülüyor ki, eser hakikat hilafı kötülen-
mek istenmiştir. 

Müştekinin Kurucu Meclise gelen dosyası, 1 .9 . 1961 Cuma günü öğleden sonra raportöre hava
le olunmuş ve aynı gün öğleden sonra, komisyonca dileğinin reddine karar verilmiştir.;Bıı itibarla 
da, evrakı gibi kitabının da lâyıkiyle tetkikine maddeten imkân olmamıştır. Bu sebeplerle, Bakan
lığın maddi vakıalara ve kanuna, uygun olmıyan mütalâasını incelemeden esas ittihaz, eden komis
yon kararı, usul ve kanuna muhaliftir. 

e) .1. Müştekinin yukarda mezkûr ortadan kalkmış hakaret mahkûmiyeti, farzımuhal bir an 
için emeklilik muamelesinin mucip sebebi olsa idi, emeklilik muamelesinin, altı yıl daha valilik yap
tıktan sonra 1958 senesinde değil, bu tarihten, altı sene evvel Bolu'da vali iken ifası gerekirdi. 

2. Bundan başka; Bakanlık mütalâasını hazırlatan Müsteşar Muhlis Babaoğlu ile imzalayan 
Bakan Nasır Zeytinoğlu; müştekinin emekliye sevk edildiği tarihte salahiyetli âmirleri olmadıkla
rından sakıt iktidarın, Emekli Sandığı Kanununun muaddel 39- ncu maddesinin (b) fıkrasını isti
naden gördüğü ve kararında tasrih edemediği kanunsuz lüzumu, asla bilebilecek ve takdir edebile
cek maddi bir durum ve imkâna sahip değildirler. 

3. Mağdur hakkındaki emeklilik kararı, metninden de sarahaten anlaşılacağı üzere-; mumailey
hin; mezkûr 39 ncu maddenin yetersizlik, ahlâk ve sieillen emekliye şevke mahsus olan (e) fıkra -
siyle de hiçbir alâkası yoktur. 

4. Mağdur; dürüst, çalışkan, her hizmet sahasında memlekete birçok eserler kazandırmış, mes
lekinde, idare hukuku öğretmenliği, İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Ensti
tüsü âzalığı gibi sicilinde yazılı ilim ve ihtisas payeleri, ve ilmî eserler sahibi olup iyi sicillerle bi-
rinei sınıf valiliğe yükselmiş bir idarecidir. 

Bu sebeplerle, İçişleri Bakanlığının Kurucu Meclise gönderdiği mütalâada ileri sürdüğü husus, 
hiçbir suretle emeklilik" muamelesinin mucip sebebi değildir. Bu husus, katiyetle sabittir. Bakan
lık mütalâasiyle bu işte; Hukuk Devletinde idarenin kanuna bağlılığı, tarafsızlığı kaidesine uy
gun hareket etmemiştir. 

ç) Kurucu'Meclis Dilekçe Komisyonu, şikâyel edilen emeklilik tasarrufunun ve bu meyaııda 
mucip sebebinin her bakımdan kanuna ve hukuk esaslarına uygun olup olmadığını incelemekle mükel
lefti. Halbuki; komisyon şikâyetin reddi kararına emekliliğin asla mucip sebebi olmıyan ve emek
lilik kararı verenlerin tamamiyle düşünceleri dışında kalan Bakanlık mütalâasını esas ittihaz etmiş
tir. Bu mütalâa, emeklilik tasarrufundan üç sene kadar sonra, onun tesisindeki saik dışında ve 
müştekinin valiliğe tâyin edilmemesini temin maksadiyle kanunsuz bir görüşün ifadesinden ibaret-
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tir. Komisyonun hâdisedeki hareket tarzı, her bakımdan Anayasa ile tesis edilen murakabenin 
maksat ve gayesine muhaliftir. Bu sebeple de Komisyon kararı, yolsuz ve kanunsuzdur. 

d) Tatbik etmekte olduğumuz Hukuk Devleti sisteminde, kanunun hâkim olması prensibi ica
bı idare de, fertler gibi karar ve muamelelerinde evvelden konulmuş objektif kaideleri ihtiva 
eden kanunlar, hukuk esaslarına riayetle mükelleftir. Bu esaslara aykırı tasarruflar, çeşitli mura
kabelere tabi tutularak ortadan kaldırılırlar. Bugün tarihe karışmış olan zabıta devleti sisteminde, 
olduğu gibi idarenin tasarruflarında mutlak ve keyfî bir takdir yetkisi yoktur. 

Bu itibarla, Emekli Sandığı Kanununun muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasında kaydedilen 
«görülen lüzum» tâbirinin; keyfî, hissî değil, kanuni lüzum olması tabiî ve zaruridir. Bu lüzumun 
tahakkuku için de, emeliye sevk edilecek memurun, âmme hizmetini aksatan esaslı bir hizmet ku
suru, memuriyetten uzaklaştırılmasını mucip bir suçu usulen tahakkuk etmek lâzımdır. Ayrıca, 
memurun hizmetten uzaklaştırılmasında, hizmetin istifadesi bulunmak gerekir. 

Kanunen âmme memuriyetine girmiş bulunan bir vatandaşın, memuriyetten uzaklaştırılmasını 
gerektiren kanuni bir sebep olmadıkça kanunen muayyen sin haddine kadar bu vatana hizmet et
mesi, Anayasa, Memurin ve hattâ Emekli Sandığı kanunlariyle kabul edilmiş bir haktır. Memurun 
mücerret otuz sene memuriyet yapması bu suretle tecrübe kazanması, idareye, onu emekliye sevk 
için bir salâhiyet vermez. 

Mezkûr 39 ncu maddenin (b) fıkrası tatbikatı aleyhinde dâva hakkının kaldırılmasından evvel 
Devlet Şûrası dâva dairelerinden verilen kararlarla takarrür eden kazai içtihat da bu yoldadır. 
Bu kararlardan biri olarak 5 nci Dairenin fi . 6. 1960 tarih ve 950/160 sayılı Kararını arz edebi
lirim. 

Müştekinin Diyarbakır Valisi iken vazifesinden uzaklaştırılmasını mucip olacak bir hizmet ku
suru, suçu olmamış ve hizmetten uzaklaştırılmasında âmme hizmetinin zararı olmuştur. 

Meriıleketimizde en az yetişen ve vücuduna en çok ihtiyaç olan âmme hizmetleri elemanların
dan biri de temiz, vatanperver ilim ve ihtisas sahibi idarecidir. 

Dilekçe Komisyonu, yukarıda temas edilen müştekinin itirazlarına da kararında asla yer ver
memiştir. Bu sebeplerle de, Komisyon kararı, usul ve kanuna muhalif bulunmaktadır. 

e) Müştekinin emekliye şevkine ait kararda, esababı mucibe mevcut değildir. Bu karara; it-
tihazındaki saik dışında sonradan kanunsuz esbabı mucibe serdi esasen mümkün, olamaz. Mücer
ret «görülen lüzum» kelimelerinin, otuz yıl hizmet etmiş olmanın kanını en esbabı mucibe olamıya-
cağı yukarıda arz edildiği üzere yüksek malûmlarıdır. 

Her karar için, kanunen ve hukukan şart olan esbabı mucibenin yokluğu, başlı başına bir boz
ma ve iptal sebebi teşkil eder. Müştekinin bu yoldaki iddia ve itirazlarına da Dilekçe Komisyonu 
kararında yer verilmemiştir. 

Yukarıda arz edilen maddi, kanuni ve hukuki sebeplere binaen; mağdur hakkındaki emeklilik 
kararının; salâhiyeti yerinde kullanmamak suretiyle yapılmış, esas, maksat ve şekil bakımların
dan kanuna, hukuk esaslarına, adalete mugayir olduğu aşikâr ve sabit bulunmaktadır. 

f) Hal böyle iken, Dilekçe Komisyonu kararında; müştekinin esasa müessir iddia ve itirazla
rının tetkik ve tahlili yapılmak şöyle dursun, bunların hiçbirine yer verilmemiştir. Arz edilen du
rum karşısında; tutar tarafı olmıyan, kanunsuz, keyfî emeklilik kararının, nasıl ve ne suretle ob
jektif esaslara istinat ettiği ve kanuna uygun olduğu kabul edilebilir? 

Kanuni ve hukuki bir mesnedi bulunmıyan ve esasen beş satırdan ibaret olan Dilekçe Komis
yonu kararının da esababı mucibeden mahrum olduğu meydandadır. 

Netice: Yukarıda arz ve izah edilen \maddi, kanuni ve hukuki sebeplere istinaden; Kurucu 
Meclis Dilekçe Komisyonu kararının da şekil, esas ve maksat bakımlarından kanuna ve hukuk 
esaslarına mugayir bulunduğundan kaldırılarak şikâyet edilen ve her bakımdan kpr,v,;£3> -\vv*'n^y 

M. Mecltai (S. Sayın : ' 
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esaslarına ve adalete muhalif olan emeklilik kararının iptaline ve mağdurun vazifesinin, müktesep 
memuriyet haklarının iadesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu 
' Manisa Üyesi 

Ferit Alpiskender 

(60 sayılı Karar) 
6064/53342 Şevket Ozenalp 

Diyarbakır eski valisi 
Neyzen Tevfik So. No. : 3/7 
Maltepe - Ankara. 

(Dilekçenin özeti : Dilekçinin çeşitli idari vazifelerde bulunduğunu Devlet Şûrası Kanun Sözcülü
ğü yaptığını, şahsi liyakati ile birinci sınıf valiliğe kadar yükseldiğini, kendisinde hiçbir valide bulun-
rnıyan ilim ve ihtisas payeleri, hususiyle eserleri olduğunu, en son Diyarbakır Valisi iken münfesih D. 
P. İktidarının Diyarbakır mebuslarının çeşitli kanunsuz taleplerini terviç etmediğinden, Kürtçülük, 
Nurculuk cereyanları üzerinde de hassasiyetle durduğundan ve sakıt ve müntehir İçişleri Bakanı Na
mık Gedik'in kanunsuz emirlerine alet olmadığından 5434 sayılı Kanunun 39/B maddesine istinaden 
re'sen emekliye sevk suretiyle mağdur edildiğini beyan ve mağduriyetini mucibolan bu tasarrufun 
iptali isteğinden ibarettir.) • . . , . . . , , , . 

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Mumaileyhin 14 . 11 . 1958 tarihinde re'sen emekliye sevk 
olunduğu, 33 sene 1 ay 7 gün hizmeti bulunduğu, 5434 sayılı Kanununun 39/B maddesi hükmü bü
tün müracaat yollarını kapattığına göre, bu muamelenin iptali hakkındaki müracaatında kanun 
himayesinden mahrum bulunduğu esasen Valiliğe kariyerden gelmediği, Valiğin sıra memuriyetin
den tefrik edilmesi lâzımgeldiği, Valiliğin Devletin temsilcisi, Hükümetin ve ayrı ayrı her Bakanlı
ğın siyasi ve idari mümessili olan bir memuriyet bulunduğu, siyasi ve idari olduğu, bu sebepten 
bu memuriyetin istenmeyip, ancak tevcih edilir bulunduğu, böyle müstesna bir durumu olan bu 
memuriyetten emekliye ayrılanın iptal yoliyle tekrar iadesini istemesinin tevcih olunmıyacağı, An
kara Vali Muavinliğinden itibaren başlıyan faal idare hayatının takdirle karşılanan bir devir olma
dığı, Bolu Valisi iken makam polisine hakaret ettiğinden izzeti nefsine pek düşkün olan polisin bu 
olaydan ötürü intihar ettiği iddiasiyle hakkında takibat' yapıldığı, intihar sebebinin hakarete bağ
lı olduğu tesbit edilmediğinden ölüme sebebiyetten men'i muhakeme kararı verilmişse de, hakaret sa
bit görüldüğünden 10 gün hapsine ve 50 lira para cezası ile tecziyesine karar verildiği, Bolu'da 
kendisinin katil vali olarak vasıflandırıldığı, bu sebepten Bolu'dan tahvil olunduğu, maiyetine 
karşı sert ve haşin olup, emekliliğine kadar bu halinin eksilmeden sürüp gittiği, antidemokratik bir 
kanun olan Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun bu isim altında yazdığı bir kitapta savun
duğu bildirilmekte ve kararın iptal edilmemesi talebolunmaktadır. 

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına; incelenen dosya ve sicillerine göre; dilekçi hakkında uy
gulanan muamelenin objektif görüş ve esaslara istinadettiği ve kanuna uygun olduğu görülmüş 
olduğundan, şikâyet konusu idari tasarrufun kaldırılmasına yer olmadığına hazır bulunanların oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

00 1 . 9 . 1961 

M. Meer ( 8. SATHI : tTO) 
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Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bilekçe Karma Komisyonu 17 . 5 . 1963 

Bilekçe Kar. Kom. rapor No : 1 
Bilekçe Kar. Kom. No : 6064 
Zat ve Evrak No : 53342 
K.K. Kayıt No : 197 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

14.11.1958 tarihinde, Diyarbakır Valiliğinden re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan Şevket 
Ozanalp'm bu konudaki 17.8.1961 tarihli şikâyeti üzerine, Kurucu ıMeclis Dilekçe Komisyonunca 
verilen, 1.9.1961 gün ve 66 sayılı ve; «Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve sicillerine ıgöre; dilekçi 
hakkında uygulanan muamelenin dbjektif görüş ve esaslara istinadettiği ve kanuna uygun bulun
duğu görülmüş olduğundan şikâyet konusu tasarrufun kaldırılmasına ımahal olmadığına» dair, 
3.9.1961 tarih ve sayılı Haftalık Karar Cetveliyle yayınlanmış olan Karara Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender tarafından 23.11.1961 tarihli bir önerge ile itirazda bulunulduğun
dan ilgili dosya, raûteriz huzuriyle Komisyonumuz Genel Kurulunun 14.2.1963 tarihli toplantısında 
incelendi. '•••••< • ' " ' - • . -

Mezkûr tkararun; KURUCU Meclisin tatile girme kararı verdiği 4.9.1961 gününden (bir gün önceki 
tarihli Haftalık Karar Oetveliyle yayınlandığı anlaşılmakla, evvelemirde, o tarihte Komisyonun 
görev ve çalışmalarına esas olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesinde 
yazılı ara verme ve tatillerde dahi işliyeceği Türkiye Büyük Millet ıMeclisinin 1.3.1950 tarihli ve 
57 nci Birleşiminde kabul buyurulan Anayasa Komisyonunun 22.2.1950 tarihli raporiyle teamül 
ve tatbikatı ile teyit ıkılman Ibir aylık itiraz süresinin geçmiş olup olmadığı ve tatil Iboyunça işle
yip işlemediği dolayısiyle jbahis konusu kararın kesinleşmiş addedilip edilımiyeceği hakkında usul 
yönünden müzakere açılmış ve neticede mûteriz ile üyeden Ahmet Oürkan'ın ve bunlara katılan 
diğer üyelerin, bu sürenin, umumi hükümlere tevfikan tatili mütaakıp işlemesi ıgerektiği, bilâhara 
yürürlüğe girmiş bulunan 140 sayılı Kanunda dahi tatil ve ara vermelerde sürenin ,işlemiyece$i 
hükmü bulunduğu, lehte bulunan usul hükümlerinin evvele teşmili gerekeceği cihetle itirazın sü
resinde yapılmış g>ibi kabul edilmesi lâzımgeldiği yolundaki görüş ve düşünceleri, üyeden Süreyya 
öner'in, İçtüzüğün 57 nci maddesinde yazılı ibu sürenin, maddenin mutlak ifadesi ve Meclis karar 
ve tatbikatı karşısında kesin olması icabettiği ve usul hükümlerinin (katîleşen muamelelere teşmi
line hukuk esaslarının müsait bulunmadığı yolundaki ayrışık oyuna karşı ekseriyetle kafbul edile
rek şikâyetin esastan incelenmesine ve bunun için dilekçinin sicillerinin getirilmesine karar veril
miştir. 

İstenilen siciller .gelmiş olmakla, ilgili dosya ile birlikte Komisyonumuz " G-enel Kurulunun 
18.4.1963 tarihli toplantısında yeniden incelenip ieaibeden görüşmelerde bulunuldulktan sonra ge
reği düşünüldü : 

1925 yılında Devlet hizmetine girip 33 yıl fiilen hizmet ifa etmiş Ibulunduğu anlaşılan dilekçi
nin emekliye şevkinde idarenin mücerret; ibu uzun hizmet senelerinin ve her 'gün biraz daha vüsat 
ikftisabeyliyen âmme hizmetlerinin daha dinamik ellere terk edilmesi ıgibi hizmet nef'ine olan bir 
düşünce ile hareket etmiş bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Şikâyet konusu edilen tasarruf filhakika; 14 . 11 . 1958 gün ve 4/10980 sayılı kararnameden 
anlaşıldığı üzere, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 neu maddesinin (B) fıkrasının 
idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak tesis kılınmıştır. 

Bu tasarruftan filhakika yukarda işaret olunduğu gibi hizmet nef'ine olan ıbir düşüncenin ve 
ezcümle kamu hizmetlerini tedvir edecek olanlar üzerinde daha titiz ve hassas davranma fikrinin 
hâkim olduğu anlaşılmakla takdir hakkının kullanılmasında da ıbir isabetsizlik bulunmamıştır. 

M. M<#m (9 - Sayası: 270) 
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Mumaileyh, halen 58 yaşında olup millet, ve memlekete 33 yıl 'hizmet ifa etmiş ve baremin en 

üst derecesine yükselmiş bulunduğundan bu tasarrıvfla maddi ve mânevi hiçbir kaybı bahis konusu 
değildir. 

Gerek bu maddi durum ve gerekse mezkûr idari fiilin tesisinden bugüne ıkadar, aradan 5 yıl 
gibi uzun bir zaman 'geçmiş olması karşısında müştekinin tekrar 'hizmete dönmesinde de her han
gi bir fayda da mülâhaza ve müt'adâa edilememiştir. 

Arz olunan bu sebeplerle talep ve itiraz, üyeden Ahmet Gürkan, Hamdi Bozbeyoğlu ve Fahir 
Giritliöğlu'nun, bu tasarrufların Anayasa; Mahkemesinin iptal kararı ile, Anayasaya aykırılığı te-
yidolunan bir maddei kanuniyeye istin'adettirilmiş bulunması muvacehesinde prensiıbolaralk iptali 
lâzımgeleceği hakkındaki ayrışık olaylarına ve üyeden Sırrı Uzıınhasanoğlu, Ahmet Çakmak ve Ah
met Fuat Ak'ın çekinser kalmalarına karşı ekseriyetle reddedilmiştir. 

Keyfiyet, 140 sayılı •Kamunun- 9 ncu (maddesine uyularak bu raporumuzla C. Senatosu Genei 
Kurulanım yüksek takdir ve tasviplerine sunulur. 

Dilekçe 'Karma Komisyonu Bu rapor Sözcüsü ve 
Başkanvekili Kâtip 

Aydın Kütahya 
R. özarda O. C. Erhut 

Sözcü Sözcü Kâtip 
Edirne Bolu Niğde 

Mulıalifim Çekinserim O. Tüzün 
F. Giritlioğlu S. Uzıınhasanoğlu 

Zonguldak 
Çekinserim 
A. F. Ak 

Bolu 
Çekinserim 

A. Çakmak 

Konya 
Muhalifim 
A. Gürkan 

Balıkesir 
Muhalifim 

// . Oğuzbeyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. ü . 
//. Aydtn&r 

İsparta 
L. Başaran 

Siirt 
S. öner 

M. Moelfiü (S. 8ay*iı:*70) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma 

Kom. Rapor No. : 1 
Dilekçe Kar. Kom. No. : 6064 

Zat ve Evrak No. : 53342 
K. K. Kayıt No.. : 197 

15 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Diyarbakır Valisi iken 'emekliye sevk edilen Şeviket Ozanalp hakkındaki .bu işlemin yerinde ve 
isabetli bulunduğuna dair Kurucu [Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından verilen 1 . '9 . 1%1 gün 
ve 66 sayılı Karara yapılan itirazın reddi hakikin dajki 17 . 5 . 1963 gün ve 1^6004/33342-197 sayılı 
raporumuz Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 6 . 1963 tarihli 74 aıcü Birleşiminde aynen 
kabul edilmiş ıbulunduğundan, 1140 sayılı Kanunun 9 ncu mıaddesine uyularak komisyonumuz 
Genel Kurulunda ıte'krar incelenip görüşülmüş ve aynen Millet Medisi Genel Kurulunun Yüksek 
tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. U. 
H. Aydmer 

Konya 
Muhalifim 
A. Oürkan 

Bu Rapor Sözcüsü 
Başkanvekili 

Aydın . 
R. özarda 

İsparta 
L. Başaran 

ve 

Antalya 
M. îlkuçan 

Sözcü 
Edirne 

Muhalifim 
F. Giritlioğlu 

Ankara 
İV. Berkkan 

Kâtip 
Kütahya 

0. C. Erkut 

Bolu 
Çekinserkn 
A. Çakmak 

Siirt 
S. öner 

mmm i» 
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Dönem : 1 OOO 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S.-Sayısı: ZÖZ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslayva Federatif Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 31 . 12 . 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile 
ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 

mütalâası (1/187) 

T. C. 
Babakanhk 18 . 4 r 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ., 

Sayı : 71-1727/1253 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 31.12.1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Pro
tokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun tasansı) gerekçesi ve 
ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokol ile ilişiklerinin Bakanlar Kurulunca 29.3.1962 tarihli ve 6/336 sayılı Karar
name ile onanmış olduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

31.12.1959 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte olan Türk -
Yugoslav ticaret münasebetlerinin 1962 yılı ithalât programlımıza uygun olarak tatbikini sağla-
mak maksadiyle 1961 devresi ikili kontenjan listelerinin revizyonunu teminen Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti temsilcileri ile Ankara'da yapılan müzakereler 7.3.1962 /tarihinde iki Hükü
met arasında 31.12.1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek bir Protokolün imzalanmasiyle neticelen
miştir. 

iki memleket arasında mübadele mevzuu olacak mallar mezkûr Protokole ekli (A) ve (B) lis
telerinde tesbit edilmiştir. 

Yugoslavya'dan yapılacak ithalâta ait listemizde kayıtlı 'maddelerin ttesbitinde, ekonomimizin 
icaplarına uygun tarzda geniş ölçüde hammaddelere ve kısmen zaruri ihtiyaç maddelerine yer ve
rilmiş ve bu memleketten ithal edilecek maddelerin, dış ticaret rejimimize ek liberasyon ve tah
sisli ithal malları listelerindeki maddelere uygunluğu sağlanmıştır. 
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Yugoslavya ile aramızda mübadele mevzuu olacak maddelere kontenjan tefrik edilirken, APA 

sahası ve serbest dövizli memleketlerle ticaretimizin bünyesi ile seyri ve Yugoslavya Federatif 
Halk Cum'huriyeitiyle 1961 yılında vâki mübadelelerin tatbikatından elde edilen neticeler nazarı 
dikkate alınarak iki memleket arasındaki ticaret hacmi karşılıklı olarak cetrnan 15 milyon dolar 
civarında realist bir seviyede tesbit edilmiştir. 

Ayrıca Yugoslavya'da millîleiştirilmiş bulunan Türk mail, hak ve menfaatlerinin tasfiyesine mü-
taallik 13 Temmuz 1956 tarihli Tazminat Anlaşmasında tes'bit edilen umumi tazminat yekûnunun 
ikinci taksidine tekabül eden 468 750 USA dolarının tahsili içıin de gerekli imkânlar, Protokole 
ekli gizli mektup ile sağlanmıştır. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen söz konusu Protokol ile eklerinin onaylan
masının uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz olunmuştur. 

Dlşiglerl Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/187 18 . 4 . 1963 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halik Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imza edilen «TÜrikiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki Sİ . 12 . 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun, bulunması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlılk temJsiücSileriinin iştinaiMlyle ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler (neticesinde, ıgerekçede belirtilen huısusladia İlişikle
rinde telslbift olunan esaslar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğimice Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmıak üzere Yüksek Başkanlığa (sunulur. 
Bu Rapor Sözcüsü ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kâtip 
Bursa Sivas Adana Kocaeli 

C. Perin G. Sarısözen K. Oülek N. Erim 

Manisa Mardin Rize Samsun 
N. Yenişehirlioğlu V, Dizdaroğlu E. Y. Akçal 1. Kikç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 31 . 12 . 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun 

bulunması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 7 . 3 .1962 tarihinde Ankara 'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ûb Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 31 . 12 . 1959 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 4 . 1002 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N.Su 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
8. İnan 

<Sa. ve So. Y, Bakanı 
S. Seren 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

. İmar ve 
M. 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İskân Bakanı 
Güven 

M. Meclisi (S. Sayın: 262) 



Ankara : 7 Mart 1962 
Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanı

rım : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara

sındaki 31 Aralık 1959 tarilhli Ticaret Anlaşmasına Ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen 
müzakerelere atfen aşağıda yazılı 'hususları size teyidetmekle şeref duyarım. 

Türkiye Cumhuriyeti PTT Genel Müdürlüğü ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
PTT Genel Müdürlüğü arasında 31 Aralık 1960 tarihine kadar "tekevvün etmiş olup şimdiye ka
dar tasfiye edilmemiş bulunan hesaplar esasına göre tesbit olunan posta, telgraf ve telefon hiz
metlerinden husule gelen borçlarla 1962 senesinde tahassül edecek aynı mahiyetteki borçlar, 31 
Aralık 1959 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 'Tediye Anlaşması hükümleri dairesinde ve % 50 si (A) -hesabı 
ve % 50 si (B) 'hesabı delaletiyle tasfiye edilecektir. 

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan.» 
Hükümetimin bu 'husustaki mutabakatını size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Peter Tomiç Türk Heyeti Başkanı 
Yugoslav Heyeti Başkanı Sabahattin Dumer 

Ankara 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında münakit 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına 

EK PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da münakit 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş edilen Karma 
Komisyon 13 Şubat 1962 ilâ 7 Mart 1962 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. 

Her iki 'heyet iki memleket arasındaki karşılıklı ticari mübadeleleri âzami imkânlar «dâhilinde teş
vik ve teshil etmek hususundaki iyi niyetlerini izhar ve teyidederek müşterek iktisadi münasebetlere 
mütaallik (birçok meseleleri incelemişlerdir. 

Mal mübadelesi hususunda mevcut imkânlar tetkik edildikten sonra her iki heyet bu mübadelele
rin 'genişletilmesi için hakiki imkânların mevcudolduğunu tesbit etmişler ve hu bapta aşağıda ya
zılı hususlarda mutalbık kalmışlardır. 

1 — Her iki heyet yeni ahdî devre için 1 Ocak 1962 tarihinden 31 Aralık 1962 tarihine kadar 
tatbik olunacak ve halen mer'i Ticaret Anlaşmasına ek bundan evvelki «A» ve «B» listeleri yerine 
kaim olacak yeni «A/T» ve «B/I» listelerini tanzim etmişlerdir. 

2 — işbu Ek Protokol 31 Aralık 1959 tarihinde Ankara'da 'imzalanan Ticaret Anlaşmasının ay
rılmaz bir cüz'üdür. 1 Ocak 1962 tarihinden itibaren muvakkatn tatbik olunacak ve her iki Hükü
met tarafından kendi mevzuatları dairesinde tasdik edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Ankara'da Fransızca iki asli nüsha olarak 7 Mart 1962 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yugoslavya Federatif Halk 
Hükümeti adına ' Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Sabahatin Dumer Dr. Petar Toyniç, 
,(Tiirk Heyeti Başkanı) (Yugoslav Heyeti Başkanı) 

M. Meclisi < S. Sayısı: 262.) 
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(A) LÎSTBSÎ 

Ydguslavya'ya ihracedüecek Türk mallan 

Sıra 
No. 

1 
2 
o o 
4 
5 
0 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3-6 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Madde temi 

Taze balık 
Kuru üzüm 
iKuru ıkıcir 
Fındık 
Narenciye 
Diğer kuru meyveler 
Fasulye 
Nohut 
Küspe 
Ay çiçeği tohumu 
Balık unu 
Keten tohumu 
Kendir tohumu 
Soya fasulyesi 
Diğer yağlı tohumlar 
Yer' fıstığı 
Burçak 
Acı çekirdek 
Av derisi 
Keçi kılı 
Küçük ba§ hayvan derisi 
Pamuk (1 000 tonu Sea - Land cinsi) 
Yün ipliği 
Pamuk ipliği 
Pamuk ve yünlü mensucat 
Yapağı ve kirli yapağı 
Tiftik 
Paçavra 
iManganez cevheri 
Krom cevheri 
Demir cevheri ; 
Bakır (Blister) 
Oiıva 
Hurda demir (Sanayi Bakanlığının müsadesiyle) 
Çimento 
Bal mumu 
Palamut 
Tanen (palamut hülâsası) 
Ceviz kütüğü 
Bağırsak 
Zeytin 
cMeröimek 
Linter pamuğu 
Muhtelif 

Miktarı 
(Ton) 

7 000 P.A, 
600 
300 
400 

3 600 
. 

İ 500 P.A. 
ı200 

2 000 P.A. 
P,M. 

20 P.A. 
1 500 

200 
1 000 

P.M. 
100 

P.M. 
20 

600 
3 000 

P.M. 
P.M. 

500 
250 

15 000 P.A. 
30 000 

. 50 000 
1200 

15 
P.M. 

• P.M. 
15 

300 
200 M3. 

10 
100 
150 

Kıymeti 
U. IS. A. $ 

50 000 P.A. 

100 000 
150 000 

100 000 

10 000 P.A. 

25 000 

25 000 

1 500 000 
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(B) LİSTESİ 

Türkiye'ye ihracotunacak Yugoslav malları 

Sıra Güm. Ta. ve [Kıymeti 
No. İst. No. Madde dsmı (U.ıS.A. $ 

i 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
S 

12.06 
12.07.90 

15.07.11 
25.07.90 
28.03 
28.17.10 
28.19.10 
28.38.11 

Şerbetçi otu 20 000 
Yalnız tababette kullanılan diğer nebatlar (Sağlıık Bakan
lığı müsaadesiyle) 6 000 
Hint yağı 6 000 
'Diğerleri (bsntonit dâhil) 5 000 
Nebati karalar (Oarbon Black) ve diğerleri '5 000 
Sodyum hidroksit (kostak soda) 50 000 P.A. 
Çinko oksit 25 000 
Gayri safi bakır sülfat ) 
(ıgöztaşı) ) Tarım Balkan! ığı 

28.38.19 Yalnız saf bakır sülfat ) miisadesiyle 
(ıgöztaşı) ) 

28.38.19 Diğerleri (saf bakır sülfat hariç) 
21 (Krom sülfat 
22 Yalnız kodeks evsafında veya daha saf sodyum sülfat 
23 iSodyum bi sülfat 
VA 'Sodyum per sülfat 
25 Magnezyum suKat 
26 Kurşun sülfat 
08 Çinko sülfat 
29 Diğerleri 
30 Alüminyum sülfat 
41 Bazik civa sülfat 
42 Civa sülfat 
43 Potasyum sülfat 
44 Katmium sülfat 
49 Diğerleri 
52 Baryum sülfat 
59 Diğerleri (nikel sülfat hariç) 
60 Potasyum alüminyum sülfat 
71 Krom şapı 
7ı3 Demir şapı 
79 ıDiğerleri 60 000 

9 28.42.13 (Sodyum karbonat (soda) 
16 Potasyum karbonat 
17 Kurşun karbonat 75 000 

10 28.45 Silikatlar t 15 000 
11 28.47.50 Kromatlar 

60 Potasyum bikromat 
90 Diğerleri 10 000 

12 28.49 Kolloidal haldeki kıymetli madenler ve sairleri 10 000 
13 28.56 (Karbürler 5 000 PJL 

M. Meclisi ( S. Sayım ı 262) 



. Tâ. ve 
îst. No. Madde ismi (U 

29.36 Sülfamitler 
29.38 Provitaminler ve vitaminler 30 
32.05.21 Anilinler, alizarinler, 

22 Uzvi suni boyalar 
29 Diğerleri 10 

32.08 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstah
zar pigmentler, cam haline gelehilen terkipler' 10 

32.09.11 Yalnız selülozik vernikler 
12 Kloro kauçuk vernikler 
21 Yalnız selülozik boyalar 
29 Yalnız zehirli boyalar 
39 Yalnız deri ve mensucat sanayii için fmisaj boyalan ve 

alüminyum pasta, bronz pasta (filim yapmıyan ve bağlayı
cı yağlı maddeleri havi madenî tozlar dâhil) 25 

32.10 Boyalar (İhracatçı birlikle fi ihtiyaç, belgesi dile yalnız ih
racatçılar için) 10 

32.13.10 Matbaa mürekkepleri 25 
32.13.21 Çini mürekkebi, kapye mürekkebi, teksir mürekkebi ve 

emsali mürekkepler (ıstampa, mürekkebi hariç) 5 
34.02.20 Diğer tansiyo aktif müstahzarlar ve lesıivler için müstah

zarlar (sabun ihtiva edenler hariç) 10 
35.06.90 Diğer yapıştırıcı müstahzarlar 5 
36.03 Fitiller ve infilâk fitilleri ) 

04 Kapsüller ve infilâk kap- ) 
sülleri ) Sanayi Bakanlığı emrinde 

05 Protekni eşyası (şenlik ) 
fişekleri hariç) ) 20 

37.02.21 Boş sinema filimler! (yalnız parlamaz cinsi) 
22 Fotoğraf Alimleri (boş) '50 

37.03 Hassas hale getirilmiş kâğıtlar, kartlar ve mensucat (boş 
veya dolu fakat develope edilmemiş ozalit ve bu tip kâğıt
lar hariç) 10 

38.03.10 Aktif hale getirilmiş kömürler 
20 Tasfiye toprağı 
90 Diğerleri 10 

29.15.90 Yalnız plâstifiyan ) 
39.01 Kondansasyon, polikon-) 

dansasyom ve poliadisyon) 
yolu ile temin edilen müs-) 
taksallar ) Formifka ve 

89.02.10 Mayi ve hamur haldeki) benzerleri hariç 
müstahsallar ve sairleri ) 

90 Yalnız akrilife esaslı plâs-) 
tikler ) 

M. Meclisi ( S. Sayın : 262) 



Sıra 
No. 

Güm. Tâ. ve 
îst. No. 

39.03.40 

50 
39.04 

39.05 

— 8 — 
Kıymeti 

Madde ismi (U.S. A. $) 

28 

29 
30 
31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 
38 

39 

39.06.29 
40.09.10 

44.11.21 
47.01 
48.01.10 

44 
48.01.41 
48.01.61 
48.10 
48.01.62 

63 
69 

48.03 

48.05.90 
48.06.10 
48.07 

48.08 
51.01) 
51.03) 
54.03.10 
54.04.10 
55.05.90 
56.01.20) 
56.02.20) 
56.04.20) 
56.05.11) 

21) 
31) 
41) 

56.01.10) 
56.02.10) 

Formika ve 
benzerleri hariç 

Mayi veya hamur haldeki] 
müstahsallar ve sairleri 
Vulkanize fiber 
Sertleştirilmiş ajbüminoit) 
maddeler 
Eritilerek tadil edilmiş ta
biî reçineler ve sairleri; 
(kolofan ihtiva eden reçi
neler hariç) 
Yalnız aljinik asit tuzları ve esterleri 350 000 P.A. 
Tazyikli hava çekiçleri için hususi hortumlar (yalnız asgari 
40 atmosfer tazyikli 2 saat devamlı ve fiilî bir çalışmaya ta
hammül edenler) 10 000 
Ağaçtan kundura çivisi 5 000 
Kâğıt hamuru ve selüloz 30 000 
Süzgeç kâğıdı 
Çimento torbası yapmaya mahsus (kraft kâğıldı) 40 000 
Matbaa ve yazı kâğıtları 50 000 
Sigara kâğıdı ) T e k d m a d d e l e r i p M 
Sigara kağıdı ) 
Sünger kâğıdı 
Resim kâğıdı 
Diğer kâğıtlar 
Yalnız parşömine ve parşömine taklidi kâğıtlar (parafinli 
kâğıtlar hariç) 
Diğer mukavvalar 
Yalnız ölçü aletlerine mahsus 'çizgili kâğıtlar 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış veya matbu 
kâğıt ve mukavvalar (zamk7ı kâğıtlar ve parafinli kâğıtlarla 
deri taklidi mukavvalar hariç) 
Filtre kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar 25 000 
Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler (Sanayi Bakanlığı 
müsaadesiyle) 50 000 P.A. 
Keten ipliği (14 No. ve daha yukarı olanlar) 
Kunduracı ipliği (14 No. ve daha yukarı olanlar) 10 000 
Ağ ipliği 25 000 
Dokumaya elverişli suni devamsız lifler, lif döküntüleri ve 
iplikler 
(iSanayi Bakanlığı emrinde) 

175 000 P.A. 
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Sıra 
No. 

40 
41 

Güm. Tâ. ve 
İst. No. 

56.04.10) 
56.05.12) 

22) 
32) 
42) 

62.03.10 
68.04.20 

68.05 
68.06 

— 0 — 

Madde ismi 

50 

Dokumaya elverigli sentetik devamsız lifler, (lif döküntüleri 
ve iplikler 

Jütten çuval 
Mermer kesmeye mahsus testere ve sanayide kullanılan zım
para taşları 
'El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus /taşlar 
Yalnız su zımparaları ve yalnız toz veya tane halinde aşın
dırıcılar (su zımparaları dışındaki bezli ve kâğıtlı zımpara
lar hariç) 

68.13 Yalnız işlenmiş amyant ve manıûlâtı (amyant ipliği kort 
amyant, şeritler, dokumalar, fitil, salmastra, levha ve filtre-
lik (toz amyant 'hariç) (firtreük levha amyant dâhil) 
Hijyenik sabit cihazlar 
•Porselenden sofra, eşyası 
% 70 den fazla alümini ihtiva eden ateş tuğlaları ile 
kromit, manyezit ve krom manyezit ateş tuğlaları ('Sanayi 
(Bakanlığı müsaadesiyle) 
Kromit 
Diğerleri (% 50 den az alümini ihtiva eden ateş tuğlaları 
hariç) (iSanayi Bakanlığı müsaadesiyle) 

) 
) Döküm potaları karnileri (tapa ve mesnetler dâhil) 
) 
) 

Camdan çubuk, bilya ve tüpler 
öam yünü, cam lifleri ve bunlardan mamulât 
Telli cam, diğerleri 

Yalnız amuva veya emprime camlar 
Yalnız 100 cc. ve daha büyük serum .ampulleri 
Camdan lâboratuvar ve eczacılık eşyası ve hijiyenik eşya 
Optik camlar ve optik cam lan parçalar ve tıbbi gözlük 
camları 
Yalnız elektrik kaynak eiektrodu ve yay imali için filma-
şin 
Köşeli 'çubuklar 
Lamalar 
Demir ve çelikten diğer çubuklar 
(Soğuk çekilmiş veya kalrbrelenmiş çubuklar 
Demir veya çelikten profil'er (perde rayları ve demir di
rek hariç) 

73.14.30 Galvanizli teller (İhracatçı birlikleri ihtiyaç belgesi ile 
yalnız .ihracatçılar için) 

42 
43 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

69.10 
69.11.10 
69.02.10 

69.02.40 
90 

69.03.14 
16 
19 
90 

70.03 
70.20 
70.04 ) 
70.06 ) 
70.05.30 
70.17.10 

21 
70.18 

73.10.10 

73.10.30 
40 
50 
60 

73.11 

. Kıymeti 
(U.S.A. $) 

50 000 

15 000 P.A. 

50 000 
5 000 

50 000 

25 000 P.A. 

10 000 

100 000 

15 000 

10 000 

200 000 

15 000 
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Sıra Güm. Tâ. ve Kıymeti 
No. îst. No. Madde ismi (U.S.A. $) 

51 73.16. Demiryolu raylan P.M. 
52 73.20 Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (2,5 

parmağa kadar döme demir ve demirden olanlar hariç) 25 000 
53 73.18 Demir veya çelikten ince ve kaim borular (2,5 parmağa ka

dar dikişli borular hariç) 
73.19 Tazyıka mukavim çelik borular 50 000 

54 73.24 Demir veya çelik kaplar 75 000 
55 73.25 Yalnız çelik tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar, 

bocurgat halatları ve benzerleri 
73.27 Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 

(sıva teli ve madenî mensucat hariç) 60 000 
Yalnız tarnsmisyon zencirleri. 
Gemi çapası (Ulaştırma Bakanlığı müsaadesiyle) 
Nal çivisi 
Yalnız (kabara, mıobilya çivileri ve oluklu çiviler 
Yalnız krom ve katmiyum kaplı civata ve somunlar ile saç, 
vidalan 
Yalnız saçtan emayesiz 'banyo küvet taslağı 
Alüminyum porfiller 
Alüminyum saç, levhalar, yapraklar ve şeritler 
Alüminyum boru teferruatı 
Alüminyumdan teller 
tçi dolu çubuklar 
Yalnız alüminyumdan ince pullar 
Yalnız alüminyumdan ince borular (dış kutru 15 mim. ve da
ha ince olanlar) 

76.12 Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar 
ve benzerleri 

76.13 Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 
76.16.10 Yalnız alüminyum çiviler, vidalar, civatalar, somunlar ve 

emsali (rondelalar hariç) 50 000 
63 78.01.10 Yalnız % 99,97 safiyette ham kurşun (yalnız akü sanayii 

için) 
20 Yalnız matbaa metali 50 000 

56 
57 
58 
59 

60 
61 

62 

73.29.90 
73.30 
73.31.10 
73.31.90 
73.32 

73.38.50 
76.02.15 
76.03 
76.07 
76.02.11 

19 
76.05 
76.06 

25 000 
275 000 P.A 
15 000 

10 000 
10 000 

80 000 P.A 
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Sıra 
No. 

64 

65 

66 

Güm. Ta. re 
îst No. 

79.02 
79.03 

79.04 

79.06.10 

82.01.30 
40 

82.02 
82.03 
82.04 

Madde ismi 

82.05 

67 

82.06 

82.07 
82.10 
82.11.21 

23 
82.12 
82.13.10 

21 
22 
23 

29 

Sıra Güm. Tâ. ve 
No. îst. No. 

68 

69 

83.07.10 
85.10.10 
83.07.21 

29 

83.16.10 

Çinkodan içi dolu çubuklar, profiller ve teller 
Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler, çinko tozu ve çinko
dan ince pullar 
Çinkodan ince ve kalın borular, içi boş çubuMar ve boru 
teferruatı 
Çinkodan çiviler, vidalar, rondelalar, eivatalar, somunlar ve 
emsali eşya 
Orak 
Tırpan • 
Yalnız her nevi testere ağızları 
El aletleri 
Sair el aletleri (pik, döküm, sabit ve devvar tmeogene ve ma
la, balyoz, marangoz ve dülgerlikte kullanılan rende, plân-
ya, düz taban, kiniş ve emsali, talaş çıkaran ağaç gövdeli el 
aletleri, tornavidalar, 1/2 Kg. kadar çekiçler ve kıl testere
leri ve kıl testereleri takımları hariç) 
Tazyik ile çukurlaştırmaya, ıstampa/lamaya, erkek ve dişi 
vida açmaya ve benzeri işlere mahsus mabinalar ve el ile iş
leyen makinalar için aletler (0,5 ten 10 mm. ye kadar (10 
dâhil) makkap uçları hariç) (konik saplı ımakkap uçları dâ
hil) 
Makina ve makinalı cihazlar için bıçaklar, ve kesici ağızları 
(hasat makinalarına mahsus bıçaklar hariç) 
Aletler için ince levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya 
82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları 
Yalnız madenî traş makin a3arı 
Ustura 
Makaslar ve ağızları 
Manikür, pedikür alet ve takımları 
Saç kesmeye (mahsus maMna 
Hayvan kırkmaya mahsus makina 
Saç kesme ve hayvan kırkmaya mahsus makinalann kesici 
parçalan 
Yalnız et kıyma makinalarına mahsus bıçaklar 

Madde ismi 

Maden ocakları için maden lâmbaları 
Maden ocakları için maden lâmbaları 
(Beyaz alevli lâmbalar (gemici fenerleri hariç) 
Yalnız beyaz alevli lâmbaların aksamı (hazne hariç) ve 
sahil fenerleri yedek aksamı 
Yalma: lehim teli ve elektrik kaynağı için elektrotlar (de
mir, dökme demir, âdi çelik ve karbonlu çelik kaynağı 
«lefetrotları hariç) 

Tutan 
(U.S.A. : 

200 000 

140 000 

200 000 P.A. 

50 000 

Kıymeti 
(U.S.A. $ 

50 000 

10 000 

M. Meclisi (S. Sayan: 262) 
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Sıra GMim. Ta. ve Kıymeti 
No. îst. No. Madde ismi (U. :S. A. $) 

70 84.06.20 Dizel ve yarım dizel motorları (15 HP. ye kadar olanlar S 
iStasyonel tip dizel motörleri ile dıştan takma deniz motör
leri hariç) 

40 [Benzin motörleri (dıştan takma deniz motörleri hariç) 
#0 Diğer dâhili ihtirakli motörler (dıştan takma deniz motör

leri hariç) 
90 Yalnız dizel motörlerine. mahsus çelik kılıflı bronz yatak

lar 50 000 
71 84.07 Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka »motörler 

08 Sair motörler ve kuvvet hâsıl eden makineler 10 000 
72 84.09.10 Makina ile işliyen yol silindirleri 

84.09.20 Müteferrik aksam ve parçalar 25 000 P.A. 
73 84.10.10 Fiyat ve miktarı gösteren tertibatı olan tevzi tulumbaları 

21 Mayiat için elevatörler 
22 Yalnız türbopomplar 
23 Mayiaıt için tulumbalar (derin kuyu su pompaları ile kapa

sitesi 250 M3 saıate kadar kadar olan santrfüj pompaları 
hariç) 

29 Müteferrik askam ve parçalar (gövde ve şasisi hariç) 35 000 
74 84.11 Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopomp-

ları, hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri 
ve türbokompresörleri, serbest pistonlu jeneratörler, vanti
latörler ve benzerleri 20 000 

75 84.13 Ocakların beslenmesi için brülorlerve otomatik ocaklar 40 000 
76 84.15.90 Müteferrik aksam ve parçalar (iç ve dış gövde, kapılar 

ve ticari tip buz dolabı evapatörleri hariç) 25 000 
77 84.17 Yalnız tıbda kullanılan otoklav, etüv, sterilizatör, blok 

sterilizasyon cihazları ve lâboraıtuvar makinaları (ıSağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı müsadesiyle) 
Şohben ve su ısıtıcıları (yalnız hava gazı için) 
Yalnız tıbba ait motorlu santrfüjler (Sağlık Bakanlığı mü-
sadesiyle) 30 000 
Yalnız otomatik ibreli teraziler 15 000 
Yalınız sırt pülvarizatörleri (Tarım Bakanlığı müsaadesiyle) 10 000 
Asansörler (münhasıran mukaveleli fabrika acentaları tara
fından ithal edilecektir) (İmar ve İskân Bakanlığı müsad'e-
siyle) 
Yalnız asansör m akmaların m aksam ve parçalan ile telefe
rik cihazlarına ait aksam ve parçalar (Kabineler hariç) 75 000 P.A. 
Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makine 
ve cihazlar (asansör hariç) 50 000 
'Toprağın kazılması, delinmesi ve çıkarılması, nakil ve tes
viyesi için sabit ve müteharrik makina ve cihazlar 
Yalnız müteferrik aksam ve parçalar (gövde ve şasi Ve 
grayder bıçakları hariç) 50 000 

78 
79 
80 

81 

82 

84.17.21 
84.18 

84.20.21 
84.21 
84.22.10 

90 

84.22.20 

84.23 

84.23 

M. Meclisi (S. Sayısı: 262) 



Sıra Güm. Ta. ve 
No. îst. No. 

83 84.24 

84.25 

13 — 

Madde ismi 

Toprağı hazırlamak, işlemek ve ekmek için ziraat makina 
ve cihazları (hayvanla çekilen pullukların uç demiri hariç) 
(traktör için pulluk uç demiri dâhil) (Tarım Bakanlığı 
müsaadesiyle) 
Zirai mahsullerin 'hasat ve harman edilmesine mahsus 
makina ve cihazlar (Tarım Bakanlığı müsadeısiyle) 

Kıymeti 
(U.S.A. $ 

100 000 P.A. 

fchra 
No. 

84 

85 

Güm. Tâ. ve 
tst. No. 

84.25.91 

95 

84.26.90 
84.29.20 
84.27 

Madde ismi 
Tutarı 

(U.S. A. 

86 

87 

89 

84.28 

84.45 

84.48 

84.49 

85.05 

84.51 
84.52.10 
84.53 
84.56.20 

30 

91 

90 
91 

92 

85.01.22 
85.01.31) 

32) 
33) 

85.01.10 
21 
60 

Biçer, bağlar, 'biçer - döver, harman ve tohum ezen makina-
ların aksamı (hasat makinaları bıçakları hariç) 
Diğer makinaların müteferrik aksam ve parçaları (hasat ma
kinaları 'bıçakları hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar (gövde ve şasi hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar (gövde ve şasi hariç) 
Meyva prestleri ve filtreleri ile sair cihazlar (üzüm sıkma 
presleri hariç) 
Ziraate, nahçıVanlığa, tavukçuluğa ve arıcılığa mahsus diğer 
makina ve cihazlar (Rolerghı çıırçır ıma'kinaları ve 1 200 yu
murta (kapasitesinden küçük kuluçka makinaları hariç) 
Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus una-
kînalı aletler r" 
84.45 ilâ 84.47 (dâhil pozisyonundaki makinalı aletlerin par
ça ve teferruatı (gövde ve şasi 'hariç) 
El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler ve makinalı 
aletler (elektrikli motorlu olanlar hariç) 
El ile kullanmaya mahsus elektromekani'k aletler ve maki
nalı aletler 
Yazı maHdnalah (yalnız standart. Tünk klavyeli olanlar) 
Hesap makinaları 
Delikli kartla çalışan istatistik ımakmaları <ve benzerleri 
Taş kırma makinaları 
Madenleri ayırmaya, eleme ve yıkamaya mahsus makina ve 
cihazlar 
.Madenleri ayırmaya, elemeya ve yıkamaya mahsus makina 
ve cihazların aksamı (gövde, şasi ve kazan hariç) 
Elektrik jeneratörleri 

Eloktrik motorları 

Gerilimi 35.000 Wolttan (35 000 harie) yüksek olan her ta-
kattaki transformatörler, takati 1 500'Kw. dan (1 SOOidâ'hil) 
yukarı her gerilimdeki transformatörler (yalnız floresans 
ampul balastları hariç) 

10 000 

30 000 

75 000 

10 000 

15 000 

75 000 
40 000 

60 000 

40 000 

M. Meclisi (S. Sayısı : 262) 
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Sıra 
No. 

93 

94 

95 

96 

Güm. Ta. ve 
îst. No. 

85.01.40 
. 50 
90 

85.02 
85.04.10 

85.04.20 

90 

85.08 

85.09 

Madde ismi 
Kıymeti 

(U.S.A. $) 

97 85.11.20 

98 
99 
100 

101 
102 
103 
104 

Sıra 
No. 

90 
85.11.10 
85.13 
85.14.11 

20 
85.15.90 
85.18 
85.19.20 
85.19.30 

10 

Güm. Ta. ve 
îst. No. 

105 

85.19.90 

85.20 
85.20.10 

20 
70 
W 
90 

ba-

Statik ve rotatif konvertisörler 
Reaktans bobinleri (floresan ampul balasları hariç) 
Aksam ve parçalar (gövde hariç) (floresan ve ampul 
lastlan hariç) 
Elelktrikli mıknatıslar ve sairleri 
Akümülâtörler (kara nakil vasıtalarında kullanılan kurşun 
akümülâtörleri hariç) 
Akümülâtör plâkları (kara nakil vasıtalarında kullanılan 
kurşun akümülâtörleri plâkları hariç) 
Diğer parça ve aksam (kara naMl vasıtalarında kullanılan 
kurşun akümülâtörlere aidolanlarla libere edilenler hariç) 
Dahilî ihltiraklı motorları ateşlemeye ve- hareket ettirmeye 
mahsus tertibat ve cihazlar 
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için 
elektrikli aydınlatma ve işaret cihazları, cam siliciler, buz
lanma ve buğulanmayı önleyici tertibat 
Kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli malkina ve ci
hazlar 
Müteferrik atosam ve parçalar (görvde ve şasi -hariç) 
Sanayide ve lâboratuvaırlarda kullanılan elektrik: fırınları 
Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar 
Telli telefon cihazına mahsus mikrofonlar 
Hopartörler 
Aksam ve parçalar (şasi ve kutu hariç) 
Elektrik kondansatörleri 
Isıtıcı olmıyan (rezistanslar, potanöiyometreler ve reostalar 
Yalnız kumanda ve tevzi tablolarında kullanılan röleler 
Yalnız buşon, bronz» duy, yıldız müselles şalter, termik şal
ter ve manyetik şalter *^*"*'* 

Madde ismi 

Müteferrik aksam ve parçalar (85.19.10 pozisyonundaki 
teçhizattan yalnız buşon, bronz duy, yıldız müselles şal
ter, termik şalter ve manyetik şalterlerin müteferrik ak
sam ve parçaları 
Yalnız nakil vasıtaları ampulleri 
Aydınlatma ampulleri (10 Wat ile 750 Wat arasında her 
woltajda Havuz veya sürgü duylar, açık buzlu veya renkli 
camlı normal tenvirat ampulleri ve minyon veya normal 
duylu buji ampulleri hariç) 
floresan .ampulleri 
Sair ampul ve tüpler 
Elektrikli ark lâmbaları 
Müteferrik aksam ve parçalar 

25 000 

25 000 

10 000 

10 000 

25 000 
5 000 

250 000 

30 000 
15 000 
25 000 
15 000 

Tutan 
(U.S. A. 

30 000 P.A. 

10 000 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 262) 



Sıra 
No. 

106 

107 

108 

109 
110 

111 
112 

Güm. Ta. ve 
îst. No. 

85.21 

85.23.10 
20 

85.23.90 

85.25 
85.28 

87.01 
87.02.13 

— 15 — 
Tutan 

Madde ismi (U. :S. A. 

Aydınlatmadan gayrı işlerde kullanılan tüp, lâmba ve am
puller 25 000 
Toprak ve su altı 300 000 P.A. 
Kablolan 
Yalnız 0,10 mm. den ince 2 mm. den kaim emaye bobin 
telleri 10 000 
Yalnız yüksek tevettür için izolatörler 25 000 
Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyondannda 
zikri geçmiyen veya bulun mıyan elektrikli aksam ve par
çalan 10 000 
Traktörler P.M. 
Yalnız kamyonet (500 - 1 500 Kg. safi yük taşıma kapasi
teli olanlar) (münhasıran mukaveleli fabıika aıcentalan ta
rafından ithal olunacaktır) 

87.02.13 Yalnız kamyon (en az 1,5 ton ve en çok 6 ton safi yük 
taşıma kapasiteli olanlar) (madenî ve ahşap kasaları ha
riç) (münhasıran mukaveleli fabrika acentaları tarafından 
ithal olunacaktır.) 

87.02.13 Yalnız 6 ton ve daha fazla safi yük taşıma kapasiteli kam
yonlar, (madenî ve ahşap kasaları hariç) (münhasıran mu
kaveleli fabrika acentaları tarafından ithal edilecektir) 

•87.04.90 Yalnız motorlu kamyon ve otobüs şasesi (en az 1,5 ton, 
en çok 6 ton safi yük taşıma kapasiteli olanlar) (Mün
hasıran mukaveleli fabrika acentalan tarafından ithal olu
nacaktır) • 260 000 P.A. 

113 87.04.90 Motorlu kamyon ve otobüs şasileri (yalnız 6 ton ve daha 
fazla safi yük taşıma kapasiteli olanlar) (münhasıran muka
veleli fabrika acenıtalan tarafından ithal edilecektir) 

87.02.14 ) Otobüsler ) Münhasıran mukaveleli fabrika 
19 ) Yalnız hasta naMl vasi- ) açan talan tarafından ithal edi-

talan ) lecektir. 
(yalnız hasta nakil vasıtal an Sağ. Bakanlığı müsadesiyle) 240 000 

114 87.07.10 Fabrika ve antrepolarda, kısa mesaf ellerde eşya taşımaya, 
istif yapmaya ve benzeri işleri görmeye mahsus motorlu 
şaryolar (motorun cinsi ne olursa olsun), demiryolu istas
yonlarında kullanılan neviden traktörler (tamam veya nâ-
ftamam) 10 000 

115 87.09.10 ) Motosiklet 
20 ) Motorlu velosipetler 
30 ) Her türlü sepetler ' 50 000 

116 87.10 Motorsuz bisiklet (3 tekerlekli olanlar hariç) 30 000 
117 87.12 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıta

larının aksam, parça ve teferruatı (bisiklet ve motorsifclet 
kadro ve gidonlan hariç) 30 000 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 262) 
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Sıra Güm. Tâ. ve Tutarı 
No. tst. No. Madde ismi (U. :S. A. $) 

119 

120 

121 

122 
123 
124 
125 

90.01 
90.02 
90.03 

90.04 
90.08 
90.09 

90.12 
90.13 
90.15 
90.16 

) 
) 

118 87.14 Yalnız 10 ton ve daha yukarı yük taşıma kapasiteli, fren 
tertibatı bulunan ve kamyonla çekilen treylerler (.münha
sıran mukaveleli fabrika acentaları tarafından ithal oluna
caktır.) 30 000 
Her nevi adeseler, prizmalar aynalar ve diğer optik eşya 
(traş optik aynalar ve dev aynalar hariç) 5 000 
Yalnız madenî gözlük çerçeveleri ve çerçevelerin madenî 
aksamı 
Yalnız röntgen gözlükleri 15 000 
Sinema cihazları, sesli veya sessiz projeksiyon eihazlla>rı 
Sabit projeksiyon cihazları, fotoğraf büyültmeye veya kü
çültmeye mahsus cihazlar 100 000 
Optik mikroskoplar ve saHeri 10 000 
Optik cihaz ve aletler s 10 000 
Hassas teraziler v 10 000 
Resim yapmaya ve çizmeye mahsus aletler (terzi ve ayakka
bıcı mezuresi ile teknik resim ımasası ve su terazileri, cetvel 
gönye, Idubl desimetre, tribl desimetre T cetveli, gönye, min
kale, kurp cetveller pistole ile "hususi kutu içinde 'getdrilmi-
yen ve trilingi bulunmıyan basit talebe pergelleri hariç) 10 000 

126 90.17 Talbabet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve 
cihazlar (tansiyon cihazları ve dinleme aletleri hariç) 35 000 

127 90.19 Ortopedi cihazları ve sairleri (plâstik esaslı proltez dişleri 
hariç) (.Sağlık Bakanlığı nüisaadesîyîe) 

90.20 X şııalı cihazlar ve diğerleri 
90.25 Fizikî ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar ve sairleri 30 000 

128 90.26 Gaz, mayi ve elektrik sayaçları, (1 parmak ve 1 parmaktan' 
küçük su sayaçları hariç.) 100 000 P.A. 

129 90.27 "Diğer sayaçlar, sürat müşirleri ve taksimetler, ıstroboskop-
lar 

90.28 ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kulla
nılan elektrikli veya elektronik alet ve cihazlar 20 000 

130 91.02.10 Her nevi imünebtbihlıi saatler 25 000 
131 91.06 Muayyen zamanda bir mekanizmayı harekete getiren saat 

makinalı veya senkron motorlu cihazlar 20 000 
132 94.0.2.20 Yalnız pompalı komple dişçi koltukları ve ameliyat ma

saları 20 000 
Dolma kalemler (dolma (kurşun kalemler dâhil) 5 000 
Kurşun kalemler 
Kurşun kalem uçları 
Yalnız reisim tebeşirleri (terzi sabunu hariç) 40 000 

133 
134 

98.03.20 
98.05.10 

20 
30 

\L Meclisi ( S. Sayısı : 262 ) 
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135 

136 

Güm. 
ist. 

Tâ. 
No. 

VG 
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Kıymeti 

Madde .ismi (U. S. A. $) 

Liberasyon listesinde kayıtlı bilûmum nakil vasıtalarına ait 
yedek parçalar 500 000 
Muhtelif 1 000 000 

Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlatmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen mü
zakerelere atfen yukarda söz konusu Protokole ek «B» listesinde kayıtlı kontenjanlara ilâveten 
1962 yılı izmir Enternasyonal Fuarı için Yugoslavya'ya 1 000 000 U. S. A. dolârlı'k kontenjan tef
rik olunacağını size bildirmekle şeref duyarım. 

Yukardaki husus hakkında Hükümetinizin mutabakatini bana teyidetmenizi rica ederim. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay. Dr. Peter Tomiç Türk Heyeti Başkanı 
Yugoslav Heyeti Başkanı Sabahattin Dıımcr 

Ankara 

• Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan; 

Metni aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın

daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen mü
zakerelere atfen yukarda söz konusu protokola ek (B) listesinde kayıtlı kontenjanlara ilâveten 1962 
yılı İzmir Enternasyonal Fuarı için Yugoslavya'ya 10 000 000 U. S. A. dolarlık kontenjan tefrik olu
nacağını size bildirmekle şeref duyarım.» 

Hükümetimin bu baptaki mutabakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Sabahattin Dumer Yugoslav Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı Dr. Peter Tomiç 

Ankara 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 262) 



Bay Başkan; 

18 — 
Ankara; 7 Mart 1962 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün iınzasiylc neticelenen mü
zakerelere atfen aşağıda yazılı hususları size teyidetmekle şeref duyarım. 

Mer'i Ticaret ve Tediye Anlaşması dâhilinde satmalınan Türk ve Yugoslav malları münhasıran 
Türkiye ve Yugoslavya'nın dahilî istihlâki için kullanılacak ve reeksport edilnıiyecektir. 

Hükümetinizin bu baptaki mutabakat ini bana teyit buyurmanızı rica ederini. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay. Dr. Peter Tomiç Türk Heyeti Başkanı 
Yugoslav Heyeti Başkanı Sabahattin Dumer 

Ankara 

' ' . Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan; 

Metni aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırını. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın

daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün iınzasiyle neticelenen mü
zakerelere atfen aşağıda yazılı hususları sise teyidetmekle şeref duyarım. 

Mer'i Ticaret ve Tediye Anlaşması dâhilinde satmalınan Türk ve Yugoslav malları münhasıran 
Türkiye ve Yugoslavya'nın dahilî istihlâki için kullanılacak ve reeksport edilnıiyecektir. 

Hükümetinizin bu baptaki mutabakatım bana teyit buyurmanızı rica ederim. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan.» 
Hükümetimin bu baptaki mutabakatini size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarınım kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Sabahattin Dumer Yugoslav Heyeti Başkam 
Türk Heyeti Başkanı Dr. Pcter Tomic 

Ankara 

Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müza
kerelere atfen 3962 yılı resmî ve hususi sektörün ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen 
Türk salahiyetli makamlarının önceden müsaadesi alınması şartiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafın
dan Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyetine 3 milyon U. S. A. doları bir kontenjan tefrik 
olunacağını size' bildirmekle şeref duyarım. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatini bana teyid etmenizi rica ederim. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Petar Tomiç Türk Heyeti Başkanı 
Yugoslav Heyeti Başkanı Sabahattin Dumer 

Ankara. 
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Ankara; 7 Mart 1962 

Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref duyarım: 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın

daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müza
kerelere atfen 1962 yılı resmî ve hususi sektörün ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen 
Türk salahiyetli makamlarının önceden müsaadesi alınması şartiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafın
dan Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyetine 3 milyon U. S. A. doları bir kontenjan tefrik 
olunacağını size bildirmekle şeref duyarım.» 

Hükümetimin bu baptaki mutabakatini size teyid etmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica -ederim Bay Başkan. 

Sabahattin Dumer Dr. Petar Tomiç 
Türk Heyeti Başkanı Yugoslav Heyeti Başkanı 

Ankara, 

Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın

daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müza
kerelere atfen, işbu protokolün meriyet müddeti zarfında Türk makamlarının 1960 yılı (1960 dâ
hil) ve daha evvelki seneler mahsulü dubl - kapa tütünü için 1 500 tona kadar ihraç 
lisansı vereceği hususunda Hükümetinizin mutabakatini teyid etmenizi rica ederim. 

Bu miktarın üstündeki lisans talepleri iyi niyetle tetkik edilecektir. 
Söz konusu tütünler münhasıran Yugoslavya'nın iç istihlâkinde kullanılacaktır. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Buy Başkan. 

Bay Sabahattin Dumer Yugoslav Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı Dr. Petar Tomiç 

Ankara, 

Ankara; 7 Mart 1962 
Bay Başkan, 
Metni aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanırım: 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın

daki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müza
kerelere atfen, işbu protokolün meriyet müddeti zarfında Türk makamlarının 1960 yılı (1960 dâ
hil) ve daha evvelki seneler mahsulü dubl - kapa tütünü için 1 500 tona kadar ihraç 
lisansı vereceği hususunda Hükümetinizin mutabakatini teyid etmenizi rica ederim. 

Bu miktarın üstündeki lisans talepleri iyi niyetle tetkik edilecektir. 
Söz konusu tütünler münhasıran Yugoslavya'nın iç. istihlâkinde kullanılacaktır.» 
Hükümetimin bu baptaki mutabakatini size teyid etmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Dr. Petar Tomiç Sabahattin Dumer 
Yugoslav Heyeti Başkanı Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 
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Ankara: 7 Mart İ96â 
Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen 
müzakerelere atfen aşağıda yazılı hususları size teyidetmekle şeref duyarım. 

Kıymeti 1 000 000 dolara 'baliğ olan ve iş'bu protokole ek (B) listesinde derpiş edilen 
muhtelif 'kalemi : 

•a) Türkiyenih ex - OEEC ye âza memleketler lehine ithalini serbest bıraktığı maddelerden 
(B) listesinde derpiş edilen kontenjanların artırılması ve ileride Türkiye'ye ithal imkânı belire
cek maddelerin ithali, 

>b) (B) listesinde mevcut bulunmıyan ve Türkiye'nin ex - OEEC ye âza memleketleri lehine 
ithalini serbest bıraktığı Yugoslav menşeli malların Türkiye'ye ithali, 

İçin kullanılacaktır. 
Bununla beraber, yukarda zikri geçen malların ithali için Türk salahiyetli makamlarından 

önceden müsaade alınacaktır. . 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. Yüksek 

saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay, Dr. Peter Tomiç 
Yugoslav Heyeti Başkanı 

Ankara 

Ankara: 7 Mart 1962 
Bay Başkan, 

Metni aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kazanı
rım : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti' ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 31 Aralık 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokolün bugün imzasiyle neticelenen 
müzakerelere atfen aşağıda yazılı hususları size teyidetmekle şeref duyarım. 

Kıymeti 1 000 000 dolara (baliğ olan ve iş'bu protokole ek (B) listesinde derpiş edilen 
«muhtelif» kalemi : 

a) Türkiyenin ex - OEEC ye âza memleketler lehine ithalini serbest bıraktığı maddelerden 
(B) listesinde derpiş edilen kontenjanların artırılması ve ileride Türkiye'ye ithal imkânı belire
cek maddelerin ithali, 

b) (B) listesinde mevcut bulunmıyan ve Türkiye'nin ex - OEEC ye âza memleketleri lehine 
ithalini serbest bıraktığı Yugoslav menşeli malların Türkiye'ye ithali, için kullanılacaktır. 

Bununla beraber, yukarda zikri geçen malların ithali için Türk salahiyetli makamlarından 
önceden müsaade alınacaktır.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» 
Hükümetimin bu baptaki mutabakatını size teyidetmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Sabahattin Dumer Dr. Petar Tomiç 
Türk Heyeti Başkanı Yugoslav Heyeti Başkanı 

Ankara 

Türk Heyeti Başkanı 
S. Sümer 
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Ticaret Komisyonu tezkeresi 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 17 . 5 . 1963 
Esas No. : 1/187 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

İlişikte sunulan 1/187 esas kayıt numaralı, Anlaşmaya -ait kanun tasarısı hakkında Anayasa 
komisyonunun ımütaTâasmın alınmasına komisyonu muzca karar veriLmişjtir. 

G-ereğine müsaadelerinizi 'arz ederim. 
Ticaret 'Komisyonu Başkanı 

. İzmir 
A. Ertunga 

Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 5 . 1963 

Esas No. 1/187 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 24 Nisan 1963 günkü Birleşiminde, Ticaret Komisyonunun 31 Mayıs 1963 
tarihli, Esas No. 1/187 ve Karar No. 39 sayılı yazısıyla hakkında mütalâa talebedilen Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasındaki 31 . 1 . 1959 tarihli Ticaret Anlaşmasına .ek protokol» ile ilişiklerinin onaylanma
sının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısını Hükümet adına Ticaret Bakanlığı tem
silcisinin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

.1. Mezkûr tasarının sevk yazısından anlaşıldığına göre; bu Anlaşma; Bakanlar Kurulu
nun 29 . 3 . 1962 tarihli ve 6/336 sayılı kararnamesiyle onaylanmış bulunmaktadır. 

Bu onay işleminin 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanuna veya 1 Şubat 1956 tarihli 
ve 6653 sayılı Kanuna istinadettiği de anlaşılın aktadır. 

2. 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi ge
reğince, milletlerarası andlaşmalan onaylama yetkisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait bulunuyordu. Ancak, diplomatik zaruretler neticesinde muhtelif zaman
larda çıkarılmış olan bâzı kanunlarla ve bu arada, mezkûr 7280 sayılı Kanunla, bilhassa ik
tisadi ve iticari mahiyetteki bâzı andlaşmalan teşriî organın onayı olmaksızın yürürlüğe 
koymak yetkisi icra organına verilmiş ve ayrıca icra organı bu andlaşmalan yine bu ka
nunlarda belirtilen süreler içinde teşriî organın onayına sunmak mükellefiyetiyle bağlanmıştı. 

Bu bakımdan halledilmesi gereken mesele, 15 Ekim 1961 den önce yürürlükte olan Ana
yasa kaideleri muvacehesinde doktrinde çok kere Anayasaya uygun olmadığı ileri sürülmüş 
olan; ancak, kesin diplomatik zaruretleri aksettiren bu kanunların, Anayasanın 65 nci mad
desinin yürürlüğe girmesiyle tamamen ini ortadan kalktığı yoksa sadece bâzı kısımlarının mı 
tadil edilmiş olduğu konusudur. 

3. Anayasanın 65 nçi maddesi hükümleri esas itibariyle, aynca bir kanunla düzenlen
mesine lüzum olmaksızın hukuk düzenimizde doğrudan doğruya tesir icra eden kaideleri ihtiva 
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etmektedir. Bu durumda, bu hükümlerin yürürlüğe girmesiyle bahis konusu kanunların ta
mamının mı yoksa sadece bâzı hükümlerinin mi ortadan kalkmış olduğunu tesbit ederken, Ana
yasa vâzımın Anayasanın mezkûr maddesini sevk ederken takibettiği maksadı göz önünde 
bulundurmak lâzımdır'. 

Gerçekten, Anayasa, vâzıınıu maksadı, milletlerarası andlaşmalarm yürürlüğe konmasında 
yukarda bahsedilen diplomatik zaruretleri karşılamak olmuştur. Böyle olunca, Anayasanın 
bu hükmünün yürürlüğe girmesiyle, icra organına bâzı andlaşmaları teşriî organdan geçir
meden önce yürürlüğe koyma yetkisini veren kanunların ' bütün hükümlerinin ortadan kalktı
ğını kabul etmek, bu konuda icra organına yetki veren, yeni bir kanunun (tıkmasına değin, 
bu gibi andlaşmaları teşriî organa bir uygun bulma, kanunu tasarısıyla sevk etmek mecburiye
tini icra organına yüklemek demek olur. Halbuki, Anayasa vâzıının maksadının bu konuda 
icra organının yetkilerini daraltmak olmadığı açıktır. 

Bu durumda, doğru olan tez, hiç şüphesiz, bu gibi kanunlarımızda icra organına bâzı 
andlaşmaları doğrudan doğruya yürürlüğe koymak yetkisini veren hükümlerin meriyette 
kaldığını; sadece, bu kanunlarda yer alan ve bu gibi andlaşmalarm Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konduktan sonra teşriî organın onayına sunulmasını gerektiren hükümlerin kalk
tığını kabul etmektir. Zira, Anayasamızın 65 nci maddesi andlaşmaları onaylama yetkisini 
teşriî organdan alıp icra organına, vermiş ve bu gibi andlaşmalar için de - kanuni yetki mev
cutsa - onaylamayı uygun bulma kanununun, çıkarılması mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. 

Yukardaki mütalâalar muvacehesinde, 1 Şubat 195(5 tarihli ve 6653 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ve 3 Temmuz 1953 
tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bu kanunun kapsamına giren andlaşmalarm 
yasama organına şevkine dair hükmünün Anayasanın 65 nci maddesinin yürürlüğe girme
siyle kaldırılmış olduğu; ancak, bu kanunların diğer hükümlerinin meriyetinin devam ettiği 
neticesine varmak gerekmektedir. 

4. Bu durumda, bu kanunlar gereğince yapılan ve Anayasanın 65 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının şümulü dışında kalan milletlerarası andlaşmalarm Hükümetçe teşriî organa bir 
uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak sımu'lması. zorunluğıı mevcut bulunmamaktadır. 
Bununla, beraber, Hükümetin kendi hakkı hıyarını kullanarak, bu gibi andlaşmaları bir uygun 
bulma kanunu tasarısıyla teşriî organa sunabileceği de şüphesizdir. 

İmdi, inceleme ıkonumuz olan anlaşmalar için Hükümetin Anayasanın 65 nci maddesin
den doğan bu hakkı hıyarını bu anlaşmaları bir uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak 
teşriî organa sevk etmek yolunda kullanma yetkisinin mevcut olup olmadığını da ayrıca araş
tırmak gerekmektedir. 

Anayasanın 65 nci maddesinin son fıkrası, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası 
andlaşmalara kanun kuvvetini tanımaktadır. Bahis konusu anlaşmalar da, gerek 15 Ekim 1961 
den önce, gerek sonra meri Anayasa ve kanun hükümleri dairesinde usulüne göre «yürür
lüğe konmuş» bulunmaktadır. Gerçekten, raporumuzun 1 nci maddesinde belirtildiği veç
hile İm anlaşmalar bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle onaylanıp'yürürlüğe girmiştir. 

Böyle olunca, icra, organınca yürürlüğe konup kanun kuvvetini ilktisabetmiş milletler
arası andlaşmalar için sonradan bir onaylamayı uygun bulma kanunu çıkarılmasına mahal 
olmadığı aşikârdır. 

5. Yukardaki mütalâalara binaen, mezkûr anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısının ve buna mümasil diğer kanun taisarılarının Başkanlığa iade 
edilmesi en uygun yol olacaktır. İade keyfiyetinden Genel Kurula bilgi verilmesi gerekeceği 
de tabiîdir. 
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6. Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna, sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı yerine 
Sözcü 

İstanbul 
C. Kırca 

Kars 
K. Güven 

Bu rapor kâtibi 
Afyon Karahisar 

/ / . N. Baki 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

Ankara 
F. Börekçi 

Mardin 
ili. A. Ankan 

Konya 
F. özfakih 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
A. Akan 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/187 
Karar No. : 39 

31 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

'Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya, Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümetti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hüküm •eti ile Yugoslavya Federatif Halk Cum'lıuriyeti 
Hükümeti aırasmdaıki $1 . 12 . 'lö'öö' lan'iMi 'Ticaret Anlaşmasına ök Protokol» ile ilMgiklerinin onay
lanmasının uygun bulunması hakkındaki kaımn tasa rıs inin, Anayasa (Komisyonunun anütal'âası 
gereğince Hükümete iadesi için, Clenel 'Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 'sunulmasına 
Komisyonumuzca karar verilmiştir.. 

Başkan ve 'bu kanun 
için Sözcü 

îzm'ir 
A. Ertunga 

Maribul 
N. öktem 

'Başjkanveki'lıi 
Balıkesir 

C. Kanpulat 

İstanbul 
V. Özarar 

Kâtip 
Siirt 

//. özgen 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

Traibzon, 
E. Dikmen 
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Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4§Î2) 

T. C. 
Başbakanlık 1.4. 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dâiresi 
'.71/1967-1152 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 25 . 3 . 19Ö3 tarihinde kararlaştırılan «Sanayi Bakanlığı Kuruluş Ve Vazifeleri ha!kkın-
da3d 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolara değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiğimle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Öereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsrriet îriönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanun 29 . 6 . 1957 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

O tarihten bu zamana kadar geçen devre zarfında, memleketimizin iç bünyesinde Sanayi 'Ba
kanlığının görevlerinde ve milletlerarası münasebetlerimizde bu Bakanlığın bünyesini yakın
dan ilgilendiren bâzı değişiklikler olmuş, bunların neticesinde de Bakanlığa düşen görevler mühim 
miktarda artmıştır. 

Bundan guyn memleketimiz ıbu Bakanlığın kuruluşunu takibeden zaman zarfında; 5 . 4 . 1961 
tarihinde yüınirlüğe giren 293 sayılı Kanunla «Birleşmiş Milletlerin gayelerine ulaşmak, ferdî 
hürriyetleri korumak ve umumun saadetini artTrmak» amaciyle kurulmuş olan İktisadi İş Birliği 
Kalkınma Teşkilâtına katılmış «bulunmaktadır. 

Memleketimizin dâhil olduğu, «İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı hakkındaki Sözleş
me» nin 3 ncü maddesiyle de üye devletler; 

a) İktisadi kaynakların müessir şekilde kullunılımasmı sağlamak üzere devamlı olarak 
birbirlerine bilgi vermeyi ve kendisine mevdu vazifelerin ifası için de teşkilâta lüzumlu malû
matı temin etmeyi, 

b) Devamlı surette istişarede bulunmayı, incelemeler yapmayı ve müşterek bir anlaşma 
ile kabul edilen projelere katılmayı, 

Kabul etmiş bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak İktisadi İş Birliği Teşkilâtında, halen Sanayi Bakanlığının faaliyetleri 

ile ilgili Enerji ve Sanayi komisyonları kurulmuştur. 
Bu teşkilâtın yukarda açıklanan maddeler gereğince talebettdği bilgi, Sanfcyi Bakanlığı -tara

fından derlenmekte ve Maliye Bakanlığının buna muvazi olarak kurduğu organlar vasıtasiyle 
adı geçen teşkilâta ulaştırılmaktadır. 



Ancak 6973 sayılı Sanayi Bakanlığı Kuruluş Kanununa 1957 yılınm ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere ve o zamanki vaziyete göre eklenmiş bulunan (1) numaralı cetvelde gösterilen 
kadrolarla bu malûmatı sıhhatli olarak toplayıp vaktinde ilgili teşiklâta ulaştırabilmek çok 
güç olmaktadır. 

Zira; 6978 sayılı Kanuna bağlı cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, Bakanlık teş
kilâtında ne Tetkik Heyeti ne de Bakanlığa ait mevzuları enine boyuna tartışıp düzenliyecek bir 
Danışma Kurulu yoktur. 

Ayrıca, gerek Sanayi Bakanlığının, gerekse Bakanlığa bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
genel ekonomi politikalarına istikamet veren meselelerin halli geniş çapta 'bir tetkik ve istişare 
kuruluna ihtiyaç göstermektedir. 

Her nekadar önümüzdeki devre zarfında, Devlet Personel Kanunu hazırlanmakta ve bakanlık
lar teşkilât kanunlarının yeniden düzenlenmesine çalışılmakta ise de; yukarda arz olunan ve 
ekonomik gelişmemizde hayati önem taşıyan işlerin bir an önce ve icabına uygun olarak görül
mesi de katî bir zaruret arz etmektedir. 

Diğer taraftan kalkınma plânının hazırlanması ve yürütülmesinde Hükümete istişari hizmet 
gören Devlet Plânlama Teşkilâtına mütenazır olarak bakanlıklarda plânlama ünitelerinin teşkili 
de zaruri bulunmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerle heıın-
ahenk olarak çalışmak ve bu konuda Sanayi Baaknlığına düşecek görevleri eksiksiz olarak 
yapmak mecburiyet ve zaruretinde bulunmaktayız. 

Bu itibarla gerek milletlerarası münasebetlerde üzerimize düşen vazifeleri ifa, gerekse 
Bakanlığın merkez muamelelerinin bugünkü sıkışık durumu muvacehesinde teknik işleri ayn 
bir şahsa gördürmek suretiyle muameleleri kanalize edebiLmeye, malûmatın hazırlanmasını 
ve tertiplenmesini sağlıyacak istişare organı yerine, - geçmek üzere ve diğer bakanlıklarda da 
bulunduğu veçhile umum müdür ve daire reisi sınıfından en az üç aded müşavir istihdamına ve 
geniş ölçüde memleket ekonomisini sevk etmek durumunda olan Sanayi Bakanlığının diğer 
günlük işlerini yürütmek üzere yine diğer bakanlıklarda olduğu veçhile müsteşar yardımcı
lığı kadrosunun ihdasına zaruret duyulmuştur. 

îhtası mutasavver ve kanun tasarısına ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen bu kadrolar se
bebiyle bütçede her hangi bir ödenek artışına lüzum ve mahal bulunmamaktadır. 2üra, bunlar 
için lüzumlu ödenek, kadro tasarrufu ile karşılanmıştır. 

Bu sebeplerden dolayı ilişik kanun tasarısı hazırlanmış 'bulunmaktadır. 

Geçici Komisyon raporu 

8 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı; havale edildi
ği Sanayi ve Plân komisyonlarından üçer üye seçilmek suretiyle, Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 5 . 4 . 1963 tarihli 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen, Geçici Komisyonumuz
da ilgili Sanayi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin huzuru ile tet
kik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen hususlar ve gerekse Hükümet tem
silcilerinin vermiş oldukları izahlar komisyonumuz üyeleri tarafından da yerinde görüldüğün
den kanun tasarısı prensip olarak kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/432 

Karar No. : 2 

V M. Meclisi ( S. Sayım : 2İ1) 
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Ancak; maddelerin görüşülmesinde 1 nci madde ile değiştirilmek ^ istenen 3 ncü madde

nin (A) fıkrasının 2 nci paragrafındaki «Müsteşar yardımcıları, müsteşar tarafından veri
len emirler dâhilinde bakanlık işleriılin yürütülmesinde müsteşara yardım eder» ibaresi tat
bikatta tereddüt yaratabileceğinden, bu kısmın çıkarılması komisyonumuzca uygun görülerek 
3 ncü maddenin (A) fıkrasınin 2 nci paragrafı; 

«Müsteşar yardımcıları bakanlık işlerinin yürütülmesinde müsteşara yardım eder» şeklinde 
değiştirilmiş ve tasarının diğer maddeleriyle ctvel aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya Burdur Bursa 
R. özal N. Yavuzkan 1. Yılmaz 

Artvin " 
O. S. Avcı 

Sivas 
M. Vural 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında
ki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 
bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılma

sına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 ncü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Madde 2. — A) Müsteşarlık;» 
«Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar, 

Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adı
na ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa 
ait işleri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare 
eder ve gereken emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Müsteşar tarafından 
verilen emirler dâhilinde Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde müsteşara yardun eder.» 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973 
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) saylılı cet
velde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.— Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 25 . 3 .1963 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı 

İsmet İnönü E, Alican 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve 
bu bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılması-

* na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 ncü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — A) Müsteşarlık; 
Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar, 

Bakanın müşavir ve yardımcısı olup Bakan adı
na ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa ait 
işleri mevzuat dâhilinde tanzim ve idare eder ve 
gereken emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 6973 
ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çı
karılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvel
de derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayım:.247) 
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Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
.yi. Ş. AğanoğİM 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

lillî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başfo. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Ay bar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
//. 0. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
(Jüııı. ve Tekel Bakanı 

0. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba 
Fethi ÇeUkbaş 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

(jahşnıa Bakanı 
B. Ecevit 

. - Ya. ve Turizm Bafeanı 
C. Tevfik Karasapan 

îmar ve îskân Bakanı 
F. K. Gökay 

D. Memuriyetin unvanı 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş 

6973 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 
MERKEZ TEŞKİLATI 

Hukuk Müşavirliği 
O Raportör 1 

Sanayi Dairesi Reisliği 
5 Mühendis (Kimyager olabi

lir) (İhtisas yeri) 

950 

1 100 

VİLAYET MEMURLARI 
4 Sanayi Bölge Müdürü (İhti

sas yeri) s 1 1 250 

5 Sanayi Bölge Müdürü (İhti
sas yeri) 1 1 100 

G Sanayi Müdürü (İhtisas yen) 1 950 

7347 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 

Enerji Dairesi Reisliği 

8 Yüksek Mühendis, Mühendis 
(İhtisas yeri) 1 700 

10 Büro Şefi 1 500 

3 Müsteşar Muavini 

[2] SAYILI CETVEL 

2 1 500 I 3 Bakanlık Müşaviri 3 1 500 

(Geçici Komisyonun deği§tiri§ine bağlı cetvel) 

Kanun tasarısına bağlı (1) sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir. 

>M»m 

M, Metlim ' (S. S*ywı» 247) 



Dönem : i 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 245 
Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane No : 60 nüfusunda kayıtlı 
Osmanoğlu, Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan 'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3 /582) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4-2382 
25 . 5 . 1963 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Aid Karahan 
•hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderildiği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7 . 10 . 1957 »gecesi, icrasına 'teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamak
tan mütevellit duyduğu infial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisi* 
ni görüp, tanımasından 'dolayı aleyhinde delil tc ş/kil edecek şahadetini bertaraf edip, cezadan kur
tulmak . maiksadiyle, Köyceğiz'in Çayhisar köyünden Ümmü Aybey'i kasden öldürmekten sanık ay
nı ilçenin (Beyobası 'köyü hane No. 60 nüfusunda (kayıtlı Osmanoğlu, Nazif e'den doğma 1332 
doğumlu Ali Karahan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Muğla Ağır Ceza 'Malhkeımesince 
verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni mv amelenin ifasına dair olup Adalet (Bakanlığının 
1 8 . 5 . 1963 tarihli ve 11899 sayılı tezkereciyle gönderilen Yargıtaym 24 . 4 .1903 gün ve Esas: 
1962/2835, Karar: 1963/981 sayılı ilâmiyle bu içe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile, 
bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 3/582 
Karar No: 84 

Adalet Komisyonu raporu 

5.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

7 . 10 . 1957 gecesi, icrasına teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamak
tan mütevellit duyduğu infial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisini 
görüp, tanımasından dolayı aleyhinde delil teşkil edecek şehadetini bertaraf edip, cezadan kurtul
mak maksadiyle, Köyceğiz'in Çay hisar köyünden Ümmü Aybey'i kasden öldürmekten sanık ve si
cil nüfusta Köyceğiz'in Beyobası köyü hane 60 da kayıtlı Osmanoğlu, Nazife'deiı doğma 1332 do
ğumlu, evli, okur - yazar, çiftçi Ali Karahan'm hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 8 ve 9 sayılı bentleri gereğince ölüm cezasiyle mahkûmiyetine dair Muğla Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen 21 . 11 . 1962 tarihinde esas 1962/108, karar 1962/179 sayılı hüküm, 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24 . 4 . 1963 tarihli ve esas 1962/2835, karar 1963/981 sayılı ilâ* 
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nüyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 25 . 5 . 1963 tarihli ve 5/4-2382 
sayılı tezkeresine ekli olarak 29 . 5 . 1963 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, tetkik 
edilip gereği müzakere olundu : 

Mahkeme.ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Ali Karahan, 7 . 10 . 1957 gecesi 
icrasına teşebbüs ettiği gasp suçundan beklediği gayeye vâsıl olamamaktan mütevellit duyduğu in
fial neticesi ve gasp suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve kendisini görüp tanımasından dola
yı aleyhinde delil teşkil edecek şahadetini bertaraf edip, cezadan kurtulmak maksadiyle öldürdüğü 
anlaşılmış bulunduğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince maznun Ali 
Karahan hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair işbu kanun teklifinin Büyük 
Meclise sunulmasına 5 . 6 . 1963 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkan V. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Sözcü 
Giresun 

A. Cüceoğlu 

Elâzığ 
N. Oüray 

Bu Rapor Sözcüsü 
izmir 

Mustafa Uyar 

Kars 
L. Aküzüm 

Çanakkale 
B. Arat 

Siirt 
C. Aydın 

AU Karahan hakkındaki ölüm cezasının 
getirilmesine dair kanun teklifi 

yerine 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 24 . 4 .1963 tarihli ve Esas 1962/2835, Ka
rar 1963/981 sayılı ilâmiyle kesinleşen Muğla 
Ağır Ceza Mahkemesinin 21.11.1962 tarihli ve 
esas 1962/108, Karar 1962/179 sayılı hüküm ile 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 8 ve 
9 sayılı bentleri gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Köyceğiz'in 

Beyobası Köyü Hane 60 da kayıtlı Osmanoğlu, 
Nazife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilme-
sine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

Meclisi i& SayKij m>j 



Topltatı : 2 M 1 l L E T M E C L İ S 1 S. Sayısı : 

Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağaca viran köyü 
hane 19, cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fatma'dan 
doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman 
özden'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/581) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 5 . 1963 

özlük ve Yazı î§leri : 5/4 . 2383 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Ali 
Osman Özden hakkındaki mahkumi
yet dosyasının gönderildiği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 4 . 1963 tarihli ve 3/511 - 5033/26204 sayılı yazınıza; 
8 . 9 . 1954 tarihinde, Ankara - Halkavun nahiyesinden nişanlısı Afet (Afide) Işıkcan'ı zorla 

kaçırmaya teşebbüs etmek ve mağdureyi 26 . 9 . 1956 tarihinde öldürmekten sanık, Ankara Vilâ
yeti Kızılcahamam İlçesinin Pazar Nahiyesi Ağacaviran köyü nüfusunda kayıtlı Hüseyinoğlu Fat-
madan doğma 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in, Yargıtay bozma ilâmına uyularak, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdiki
ne ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 18 . 5 . 1963 tarihli ve 11900 
sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 20 . 10 . 1961 tarih ve Ksas: 61/2, Karar : 2784 sayılı Ha
miyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet înÖ7iü 
•••_••. . B a ş b a k a n 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi ** 
Adalet Komisyonu **,-^ •%':./ *u.^â»»- 5.6.196$ 

Esas No. 3/581 
Karar No. 87 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara'nın 'Halkavun nahiyesinden nişanlısı Afet (Afide) Işıkcaıı'ı zorla kaçırmaya teşebbüs 
etmek bunda muvaffak olamamaktan mütevellit infial ile elinde daha evvelden hazır bulundur
duğu tabancası ile ateş edip kasden 26.9.1956 tarihinde öldürmekten sanık, Ankara - Kızılca
hamam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağcaviran köyü hane 19, cilt 3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu ve Fatma'dan doğma 3.4.1942 (24.4.1942 T. doğumdan nüfus tescil edilmiş) be
kâr ve tashihan 9.8.1938 doğumlu Ali Osman özden'in Türk Ceza Kanununun 450 ne! madde
sinin 8 nci bendimin son »cümlesi igereğince ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Ankara Birinci 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.6.1960 tarihli esas 958/153, karar 960/187 sayılı hü-

244 
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küm, Temyiz (Mahkemesi Birinli Ceza Daireslmin 16.10.1961 tarih ve esas 61/2, karar 2784 sa
yılı Hamiyle kesinleşmiş bulunduğundan Başbakanlığın 23.1.1963 tarih ve 5/4-458 sayılı ya-
zılariyle, hükümlü tarafından iadei muhakeme talebinde bulunulmuş olması sebebiyle dosya Baş
bakanlığa iade edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının iadei muhakeme sebebi bulunmaması hase
biyle talep reddedilmiş ve bu işe ait dosya yeniden Başbakanlığın 25 . 5 .1963 tarih ve 15/4-2383 
sayılı tezkeresine ekli 'olarak 29. 5.1963 tarihinde Komisyonumuza 'gönderilmiş almakla, tetkük 
edilip ıgereği müzakere olundu : 

Mahkeme kararmda da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Ali Osman özden Ankara'nın 
Halkavun nahiyesinden nişanlısı Afet (Afide) Işıkcan'ı zorla kaçırmaya teşebbüs etmek, bunda 
muvaffak olamamaktan mütevellit infial ile elinde daha evvelden hazır bulundurduğu tabancası 
ile ateş edip kasden 26.9.1956 tarihinde öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan Komisyonumuz
ca, Anayasanın 64 ncü maddesi <gereğinıce hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine 'getirilmesi
ne mütedair ilişik ikanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 31.5.1963 tarihinde oy birliği 
ile karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor iSözıcüsü 

Denizli Elâzığ Artvin Çanakkale 
H. Oral N. Gûray S. Eminağaoğlu B. Arat 

İstanbul izmir 
S. Vardarh M, Uyar 

Maraş 
B. F. Evliya 

Kars 
L. Aküzüm 

içel 
C. Kikç 

Kayseri 
A. Araş 

Ali Osman Özden hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dai
resinin 16 . 10 . 1961 tarih ve esas 61/2, karar 
2784 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara Birin
ci Ağır Ceza Mahkemesinin 29 . 6 . 1960 tarih 
ve esas 958/153, karar 960/187 sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
8 nci bendinin son cümlesi gereğince ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan Ankara - Kızıl
cahamam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağucaviran 
köyü hane 19, cilt 3 ve sayfa 31 dle nüfusa ka

yıtlı Hüseyinoğlu ve Fatma'dan doğma 3.4.1942 
(124 . 4 . 1942 T. doğumdan nüfus tescil edil
miş) ve tashihen 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Os
man özden hakkındaki işjbu ölüm cezasının ye
rine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu 
yürütür.' 

Adalet Bakanı 

mm^ 

M. Meclisi ( 8. Sayısı: 244) 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S I S. Sayısı : 

Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmetoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu 
Süleyman Bozkurt'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/569) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 4 . 1963 

Özlük ve Yazı İşleri 5/4 - 2049 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Süleyman Boz-
kurt hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönde
rildiği. 

Türkiye.Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 . 3 . 1961 tarihinde; 20 . 10 . 1950 doğumlu -bulunan Sultan Bozkurt'un, zorla ırzına geç
tikten sonra bu suçunu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve kendisini cezadan 
kurtarmak ımaks&diyle, mâruz kaldığı bu tecavüzden dolayı yarı baygın vaziyette, fakat he
nüz sağ ve hayatta olan maktuleyi iple boynundan ağaea asmak suretiyle kasden öldürmek
ten sanık Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü Hane 32, Cilt 3 sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah
metoğlu, Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve son
raki kanuni muamelenin ifasına dair Adalet Bakanlığının 25 . 4 . 1963 tarihli ve 10123 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 30 . 3 . 1963 gün ve Esas : 1963/51, Karar : 1963/779 sayılı 
ilâıniyle bü işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

/. İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu \ 5.6. 1963 
Esas No. : 3/569 
Karar No, : 85 

Yüksek Başkanlığa 

20 . •"•) . .1961 tarihinde ; 20 . 10 . 1950 doğumlu bulunan Sultan Bozkurt'un, zorla ırzına geç
tikten sonra bu suçunu gizlemek, delil ve emarelerini kaldırmak ve kendisini cezadan kurtar
mak maksadiyle mâruz kaldığı bu tecavüzden dolayı yarı baygın vaziyette, fakat henüz sağ 
ve hayatta olan maktuleyi iple (boynundan ağaca asmak suretiyle kasden öidüranekten sanık 
Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ahmedoğlu, 
Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Alaşehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un hareketine uyan Türk Ceza Ka
nunun 450/9 ncu maddesine göre ölüm cezasiyle mahkûmiyetine dair, Salihli Ağır Ceza Mahkeme
sinden vesilen 8 . 11 . 1962 tarihinde esas 1961/99, karar 1962/171 sayılı hüküm Yargıtay Birinci 
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Ceza Dairesinin 30 . 3 . 1963 tarihli ve esas 1903/51, karür 1963/779 sayılı ilâmiyle kesinleş
miş bulunduğundan bu işe ait dosya Başbakanlığın 30 . 4 . 1963 tarihli ve 5/4 - 2049 sayılı tezke
resine ekli olarak 13 . 5 . 1963 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, tetkik edilip 
gereği 'müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Süleyman Bozkurt, 20 . 3 . 1961 ta
rihinde, 20 . 10 . 1950 doğumlu bulunan Sultan Bozkurt'un, zorla ırzına geçtikten sonra bu suçunu 
gizlemek delil ve emarelerini kaldırmak ve kendisini cezadan kurtarmak maksadiyle mâruz 
kaldığı bu tecavüzden dolayı yarı baygın vaziyette fakat henüz sağ ve hayatta olan maktuleyi 
iple boynundan ağaca asmak suretiyle kasden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Komis
yonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince maznun Süleyman Bozkurt haikkındaki. işbu 
ölüm cezasının yerine -getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük 'Meclise sunulma
sına 29 . 5 . 1963 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyonu 
Denizli 

H. Oral 
Çanakkale 
B. Arat 
Kayseri 
A. Araş 

Başkanı Başkan V. 
Erzurum 

N, Diler 
istanbul 

S. Vardarh 
Elâzığ 

İV. CHiray 

Bu Rapor Sözcüsü 
. Siirt 

C. Aydın 
izmir 

M. Uyar 
Maraş 

H. F. Evliya 

Artvin 
8. Eminağaoğlu 

Kars 
L. Aküzüm 

içel 
C. Kılıç 

Süleyman Bozkurt hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 30 . 3 . 1963 tarihli ve esas 1963/51, Karar 
1963/779 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Salihli 
Ağır Ceza Mahkemesinin 8 . 11 . 1962 tarihli 
ve esas 1961/99, Karar 1962/171 sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edil
miş bulunan, sicil nüfusta Sarıgöl ilçesinin 
Çöp köyü, hane 32, cilt 3 ve sayfa 49 da ka

yıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 10 . 1 .1933 
Alaşahir doğumlu Süleyman Bozkurt hak
kındaki İşbu ölüm cezasının yerine getirilme
sine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

«m» 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 243 ) 



DtfnAitt t 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı. 

Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu MeVİûde'den doğma, 1 .1 .1939 doğumlu 
Bayram Kalpaklının ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/560) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 4 . 1963 

özlük ve Yaz% î§leri : 5/4-1912 
Konu : ölüm cezasına hükümlü (Bayram Kalpak
lı hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderil
diği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 3 . 1963 tarihli ve 2717/13584 sayılı yazınıza; 
2 . 11.1956 tarihinde, mağdure Hanife Kalpaklı'yı zorla kaçırıp, ırzına geçme suçlarından 6 

sene 18 ay ağır hapis cezasına mahkûm edilerek, !bu cezasını çekmekte iken Haniıfeyi tekrar kaçı
rıp onunla evlenmeyi temin etmek maksadiyle, ceza evinden firar edip, 13 . 8 . 1967 tarihinde 
adı geçeni zorla kaçırmak istediği sıra, bu suçunu kolaylaştırmak ve fiili işlemesine mâni olmak 
istiyen Hanife'nin kardeşi Şerif Kalpaklı'yı, takibeylediği gayeye vâsıl olamamaktan mütevel
lit duyduğu infial ile öldürmek ve aynı sebep ve gayeyle Hanife'nin annesi Şerife'yi de öldürmejye 
tam derecede teşebbüs etmekten sanık, Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 8, cilt 19 ve sahife 
241 sayısında .nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu Mevlüde'den doğma, 1 . 1 . 1939 doğumlu Bayram Kal-
paklı'aım ölüm cezesma çarptırılması hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesince bozmaya 
uyularak verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin'ifasına dair Adalet Bakanlığının 
17 . 4 . 1963 tarihli ve 9692 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 14 . 6 . 1962 gün ve esas: 
1961/3249, karar: 1962/1646 sayılı ilâmiyle adı ıgeçenin özel af talebini ihtiva eden, 15 . 2 . 1963, 
19 . 3 . 1963 ve 22 . 3 . 1963 tarihli dilekçelerinin ve bu işe ilişkin hüküm dosyasının bağlı olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

. .- . „ , İsmet înönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu ,v, 5.6, 1963 
Esas No. 3/560 
Karar No. 86 "c ' 

Yüksek Başkanlığa 

2.11.1956 tarihinde, mağdure Hanife Kalpaklı'yı zorla kaçırıp ırzına geçme suçlarından 6 se
ne 18 ay ağır hapis cezasına mahkûm edilerek, bu cezasını çekmekte iken, Hanilfelyo. tekrar kaçı
rıp onunla evlenmeyi temin etmek maksadiyle, ceza evinden firar edip, 13 . 8 . 1957 tarihinde 
adı geçeni zorla kaçırmak istediği sırada, bu sucunu kolaylaştırmak ve fiili işlemesine mâni olmak 
İsteyen aHanile'nin kardeşi Şerif Kalpaklı'yı, takibeylediği gayeye vâsıl olamamaktan mütevel-
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İ it duyduğu infial ile öldürmek ve aynı sebep ve gayeyle Hanife'nin annesi Şerife'yi de öldürmeye 
tam derecede teşebbüs etmekten sanık ve sicil nüfusta Samsun - Havza ilçesi Çakıralan köyü 
nane 8, cilt 19, sahife 241 de kayıtlı Mehmetoğlu ye Mevlûde'den doğma bekâr, cahil, reçper, sa
bıkasız 1.1.1939 doğumlu Bayram Kalpaklı'nın hareketine uyan 6123 sayılı Kanunla muaddel 
Tünk Ceza Kanununun 450/7 ve 8 nci ve aynı Kanunun 12 nci maddesi igereğlince ölüm cezası ile 
mahkûmiyetine dair, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 4 . 1961 tarübli ve esas 1960/40, 
karar 1961/35 sayılı hüküm, Yargıtay Birinci Ce za Dairesinin 1.4 . 6 .1962 tarihli ve esas 1961/3249, 
karar 1962/1646 sayılı Hamiyle kesinleşmiş bulunduğundan, Başbakanlığın 23.3.1963 tarih ve 5/4-
1417 sayılı yazılariyle, hükümlü tarafından karar tashihi talebinde bulunulmuş olması sebebiyle dos
ya Başbakanlığa iade edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının tashihi karar sebebi bulunmaması 
hasebiyle talep reddedilmiş ve bu işe ait dosya yeniden Başbakanlığın 24 . 4 . 1963 tarih ve 
5/4-1912 sayılı tezkeresine ekli olarak 26 . 4. 1963 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, 
tetkik edilip gereği müzakere olundu : 

Mahkeme kararında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Bayram Kalpaklı, 2 . 11 . 1956 
tarihinde, mağdure Hanife Kalpaklı'yı zorla kaçırıp, ırzına geıçme suçlarından 6 sene 18 ay ağır 
hapis cezasına mahkûm edilerek, bu cezasını çekmekte iken, Hanife yi tekrar kaçırıp onunla ev
lenmeyi temin etmek maksadiyle, ceza evinden firar edip, 13 . 8 . 1957 tarihinde adı geçeni 
zorla kaçırmak istediği sırada, bu suçunu kolaylaştırmak ve fiili işlemesine mâni olmak istiyen 
Hanife'nin kardeşi Şerif Kalpaklı'yı, takibeyledi ği gayeye vâsıl olamamaktan mütevellit duyduğu 
infial ile öldürmek ve aynı sebep ve gayeyle Haıûıfe'riin annesi Şerife'ıyi de öldürmeye tam de
recede teşebbüs ettiği anlaşılmış bulunduğundan, komisyon umuzıca Anayasanın 64 ncü maddesi 
ıgereğince hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin 
Büyük Meclise sunulmasına 30 . 1 . 1963 tarihin de oy birliğiyle karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

, Kornsyonu 
Denizli 

/ / . Oral 
Elâzığ 

N. Gür ay 

Başkanı Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü 
Erzurum Artvin 
N. Diler S. Eminağaoğlu 

istanbul Kars 
8. Vardarh L. Aküzüm 

Siirt 
C. Aydın 

' 
Çanakkale 

B. Arat 
Kayseri 
A. Araş 

Bayram Kalpaklı hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire 
sinin 14. 6.1962 tarihli ve esas 1961/3249, ka
rar 1962/1646 sayılı ilâmiyle kesinleşen Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 .4.1961 ta
rihli ve esas 1960/40, karar 1961/35 sayılı hük
miyle, 6123 sayılı Kanunla muaddel Türk Ce
za Kanununun 450/7 ve 8 nci ve aynı kanunun 
12 nci maddesi gereğince ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan/ sicil nüfusta Samsun -

Havza ilçesi Çakıralan köyü hane 8, cilt 19, 
sayfa 241 de kayıtlı Mehmedoğlu ve Mevlûde'-
den doğma 1.1.1939 doğumlu Bayram Kal
paklı hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 
yürütür, 

3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

m*m 

M. Meclisi (S . Sayıaı: 242) 



Dönem : 1 t\ / ı 
Toplantı :2 M I L L E T M E C L I S I S. Sayısı : / 4 I 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının 
tahkimi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1 /393) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 1 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1930/329 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înonü 
Başbakan 

'GEREKÇE 

154 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile, bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen daire, teşekkül, banka 
ve kurumlarla Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına, Amortisman ve Kredi Sandığına ve İşçi 'Sigortaları Kurumuna olan eeman 
7 104 168 170,85 liralık borçları tahkim ve Hazinece tekabbül olunmuştur. 

Ancak, 7 104 167 170,85 liralık borçtan, 1 381 405 700,93 liralık kısmı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerine göre Hazinenin Merkez Bankasına olan borcu ve 3 935 416 325,96 liralık kısmi da 
îktisadi Devlet Teşebbüslerinden dolayı yüklenilen borç olmak üzere, Hazineye ceman 
5 316 822 026,89 liralık borç tahmil edilmekle bugünkü bütçe imkânları dışına çıkılmıştır. 

OBu durum muvacehesinde, 77 sayılı Kanunla onaylanan Kalkınma Plânının tahakkukunun 
mutlak surette temini gayesiyle tamamen ekonomiye intikal eden mezkûr 3 935 416 325,96 lira
lık meblâğın plânlı kalkınma gayretlerinin yatırımlarda tam mânasiyle ifadesini bulabilmesi için, 
Kalkınma Plânının 2 nci ve 5 yıllık döneminin sonunda başlamak üzere 100 yılda itfası suretiyle 
tecili uygun görülmüş ve bu maksadın sağlanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 6.6. İ963 
Esas No .* i/393 
Karar No : 88 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hazinenin ve îktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, komisyonumuza havale edilmiş ol
makla, ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

6 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı Kanun, îktisadi Devlet Teşekküllerinin malî durumunu ıslah 
eden ve malî politikaya istikrar sağlıyan tedbirler cümlesinden olarak, bir kısım daire, teşekkül, 
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banka ve kurumlarla Hazinenin T.O. Merkez Bankasına, T.C. Emekli Sandığına, Amortisman ve 
Kredi Sandığına ve işçi Sigortaları Kurumuna olan ceman 7 104 168 170,85 liralık »borcunun tah
kimini ve uzun bir vâde içinde itfasını istihdaf ediyordu. 

Bu borçtan 1 381 405 700,93 liralık kısmı, Hazinenin Merkez Bankasına olan borcunu, 
3 935 416 325,96 liralık kısmı ise İktisadi Devlet Teşekküllerinin yine Merkez Bankasına olan 
borçlarını göstermekte olup ceman 5 316 822 026,89 liraya baliğ olan bu borcun % 1/2 faizle 
100 yil içinde Hazine tarafından itfası gerekmekte idi. 

Bu defa hazırlanan kanun tasarısı, malî imkânların tam rnânasiyle yatırımlara tahsisi ve kalkın
ma plânının tahakkukunu temin gayesiyle itfa tarihinin kalkınma plânının 2 nci 5 yıllık döneminin 
sonunda başlamasını temine müteveccih bulunmaktadır. 

1963 yılı taksitinin ödenmesi de Bütçe Kanunu ile bir yıl sonraya bırakılmıştır. 
Bütçe gelirlerinin kifayet derecesi, ve plânın tahakkuku bakımından bu varidatın ön görülen 

kesimlere tahsisi zarureti muvacehesinde, tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
/. Bezgin 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

• -

Sözcü 
Ordu 

4. H. Onat 

Balıkesir 
Muhalefet şerhi 

ilişiktir. 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alitifbnoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

G-ümüşane 
S. Savac^ 

Kırşehir 
Muhalefet şerhi 

ilişiktir. 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

Muhalefet şerhi 

Artvin 
8. O. Avcı 

İçel 
S. Kutlay 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Muhalefet şerhi 

ilişiktir. 
R. özal 

" 1 • - » .<*• ." 

fmmm---^-m 
Bu kabîl tehir ve tecillerin, ve faiz iskatlarınm Merkez Bankasının bünyesinde menfi tesir 

yaratacağı düşüncesi ile muhalifim. 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 

#**- Muhalefet şerhi 

Adı geçen, Merkez Bankası konsolide alacağından, emisyon suretiyle doğmuş olan borç miktarı
nın imha edilerek, Hazinenin külfetten vareste kılınması icabeder. Muhalifiz. 

Konya Milletvekili 
Rüştü özal 

Kırşehir Milletvekili 
Ahmet Bügvn, 

M. MeclM ( S. Sayısı : ZU) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tamnsı 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 6. — Bu kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri gereğince tesbit edilecek borçlar Maliye Ba
kanlığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına % 1/2 faizli ve 100 yıl üzerinden tahvil veril
mek suretiyle tahkim olunur. 

Bu tahviller altışar aylık eşit taksitlerle (İlk taksit ödemesi, Kalkınma Plânının 2 nci beş yıl
lık döneminin sonunda başlamak üzere) 100 yılda itfa olunur. Bu süre için yukardaki fıkrada sözü 
geçen faiz yürütülmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

19 . 1 . 1963 

Başbakan — 
İsmet înönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar-

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbas 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E, Alican 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Ba. - Ya. ve Tu. Bakanı 
C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T, Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

— • » 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

«Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstikrazı» ndan doğan İngiliz alacak
ları bakiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasında 
mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli Andlaşmanm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 

Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /348) 

T. C. 
Başbakanlık r 14 . 12 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1876/4007 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan («Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istikrazı» ndan doğan İn
giliz alacakları bakiyesinin tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasında mektup teatisi 
suretiyle yapılan 23 . 6 . 1962 tarihli Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) 
ve gerekçesi, ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
/. İnönü 
Başbakan 

" GEREKÇE 

1939 -1940 yıllarına ait «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstikrazı» ndan doğma İngiliz ala
caklarının menfaatlerimize uygun ve döviz sarfını icabettirmiyeeek şekilde tesviyesini teminen 5/027 
sayılı Kararname ile verilen yetkiye müsteniden Maliye Bakanlığı ile Birleşik Krallık Büyük El
çiliği arasında vâki müzakereler neticesinde 9 Aralık 1960 tarihinde mektup teatisi suretiyle bir An
laşma aktedilmişti. 

300 sayılı Kanunla onaylanan işbu Anlaşma ile; 90 milyon liranın fevkinde olan borçlarımızın 
tasfiyesi için, 20 milyon liralık kısmın Türkiye'de Türk lirası olarak Türk - İngiliz Kültür Anlaş
ması çerçevesi içine giren projelere sarfı, 10 milyon liralık kısmın anlaşmaya ekli listede yazılı 
Türk mallarının ihracında kullanılması ve mütebaki kısmın cinsi, menşei anlaşmada musarrah Türk 
tütünlerinin mubayaası suretiyle eritilmesi derpiş olunmuştu. 

6 aylık bir müddet için aktolunan mezkûr Anlaşma, 12. 6. 1961 tarihli ve 5/1330 sayılı, 5. 12. 1961 
tarihli ve 6/13 sayılı Kararnamelerle iki kere altışar aylık devreler için temdit edilmişti. 

1,5 senelik tatbikat esnasında, kültür işlerine muhassas 20 milyon lira bittenzil, borcun büyük 
bir kısmı tasfiye edilmiş, 13,3 milyon liralık bir bakiye kalmıştır. Kültür Anlaşması çerçevesine 
giren projelerin tahakkuku ve bakiye 13,3 milyon liranın da eritilmesi için Anlaşmanın 6 aylık bir 
devre için yeniden temdidi ve tütünden gayri mallar için ayrılmış 10 milyon liralık kontenjan bit
tiği cihetle, (b) fıkrasının tadili icabeylemekte bulunmuştur. 

Maliye Bakanlığınca ilgili Bakanlıklarla teşriki mesai ve Birleşik Krallık mümessilleri ile müza
kere edilmek suretiyle, bu kere yeniden mektup teati olunarak bir Anlaşma imzalanması husu
sunda görüş birliğine varılmıştır. Bu mutabakat üzerine ve 23. 6. 1962 tarihli, 6/634 sayılı Ka-
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rarname ile verilen salâhiyete müsteniden, aynı tarihli mektupların teatisi suretiyle bir Anlaşma 
aıktedilmiştir. 

Bu anlaşma; iki temditten sonra 1 Haziran 1962 de süresi 'hitama eren 9 Aralık 1960 tarihli 
Anlaşmayı 1 Aralık 1962 tarihine kadar yeniden 6 aylık 'bir müddet için temdit eylemektedir. Di
ğer taraftan borç, bakliyesinin .eritilmesi için, yeni bir mal listesi hazırlanarak 13,3 milyon liranın 
serbest bırakılması kabul edilmiştir. 

İngiltere'ye 'müteveccih, yukarıda mâruz istikrazlardan mütevellit dış 'borçlarımızın nihai suret
te tasfiyesini temıiıı eyliyeoek tolan, anlaşma yerine kaim işbu mektupların onaylanmasının uygun 
bulunması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Karar No. 32 
Esas No. 1/348 

Dışişleri Komisyonu raporu 

19.2.1963 

! - , ? * - •••'.t' ^ " t ' 7 7 ' Yüksek Başkanlığa 

«Hususi kredi ve silâhlanma istikrazı» ndan doğan İngiliz alacaklar bakiyesinin tesviyesi 
için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasında meklup teatisi suretiyle yapılan 2'3 Haziran 1962 ta
rihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, 

İlgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar' komisyonumuzca 

da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
C. Babacı 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kâtip 
G. Sartsözen 

İstanbul 
ö. Z. Dorman 

Manisa 
H_. Kubat N. 2 

Bursa 
M. Tayyar 

Istanlbul 
S. Sarper 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Kastamonu Kocaeli 
/. Ş. Dura N. Erim 

Manisa Rize 
N. Tenişehirlioğlu E. Y. Akçal 
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Maliye Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No : 1/348 
Karar No : 74 

8.4. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar ' Kurulunca 
3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hususi Kredi» ve. «Silâhlanma İstikrazı» ndan doğan İngi
liz alacakları bakiyesinin tesviyesi için Birleşik Krallıkla. Türkiye arasında mektup teatisi sure
tiyle yapılan 23 . 6 . 1962 tarihli Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında Dışişleri Komisyo
nundan muhavvel kanun tasarısı ilıgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda müstenit gerekçede arz ve izah edilen 
sebepler komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmiş ve tasan aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu 
(Başkanı 

GHimüşane 
İV. Küçüker 

Bolu 
K. inal 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

Kocaeli 
C. Babaç 

Ağrı 
N. Güngör 

Ordu 
0. N, Hazinedar 

Aydın 
. N. Müren 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
R. ÇeltekU 

MiUet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/348 
Karar No : 85 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

6.6. 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hususî Kredi» ve «'Silâhlanma İstikrazı» ndan doğan İngi
liz alacakları bakiyesinin tesviyesi için Birleşik Krallıkla Türkiye arasında mektup teatisi sure
tiyle yapılan 23 . 6 . 1962 tarihli Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı Dışiş
leri ve Maliye komisyonları raporları Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili: Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Hükümetimizin 5/627 sayılı Kararname ile Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye müsteniden Bir
leşik Krallık Büyükelçiliği ile müzakereye girişilmiş ve 9 Aralık 1960 tarihinde, mezkûr İngiliz 
alacaklarının menfaatlerimize uygun ve döviz sarfını icabettirmiyecek tesviyesi için mektup 
teatisi suretiyle bir anlaşma aktedilmiştir. 300 sayılı Kanunla onaylanan hu anlaşma ile; 90 milyon 
liranın fevkinde olan borçlarımızın tasfiyesi için, 20 milyon liralık kısmın Türkiye'de Türk Lirası 
olarak Türk - İngiliz Kültür Anlaşması çerçevesi içine giren projelere sarfı, 10 milyon liralık 
'kısmın anlaşmaya-ekli listede yazılı Türk mallarının ihracında kullânilması ve mütebaki kısmın 
cinsi, menşei anlaşmada musarrah Türk tütünlerinin mubayaası suretiyle eritilmesi derpiş edil
miştir. 
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Bu anlaşma altı aylık müddetle akdolunmuşsa da 12 . 6 . 1961 ve 5 . 12 . 1961 tarihli karar
namelerle iki kere altışar aylık devreler için temdit edilmiştir. 

Bu 1,5 senelik tatbikat esnasında, kültür işlerine tahsis edilen 20 milyon lira bittenzil, borcun 
büyük bir kısmı tasfiye edilmiş, 13,3 milyon liralık bir bakiye kalmıştır. Kültür Anlaşmftsı çerçeve
sine giren projelerin tahakkuku ve bakiye 13,3 milyon liranın da eritilmesi için anlaşmanın altı 
aylık bir devre için yeniden temdidi ve tütünden gayrı mallar için ayrılmış 10 milyon liralık kon
tenjan bittiği cihetle, (b) fıkrasının tadili icabetmektedir. 

(Bu sebeple Maliye Bakanlığına 23 . 6 . 1962 tarihli, 6/634 sayılı Kararname ile verilen salâhi
yete binaen Birleşik Krallık mümessilleriyle mektup teatisi suretiyle bir anlaşma daha aktedil-
m iştir. 

.Bu son anlaşma; iki temditten sonra 1 Haziran 1962 de süresi hitama eren 9 Aralık 1960 ta
rihli anlaşmayı 1 Aralı'k 1962 tarihine kadar yeniden altı aylık bir .müddet için temdit eylediği gibi, 
borç bakiyesinin eritilmesi için, yeni bir mal listesi hazırlanarak 13,3 milyon liranın serbest bı
rakılması hususunun teminine de matuftur. 

Tasarı, ingiltere'ye karşı mevcut dış borçlarımızın nihai surette tasfiyesini temin eyliyeeek 
olan, anlaşma yerine kaim işbu mektupların onaylanması için getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple tasan komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. Ancak metinde yazılı eski terimle
rin arı dile çevrilmesi sebebiyle birinci madde değiştirilmiş, diğer maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Tİ önel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü. Kâtip 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
/. Sezgiyi 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Ordu 
A. H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolah 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicrtnoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
S. 0, Avcı 

İçel 
S. Kutlay 

İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Özal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstikrazı» ndan 
doğan İngiliz alacakları bakiyesinin tesviyesi için 
Birleşik Kıratlıkla Türkiye arasında mektup tea
tisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlnşmanıri onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlarla 
musaddak Anlaşmalardan mütehassıl İngiliz ala
caklarının tesviyesi mevzuunda mektup teatisi 
suretiyle akdedilen ve 13 . 5 . 1961 tarihli, 300 
sayılı Kanunla onaylanan 9 Aralık 1960 tarihli 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DE&l$THR!lŞl 

'«Hususi Kredi-» ve «Silâhlanma İstikrazı» ndan 
doğan İngiliz alacakları bakiyesinin tesviyesi için 
Birleşik Kıratlıkla Türkiye arasında mektup tea
tisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4171 ve 6336 sayılı kanunlar
la onaylanmış anlaşmalardan doğan ingiliz ala
caklarının tesviyesi konusunda mektup teatisi 
suretiyle aktedilen /ve 13 . 5 . 1961 tarihli, 300 
sayılı Kanunla onaylanan 9 Aralık 1960 tarihli 
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Mü. 

Anlaşmanın temdit ve tadili için Birleşik Kıral-
lık Ankara Büyükelçisi ile Maliye Bakanı arasın
da Anlaşma yerine kaim olmak üzere teati edilen 
23 Haziran 1962 tarihli ilişik mektupların onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — B u k a 

rütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

II. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Balkanı 

0. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. 

F. Çelikbaş 

nunu Maliye Bakanı yü-

3 . .12 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybwr 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
II. 0. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
- Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Kcvrasapan 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 

Bütçe ve Plân Ko. 

Anlaşmanın uzatılması ve değiştirilmesi için 
Birleşik Kırallık Ankara Büyükelçisi ile İMali-
ye Bakanı taraşında /andlaşma yerine kaim ol
mak üzere teati edilen 23 Haziran ,1962 tarihli 
ilişik mektupların onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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(11279/63) 

Bay Bakan, 

1. Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti .arasında 
i Haziran 191611 tarihinde Jiihayet bulaıcak devre için Ankara'da 9 Aralık 1900 tarihinde Nota 
teatisi suretiyle aktedilmdş olan ve 11 Şubat 1954 t'arjlhli Anlaşma ile alâkalı imali hususlara nıüta-
allik bulunan ve 34 iM'ayıs ve 30 Kasım 1961 tarihlerinde sırası ile 1 Aradık 1961 <ve 1 Haziran 
1962 ye kadar temdided'i'len Anlaşmaya rüeu etmekle şeref duyarım. 

2. İngiltere Hükümeti .Dışişleri Bakanından aldığım talimat gereğince sözü edilen Anlaşma
nın 1 Haziran 1962 (tarihinden 1 Aralık 1962 tarihine kadar yeniden uzatılmasını ve bu paksatla 
Anlaşmanın (a), (c) ve (d) (fıkralarındaki «1 Haziran 1962» tarihimin «1 Aralık 1962» olarak 
değiştirilmesini te'Mif «itmekle şeref duyarımı. 

3. Ayrıca 1 Aralık 1902 de sona erecek olan devre zarfında bu mektuba 'bağlı üstedeki veya 
Türk Hükümeti tara'fından kabul olunup Majestelerinin Büyükelçiliğine resmen tebliğ edilecek 
diğer 'Türk imajlarının İnlgiltere'de mukim tüccarlar tarafınd-an İngiltere dâhilinde istihlâk edil
mek üzere mubayaasında, ıs'öz (konusu hesaptaki Türk liralarından 1'3,3 •milyon Türk Lirasına kadar 
olan kısmının ıserbestçe kullanılmasını teklif etmekle şeref duyarlım. 

4. Yutardaki teklif 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabule şayan görüldüğü tak
dirde, !bu Nota ve eki liste ve zsatıalilerinin bu (husustaki cevabının iki Hükümet arasında bu mev
zuda varılmış bir Anlaşma telâkki edilmesini teklif 'etmekle şeref duyanım. 

En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Ekselans. 

B. A. B. Burrows 
Birleşik Kıraillık 

Büyükelçisi 

Ankara, 23 Haziran 1962 
Ekselans, 

Türkçe tercümesi aşağıda dercolunan 23 Haziran 1902 tarihli (mektuplarının alındığını Ekse
lanslarına bildirmekle şeref duyarım. 

«1. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Hükümeti ile Türlkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
1 Haziran 19'61 tarihinde (nihayet bulaıcak devre için Ankara'da 9 Aralık l'96'O tarilhinde Nota 
teatisi suretiyle aktedilmiş olan ve 11 Şubat 19Ö4 tarihli Anlaşma ile alâkalı .malî hususlara müta-
allik bulunan ve 31 M'ayıs ve 30 Kasım 1961 'tarihlerinde sırası ile 1 Aradık 1901 ive 1 Haziran 
1962 ye kadar temdided'i'len Anlaşmaya rücu etmekle şeref /duyarım. 

2. İngiltere Hükümeti Dışişleri Bakanından aldığım t'aiimat gereğince sözü edilen Anlaşma
nın 1 Haziran 1962 tarihinden 1 Aralıik 1962 tarihine kadar yeniden uzatılmasını ve bu maksatla 
Anlaşmanın (a), (c) ve (d) .fıkralarındaki «1 Haziran 1962» tari/hinin «1 Aralık 1962» olarak 
değiştirilmesini teklif .etmekle şeref duyarım. 

3. Ayrıca 1 Aralık 1962 de sona erecek olan devre zarfında bu 'mektuba 'bağlı listedeki veya 
Türk Hükümeti tarafından kabul olunup Majestelerinin Büyükelçiliğine resmen tebliğ (edilecek 
diğer Türk ;mallarmm İngiltere'de .mukim tüccarlar tarafından İngiltere dâhilinde istihlâk edil -

Büyük Britanya • 
Büyükelçiliği, 

Ankara 
23 Haziran, 1962 

Ekselans Şefik İnan 
Maliye Baka<nı 

Ankara 
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inek üzere mubayaasında, söz ,koııusu 'hesaptaki Türk liralarından 13,3 milyon Türk Lirasına kadar 
olan kısmının serbestçe kullanılmasMiı teklif etmekle şeref duyarım. 

4. Yukardaki teklif Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabule şayan görüldüğü tak
dirde, 'bu Nota ve eki üste ve zatıalilerinin bu /husustaki cevabının iki Hükümet arasında bu mev
zuda varılmış bir Anlaşma telâkki edilmesini teklif 'etmekle şeref duyarım.» 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukardaki hususlarda 'mutabık «olduğunu Eikselalıslarına arz 
etmekle şeref duyarım. 

En derin sayigıl'arımm kabulünü rica ederini, Ekselans. 
Maliye (Bakanı 

H.E. Sir Bernand A. B. Burrows K. C. M. G. 
Her Britannic Majesty's Am'bassador 
Ankara 

Ek 

23 Haziran 1962 tarihinde teati edilen Notanın üçüncü fıkrasında sözü geçen- Türk ürünlerinin 
.listesi : 

— 'Buz içinde taze balık 
— Dondurulmuş 'balık, 'bütün veya file halinde 
— 'Tütsülenmiş, kurutulmuş veya tuzlanmış balık 
—• Balık konservesi 
— Balık yağı 
—• Balık unu 
— % 46 ve daha aşağı Cr. 203 ihtiva eden düşük tenörlü krom cevheri 
— Konsantre krom 
— Itolemanit 
—• Borasit 
— Taze meyva (liman hariç) 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1 0 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 

raporları (1 /277) 

T. C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 9 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1821/2792 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştınlan «10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

- • Başbakan 

G E R E K Ç E 

1939 İkinci Dünya Harbiyle meydana gelen ve harb sonu devresinde ekonomik alanda vuku 
bulan sarsıntılar sebebiyle bir müddet devam eden fevkalâde haller zeval bulduğu için, 3780 sayılı 
Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadilleri, Bakanlar Kurulunca ittihaz olunan 16 . 9 . 1960 tarihli 
ve 5/322 sayılı Kararla tatbik mevkiinden kaldırılmış ve ancak fevkalâde hallerin devamı süresince 
uygulanacak kanunlardan; uygulanmasına devamda zaruret görülen hükümleri ihtiva eden 3828, 
4040, 4226 ve 4876 sayılı kanunların tatbikine devam olunacağı da 5/322 sayılı Kararnamenin neşre-
dildiği 16 . 9 . 1960 tarihinde yürürlüğe konulan 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde tasrih edil
miştir. 

Halbuki olağanüstü hallerin devamı süresince: 

1. Miktarı veya âzami haddi kanunla tâyin edilmiş olan yevmiyeler (Harcırah yevmiyeleri ha
riç), huzur hakları, ders saati ücretleri ile maktu ücretlere, fevkalâde hallerin devamı müddetince 
fevkalâde zam verilmesi hakkında hükümleri ihtiva eden 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 6 
nci fıkrası, 

2. Jandarmada müstahdem uzatmalılar, onbaşı, çavuşlara ayda (112,5) lira, Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı teşkilâtına dâhil maaşlı ve ücretli memurlarla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola
rında çalışanlara ayda 165 lira er tayın istihkakı verilmesi hakkında hükümleri muhtevi kanunla
rın matufu bulunan 4367 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, 

3. Seyyar orduda vazifeli saymanlık memurlarına birer kat elbise, kaput ve ayakkabı verilmesi 
hakkında hükmü ihtiva eden 4455 sayılı Kanun ile, 

4. Belirli mevzilerde, hudutlarda, kıyılarda, bölük kadrosunu geçmiyen gemilerde ve hava bir
liklerinde, seferi ordugâhlarda ve köy ordugâhlarında bulunan bölük ve takım komutanları ile ast-
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subaylara olağanüstü hallerin devamı süresince aldıkları er tayınından başka, er tabelâsına ithal 
edilmek suretiyle er gibi münhasıran kazandan iaşelerini temin eden 7043 sayılı Kanunun : 

16 . 9 . 1960 tarihine kadar tatbik olunan hükümlerinin de uygulanmasına devam olunması icab-
etmektedir. Filhakika bu hükümler gereğince; subay askerî memur, astsubay, öğretmen ve memur
lara sağlanan menfaatler bahis konusu kimselerin devamlı istihkakları cümlesinden bulunduğu ve 
bundan mahrumiyet ise, bir taraftan hizmetin aksaması, diğer taraftan da kendileri için mağduri
yeti mucibolacağı cihetle, yeni hükümlerle tadil ve ıslahı temin edilinceye kadar bütçelerdeki öde
neğine istinaden aynen sağlanması zaruri görülmüş ve tasarı bu maksatla hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/277 
Karar No. 14 

16.1.1963 

Yüksek Başkanlığa 

10.9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ilgili Millî ıSavunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuz
da görüşüldü. 

Kanun tasarısı komisyonumuzca aynen tasvibedilmekle beraber gerekçesinden de anlaşılaca
ğı veçhile «4876 sayılı Kanun» metin kısmında «4867 sayılı Kanun» olarak yazıldığı görülmüş^ 
tür. Sadece bir daktilo hatasından ileri gelen bu husus Bakanlık temsilcilerinin katılmaları 
ile düzeltilmiş ve kanun tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek [Başkanlığa sunulur, 
Başkan 

Erzurum 
Ş. Konüray 

İstanbul 
H. Ölen 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 

izmir 
§. Akkan 

Amasya 
/. Sarıgöz 

Kocaeli 
H. Kısayol 

Ankara 
H. Ataman 

Muş 
S. öztürk 

Aydın 
Hilmi Aydınçer 

imzada bulunamadı 
Ordu 

F. Güley. 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/277 
Karar No: 82 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6 . 6 . 1963 

10. 9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

ikinci Dünya Harbiyle meydana gelen ekonomik güçlükleri gidermek ve geçici olarak yürür
lükte kalmak kaydiyle ısdar edilen 3780 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan Millî korunma suçları
nın affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler 
ihdasına dair olup 16 . 6 . 1960 tarihinde yürürlüğe konulan 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
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tadadedilen 3828, 4040, 4226 ve 4876 sayılı kaiıunlardafı maada 4178, 4367, 4455 ve 7043 sayılı ka
nunlarla da birçok personele munzam imkânlar sağlanmıştır. 

Gördükleri hizmetlerin hususiyetlerine istinaden sağlanan bu imkânlar hizmetlilerin devamlı is
tihkakları meyanmda olması ve bunların kesilmesi halinde, hem mağduriyete hem de hizmetin ak
samasına müncer olacağı cihetle bu istihkakların ödenmesine devam olunması gerekmektedir. 

Bu sebeple tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
Millî Savunma Komisyonunun metni aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
Muhalifim 

/ . E. Kılıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Sinop 
M. Alicanoğlû 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Balıkesir 
Mükerrer ve makable şâmil 

tasarı olduğu için 
aleyhindeyim. 
A. A. Bölak 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Sivas 
M: Vural 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma 
suçlarının affına, Millî Korun
ma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı 
hükümler ihdasına dair olan 
79 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(Madde 7. — 3828, 4040, 
4178, 4226, 4367, 4455, 4867 ve 
7043 sayılı kanunların tatbik 
edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.) 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Korunma 
suçlarının affına, Millî Korun
ma teşkilât, sermaye ve fon he
saplarının tasfiyesine ve bâzı 
hükümler ihdasına dair olan 
79 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(Madde 7. — 3828, 4040, 
4178, 4226, 4367, 4455, 4876 ve 
7043 sayılı kanunların tatbik 
edilmekte olan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN DEĞIŞTİRÎŞÎ 

10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci 
maddede yazılı kanunların 
16 . 9 . 1960 tarihinde tatbik 
olunan hükümlerinin, bu tarih
ten sonra da uygulanmasına 
aralıksız devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

24 . 8 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican ' 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

. N. Ökten 

Millî Sa. Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Kanun 
tasarısının geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun tasarı
sının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarı
sının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanı 
A, K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakam 
S. Kurutluoğlu 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

§. R. Hatipoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

ve Sos. Yardım Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve iskân Bakanı 
F..K. Gökay 

»>«-« 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 235 
Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 
sayısında kayıtlı Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğumlu 
Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/304) 

T: C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı tsleri : 5/4-2076 
24 . 5 . 1962 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Süleyman Ağır-
baş hakkındaki mahkûmiyet dosyasının sunuldu
ğuna dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6/7 Ocak 1960 gecesi, kardeşi Hasan , (Hüseyin) Ağırbaş'ı taammüden öldürmekten sanık, 
Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun hane ,1, cilt 21/2 ve sahife 31 sayısında kayıtlı Naimoğlu, 
Döndü'den doğma Mart 1933 doğumlu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptmlması hakkında 
Muğla Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki,kanuni muamelenin ifasına 
dair Adalet Bakanlığının 22 . 5 . 1962 tarihli ve 11459 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 
13 . 3 . 1962 gün ve esas: 1961/1972, karar: 1962/715 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyası
nın bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü ' 
Barbakan 

Adalejt Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/304 
Karar No. 80 

1.6. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

6/7 Ocak 1960 gecesi, kardeşi Hasan (Hüseyin) Ağırbaş'ı taammüden öldürmekten sanılk ve 
sicil nüfusta Fethiye ilçesinin Girdev köyü hane 1, cilt 21/2 ve sahife 31 de kayıtlı, Nahim (Na-
im) oğlu ve Döndü'den doğma, bekâr, cahil, çift çi, sabıkasız' Mart 1933 doğumlu Süleyman Ağır
baş'm hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/4 ııcü ımaddesıinc tevfikan ölüm cezasiyle mah
kûmiyetine dair, Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . 2 . 1961 tarihli ve esas 960/106, karar 961/16 
sayılı hüküm Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dairesinin 13 . 3 . 196)2 tarihli ve esas 1961/1972, karar 
1962/715 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş (bulunduğun dan, bu işe ait dosya 'Başbakanlığın 24 . 5 . 1962 
tarih ve 5/4-2076 sayılı tezkeresine ekli olarak. 25 . 5 . 1962 tarihinde komisyonumuza gönderil
miş olmakla, (gereği tetkik ve müzakere olundu : 

Ma'hkeme kararında da tafsjlen yazılı olduğu üzere maznun Süleyman Ağırfoaş, 6/7 Ocak ge
cesi, kardeşi Hasan (Hüseyiin) Ağırfbaış'ı taammü den öldürdüğü anlaşılmış, bulunduğundan, Komis
yonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğin ce hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine ge-



th'ilmesine mütedair ilâgik kanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 29 
oy birliğiyle karar verildi 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

5 . 19-03 tarihinde 

Adalet Komlisyonu 
Başkanı 
Denizli 
H. Oral 

Çanakkale 
B. Arat 

Elâzığ 
N. Güray 

Başkan V. 
Erzurum 
//. Diler 

izmir 
M. Uyar 

Siirt 
C. Aydın 

Bu rapor Sözcüsü 
istanbul 
S. Vardarh 

Kars 
L. Aküzüm 

Maraş 
II, F. Evliya 

Artvin 
8. Eminağaoğlu 

Kayseri 
A. Araş 

içel 
C. Kılıç 

Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm cezestmn yerme getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 13 . 3 . 1962 tarihli ve esas 1961/1972, karar 
1962/715 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin 3 . 2 . 1961 tarihli ve esas 
960/106, karar 961/16 sayılı hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesine tevfikan ölüm 
cezalına mahkûm edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Fethiye ilçesinin Girdev köyü hane 1, cilt 21/2 
ve sahife 31 de kayıtlı Nayim (Naim) oğlu ve Döndü'den doğma, bekâr, Mart 1933 (doğumlu 
Süleyman Ağırbaş hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getrilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

»&<i 
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Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 234 
Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 
sayısında nüfusa kayıtlı Receboglu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı îşleri : 5/4-1550 
1.4. 1963 

Konu* : ölüm cezasına hükümlü Hasan Şeker 
'hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderildiği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 . 1 . 1957 gecesi, Mehmet Taşçevirdi'nin hırsızlık imaksadiyle evine girip, çaldıkları eşyalar
la çıkmak üzere bulundukları sıra, kendisinin evine dönmesi sebebiyle, işledikleri hırsızlık suçunu 
tamamlamak, bu suçtan hâsıl olacak faydayı elde etmek ve bu gayeye vasıl olmak için adı geçeni 
öldürmekten sanıklar Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü hane 32, cilt 6 ve sahife 31 sayı
sında nüfusa kayıtlı Recepoğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1941 doğumlu Hasan Şeker'in 
ölüm cezasına çarptırılması ve duruşma sırasında ölen diğer sanık Ahmet Demir hakkındaki âmme 
dâvasının kaldırılması hakkında Bursa Birinci Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdi
kine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair Adalet Bakanlığının 26 . 3 . 1963 tarihli ve 7972 
sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 22 . 2 . 1963 gün ve esas: 1963/115, karar: ,1963/450 
sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

tsmet înönü 
Başbakan 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/542 

Karar No. 79 

Adalet Komisyonu raporu 

1.6. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

6 . 1 . 1957 gecesi, Mehmet Taışçevirdli'nin hırsızlık maksadiyle evine girip, çaldıkları eşyalar
la çıkmak üzere bulundukları sıra, kendMinm evine dönmesi sebebiyle, işledikleri hırsızlık suçunu 
tamamlamak, bu suçtan hâsıl olacak faydayı elde etmek ve bu gayeye vâsıl olmak için adı geçenli 
öldürmekten sanık, sicil nüfusta Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü hane 32, cilt 6 ve sahife 
31-de kayıtlı Recepoğlu, Hanliife'den doğma 18Mart 1841 doğumlu ('Doğum yeri (Karamürsel), 
bekâr Hasan Şeker'in hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/8 nci maddesine göre ölüm 
cezası ile mahkûmiyetine dair Bursa Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12 . 10 . 1962 tari
hinde esas 961/147, karar 962/1712 sayılı hüküm Yargıtay BMinci Ceza Dairesinin 22 . 2 . -1963 
tarihli ve esas 1963/115, karar 1963/450 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait 
dosya Başbakanlığın 1 . 4 . 1963 tarihli ve 5/4-1550 sayılı tezkeresine ekli olarak 3 . 4 . 1963 tari
hinde komisyonumuza gönderilmüş olmakla, tetkik edilip gereği' müzakere olundu ; 



— 2 — 
Mahkeme ilâmında da tafsilen yazıllı olduğu üzere; maznun Hasan Şeker G . 1 . 1957 tarihin

de Mehmeıt Taşıçevirdi'yi hırsızlık maksadiyle evline giıti'p, çaldıkları eşyalarla çıkmak üzere bu
lundukları sıra, kendisinin evine dönmesi sebebiyle, işledikleri hırsızlık suçunu ta marnlamak, 
bu suçtan h'âsı] olacak faydayı elde etmek ve bu 'gayeye vâsıl oknak için öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan, Komisyonumuzca, Anayasanın 61 ııcü maddesi gereğince maznun Hasan Şeker 
'hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesinle mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük Mec
lise sunulmasına 31 . 5 , 1963 tarihinde oy Mrliğiyle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun 'tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komfisyonu 
Başkanı Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Denizli Giresun İzmir Artvin 
II. Oral A. Cüceoğlu M. Uyar #. Eminağaoğlu 

Adıyaman Kars Maraş Siirt 
A. Atalay L. Aküzüm II. F. Evliya C. Aydın 

Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ; kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 22 . 2 . 1963 tarihli ve esas 1963/115, karar 
1963/450 sayılı ilamiyle kesinleşen, Bursa Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 12 . 10 . 1962 tarihli 
ve esas 961/147, karar 962/172 sayılı hükmüyle Türk Ceza Kanununun 450/8 nci maddesi hük
münce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Karamürsel ilçesinin, Marmudiye 
köyü hane 32, cilt 6 ve sahife 31 de kayıtlı, Recepoğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 do
ğumlu, (Doğum yeri Karamürsel) bekâr, Hasan Şeker hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 234 ) 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 233 
Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 
107 de kayıtlı Bekiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Bedih 
Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/205) 

T. C. 
İtaşbtikaklık 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4-906 
2.3. 1962 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Er Bedih Kılıç 
hakkındaki dosyanın gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Âmire fiilen taarruz ile öldürmek suçundan 83 noÜ Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesince 
ölüm «ezasına çarptırılan 1 net Ordu 5 noi Mühimmat Bölüğü erlerinden Bedih Kılıç hakkında ve
rilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair olup Millî Savunma Bakan
lığının 22 . 2 . 1962 tarihli ve 1069-5-62 sayılı tezkeresiyle gönderilen Askerî Yargıtay'ın 25.1.1962 
tarihli ve Esas: 961/2176, Karar: 962/160 sayılı ilâmiyle bu ige ilişkin hüküm dosyasının bağlı 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
(Başbakan. 

Adalet Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/205 
Karar No. 81 

1963 

Yüksek Başkanlığa 

Kurudere 1 (numaralı cephanelik nöbetçisi er Kemal Bağatur'u; âmire fiilen taarruz ile öldür
mek suçundan, 33 ncü Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılan 1 nci 
Ordu 5 nci Mühimmat Bölüğü erlerinden sicil nüfusta Erzurum - Hınıs ilçesi Karaçoban naÖıiyesi 
Hırt köyü hane 19, cilt 11, saihife 107 - de kayıtlı bekâr, cahil, Bekiroğlu ve Belkısa'dan doğma 
1939 doğumlu Bedih Kılıç'm hareketine uyan Askerî Ceza Kanununun 91/4 ncü maddesi gere
ğince ölüm eezasiyle mahkûmiyetine dair Kırklar eli 33 ncü Tümen Kumandanlığı Karargâhı As
kerî Mahkemesinin 2 , 8 . 1961 tarihli! ve esas 61/16, Karar 61/124 sayılı hüküm, Askerî Temyiz 
Mahkemesiniin 25 . 1 . 1962 tarlih ve esas 961/2176, Karar 962/160 sayılı ilâmiyle kemnleşmiş 
bulunduğundan, bu işe aiıt dosya Başbakanlığın 2 . 3 . 19612 tarih ve 5/4 - 906 »ayılı tezkeresine 
ekli olarak 6 . 3 . 1962 tarülhinde komisyonumuza »gönderilmiş olmakla, gereği müzakere olundu : 

Mahkeme kararında da tafsülen yazılı olduğu üzere mazmun Bedih Kıluç, Kurudere 1 numara
lı cephanelik nöbetçisi er Kemal Bağatur'u; âmire fiilen taarruz ile öldürdüğü anlaşılmış bulundu
ğundan, komisyonumuzjca Anayasanın 64 um. maddesi gereğince hükümlü hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine mütedair iliştik kanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 29 . 5 . 1963 
tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ît Komisyonu 
[Başkanı 
ıDenizli 
H. Oral 

Çanakkale 
B. Arat 

İçel 
C. Kılıç 

OBaşlkan V. 
Erzurum. 
N. Diler 

İzmir 
M. Uyar 

Elâzığ 
N. Oüray 

Bu 'rapor sözcüsü 
İstanbul 

S. Vardarlı 

Kars 
L. Aküzüm 

Siirt 
C. Aydın 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Kayseri 
A.Aras 

Maraş 
H. F. Evliya 

Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Dairesinin 25 . 1 . 1962 tarih ve esas 961/2176, karar 
962/160 sayılı ilâmiyle (kesinleşen, 33 ncü Tümen Kumandanlığı Karargâhı Askerî Mahkemesinin 
2 . 8 . 1961 tarihli ve esas 61/16, karar 61/24 sayılı hükmü ile, Askerî Ceza Kanununun 91/4 ncü 
maddesi gereğince ölüm cezasına çarp/tınlan, sicil nüfusta, Erzurum - Hınıs ilçesi Karaçoban nahi
yesi Hırt köyü hane 19, cilt 11, sahife 107 de kayıtlı 1939 doğumlu bekâr, Bekiroğlu ve Belkısa'-
dan doğma Bedih Kılıç hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veribnişjtir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

»G<İ 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 233 ) 



M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 227 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yet
kilerinin genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet 

komisyonları raporları (1 /233) 

T. C. 
Başbakanlık ,-•• - 16 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

tiay-t :71 - 1776/1012 

MlLLKT iYIİBLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili ma
kamların yetkilerinin genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasına uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
İsmet tnörm 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Memleketimiz 1953 yılından beri Milletlerarası galisi Haller Komisyonuna üye bulunmaktadır. 
Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Holânda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg ve Yuna

nistan'ın da dâhil olduğu bu komisyon, üye Devletlerin Şahsi Haller mevzuatını imkân nisbetin-
de'birleştirmek, boşlukları doldurmak ve ilgili devletler'vatandaşlarının şahsi haller işlerinde ko
laylıklar sağlamak maksadiylc birçok sözeşme hazırlamış ve hazırlamaktadır. 

Bunlardan, «Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Şahsi Haller) kayıt su
retleri örnekleri hakkındaki Sözleşme» 27 Eylül 1956 günü Paris'te imzalanmış ve tarafımızdan 
da 2 "Nisan 1958 tarihli ve 7111 sayılı Kanunla onaylanmıştır. 

Daha sonra, «Şahsi Haller ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
tulması hakkında» 26 lüylül 1957 günü Lüksembıırg'da imzalanan Sözleşme, «Ad ve soyadlarınm 
değişikliğine ilişkin» olup 4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da imzalanmış bulunan Sözleşme, 4 Ey
lül 1958 tarihinde imzalanmış olan «Şahsi Haller konusunda milletlerarası bilgi teatisi hakkındaki 
Sözleşme» Yüksek Meclise tevdi edilmiştir. 

Çalışmalarına devam eden Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonunun en son olarak hazırladığı 
«Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hakkın
daki Sözleşme» de Bakanlar Kurulunun 22 Ağustos 1961 tarihli ve 5-1579 sayılı Kararnamesiy
le yetkili kılman temsilcimiz tarafından 14 Eylül 1961 gimü Roma'da imzalanmıştır. 

Yukarıda sayılan dört Sözleşmeye ilâveten hazırlanıp imzalanan bu beşinci Sözleşmenin gayesi, 
üye devletler vatandaşlarına, diğer Âkıd Devletler ülkelerinde de evlilik dışı çocukları tanıma im
kân ve kolaylıklarını sağlamaktır. 

Dönem : 1 
Toplantı : 2 



Sözleşmenin 1 nci maddesinde, nesepli ve nesepsiz tanımanın tarifi yapılmakta, 2 ve 3 ncü 
maddelerde mevzuatı nesepli veya nesepsiz tanımayı kabul eden üye memleketlerde nesepsiz veya 
nesepli tanımada bulunulabileeeği, 4 ncü maddede ise tanıma beyanının hangi makamlar tarafından 
kabul edileceği hükme bağlanmaktadır. 5 nci maddede bu beyanı tesbit eden belgenin tasdikli ör
nek veya özetinin, Âkıd Devletler ülkesinde her türlü tasdikten muaf olduğu belirtilmekte, diğer 
maddeler ise onaylama, yürürlük, katılma, uygulama' ve değişiklik yapmak gibi hususları derpiş 
etmektedir.. 

Türk mevzuatına aykırı bir hususu ihtiva ettniyen bu Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek takdirlerine sunulur. 

~̂ Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu ''V%C ;:? 17.2.1963 

Esas No. 1/233 * ' " *" 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede 'belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin vermiş oldukları mütemmim malûmat, 
komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

yerine Sözcü Kâtip 
istanbul Sivas Adana Bursa Diyarbakır 
O. Baban G. Sarısözen K. Gülek M. Tayyar V. Pirinçcioğlu 

Hatay istanbul istanbul Kastamonu Kocaeli Manisa 
A. M. Bereketoğlu Ö. Z. Dorman S. Sarper î. §. Dura N. Erim II. Kubat 

Manisa Zonguldak 
İV. Yenişehirlioğlu K. Esengin s 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 227 } 



Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : î/233 
Karar No : 39 

— 3 — 
İçişleri Komisyonu raporu 

1 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede etraflıca belirtilen sebepler ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin vermiş oldukları mü
temmim malûmat neticesinde, tasarı komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Kırklareli Edirne Aydın Çorum . 
M. A. Eriş î. Ertem M. Gedik H. İncesulu 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

İstanbul Kütahya 
Z. Altınoğkı S. Sarpaşar 

Van 
»5- Kösereisoğlu 

Sivas 
/ . Oöker 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/233 
Karar No. : 75 

Yüksek Başkanlığa 

31 . 5 . 1963 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hak
kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile işbu tasarı Komisyonumuzca, da uygun mütalâa oluna
rak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Denizli 

ir. Oval 

Elâzığ 
A". Gür ay 

Başkan V. 
Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
S. Vardarh 

Konya 
S. Aytan 

İmzada bulunanı 

M. Meclisi 

adı 

Çorum 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 

Kars 
L. Aküzüm 

Siirt 
0. Aydtn 

( S. Sayısı: 227) 

Çanakkale 
B. Arat 

Kayseri 
A. Araş 



HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1961 tarihinde Roma'da imzalanan ilişik «Evlilik dışı çocukların tanın
malarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hakkında Sözleşme» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 
29 . 5 . 1962 

Başbakan 
îsmet înönü 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

N. 8u 
Dışişleri Bakanı 

F. C!. Erkin 
Ticaret Bakan] 

/. Gür san 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
*Sf. KurıUluoğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Sa, ve So. Y. Bakanı 

Ba 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

, - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve Is. Bakanı 
M. Güven 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
1. tfancar 

Millî Eğitim Bakanı 
//. İncesulu 

CIİLin. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. B. V. 

§. Buladoğlu 
Sanayi Bakanı 
F. Celikbas 

M. Meclisi ( S. Sayısı; 227 ) 



EVLİLİK DTŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YET
KİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA ISÖZLEŞME 

Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya 
Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri, vatandaşlarının evlilik dışı çocuklarını, kendi ülkelerinde tanır gibi, diğer Akıd 
Devletler ülkelerinde tanımalarına müsaade olunması ve bu hususta gereken kolaylığın gösteril
mesi arzusu ile (hareket ederek aşağıdaki hükümlerde mutabakata varmışlardır. 

Madde — 1. 

Bu Sözleşmeye göre, bir kişinin evlilik dışı bir çocuğun babası olduğunu beyan etmesin* 
«nesepli tanıma» veya «nesepsiz tanıma» denir. Bunlardan birincisinde, tanıma beyanında bulu
nan kimse ile tanınan çocuk arasında hukuki bir nesep bağı teessüs eder, ikincisinde ise böyle 
bir bağ teessüs etmez. 

Madde — 2. 

Mevzuat sadece nesepsiz tanımayı kabul eden Âkıd Devletler ülkelerinde, mevzuatı nesepli 
tanımayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları nesepli' tanıma yapabilirler. 

Madde — 3. 

Mevzuatı sadece nesepli tanımayı kabul eden Âkıd Devletler ülkelerinde, mevzuatı nesepsiz 
tanımayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları nesepsiz tanımada bulunabilirler. 

Madde — 4. 

2 ve 3 ncü maddelerde tanıma beyanları mahallî kanunların tâyin ettiği resmî şekilde şahsi 
haller memurları veya yetkili diğer makamlar tarafından kabul edilir. Bu heyanlarda beyanda 
bulunan kişinin vatandaşlığının zikri gerekir. Bu beyanlar, beyanda bulunan kişinin memleke
tinin yetkili makamı önünde yapılmış beyanlar değerindedir. 

Madde — 5. 

2 ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan beyanları ihtiva eden ve bunları veren makamların mü
hür ve imzasını taşıyan belgelerin ta&dikli örnek veya özetleri Âkıd Devletler ülkesinde her türlü 
tasdikten muaftır. 

Madde — 6. 

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine tevdi olunacaktır. 
Federal Konsey, Âkıd Devletlerle Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini, 
her onaylama helgesinin tevdiinden haberdar edecektir. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşme, yukardaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgelerinden ikincisinin 
tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini ko
valıyan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 227) 



.Madde — 8. 

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde kendiliğinden uygulanır. 
Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin ana vatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 

yahut (milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygula
nacağını, imza, onaylama, katılma anında veya daha sonra, isviçre Federal Konseyine yapacağı 
tebliğ ile beyan edebilecektir, isviçre Federal Konseyi, her Âikıd Devleti ve Milleti ararası Şahsi 
Haller Komisyonu Oenel ıSekreterliğini, bu tebliğden 'haberdar edecektir. (Bu Sözleşme hükümleri 
tebliğnamenin isviçre Federal Konseyince ^alınmasını kovalıyan altmışıncı gün, .anılan tebliğna-
mede zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nei fıkrasındaki hülküm gereğince bir beyanda bulunmuş olan her Devlet da
ha sonra her 'hangi bir anda, isviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşme
nin beyannamede zikredilen Devlet veya ülkelerin bir veya, birkaçında uygulanmasına son veril
diğini beyan edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, Iher Âkıd Devleti ve Milletleraraısı Şalisi Haller Komisyonu Genel 
ıSekreterliğini, bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

(Sözleşmenin uygulanması, battık konusu tebliğatnamenin isviçre Federal Konseyince alınma
sını kovalıyan altmışıncı gün bahis konusu ülkede son bulacaktır. 

Madde 9. — 

'Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu üyesi olan her Devlet bu Sözleşmeye katılabilir. Katıl
mak istiyen Devlet, bu niyetini, isviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. 
Konsey bu katılma belgesinin tevdiinde üye Devletler ile Milletleraraısı Şahsi Haller Komisyonu 
Genel (Sekreterliğini keyfiyetten baberdar eder. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin 
tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe (girmesinden sonra mümkün ola-

™ r - k :_..._... .^&^*#^<<*^ ._ 

--«•*—-—•• ' Madde 10.— *''"- : " " ' . " 

Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi isviçre Federal Konseyine yapılır. Federal Konsey de keyfiyeti Âkıd Dev

letlerle Milletlerarası Şahöi Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine tebliğ eder. 

Madde 11. — 

Bu (Sözleşme, 7 nei maddenin 1 nei fıkrasında yazılı tarihten itibaren on yıllık bir süre için 
muteberdir. 

Sözleşme, fesih ihbarı olmadıkça, «on yıldan on yıla kendiliğinden yenilenir. 
Fesih ihbarı, keyfiyetten 'diğer bütün Âkıd Devletlere ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyo

nu Genel Sekreterliğine bilgi verecek olan isviçre Federal Konseyine, sürenin bitimlinden en az 
altı ay evvel yapılmış olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme 
diğer Âkıd Devletler için yürürlükte kalır. 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilımiş olan ve; imzaları aşağıda bulunan temsilciler Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

14 Eylül 19Ö1 günü Roma'da, isviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir 
nüsba halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı birer kopyası diplomatik yolla her 
Âkıd Devlet ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel (Sekreterliğine gönderilecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 227) 
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Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına: % "^ 

Dr. M. Klaiber 
Dr. Tlans G. Ficker 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
'Belçika Kıra,llığı Hükümeti <adına : 

Robert Vaes 
Fransa 'Cumhuriyeti Hükümeti adına: 

Guy Deli el 
Yunanistan Kırallığı Hükümeti adına: 

Ol. Syndicas 
İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 

Carla Russo 
Lükse mbung Büyük Dukalığı Hükümeti adına : 
Holânda Kırallığı Hükümeti adına : 

«Holânda ile ıSurinam. ve Holânda Antilleri arasında âmme hukuku bakımındaıı rnovcudohuı 
eşitlik .muvacehesinde, Sözleşmede geçen «Ana vatan» ve «Ana vatan dışı topraklar» de
yimleri, Holânda Kırallığı bakımından «Avrupa Ülkesi» ve «Avrupa dışı ülkeler» anlamı
na alınacaktır.» 

P. J. Kanter 
Th. van Sasse ! 

İsviçre Konfederasyonu Hükümeti adına : 
Dr. Ernst Götz 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adma : 
M. Kenanağlu 

...> < j > 9 < C > — «-. 

M. Meclisi ( S. Sayın : 927 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L Î S I S. Sayısı : 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususun
da Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda 
katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 

dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları 
raporları (1 /293) 

T. C. 
Başbakanlık ~ 15 . 9 , 1962 

Kanunla?' 've Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı :71 - 1835/2987 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
12 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hak
kını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun ye
niden uzatılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

. 26 Haziran 1945 tarihinde Sanfransisko'da akdedilip tarafımızdan da imza edilmiş olan Birleş
miş Milletler Yasası ile Milletlerarası Adalet Divanı statüsü 15 Ağustos 1945 tarihli ve 4801 »ayılı 
Kanunla onaylanmıştır. 

Milletlerarası Adalet Divanı statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, «îşbu statüye ta
raf olan Devletler, 'her hangi bir zaman, aynı vecibeyi (kabul- eden her hangi başka bir Devlete 
karşı, mevzuu aşağıda gösterilmiş olan hukuki mahiyette uyuşmazlıkların hepsi hususunda Di
vanın kaza hakkını bihakkin ve özel anlaşma olmaksızın, mecburi olarak tanıdıklarını (beyan 
edebilirler» denilmektedir. Divanın mecburi yargı yetkisinin tanınmasını gerektiren hukuki ma
hiyetteki uyuşmazlıklar şunlardır : 

a) Bir andlaşmanm yorumlanması; 
b) Devletlerarası hukuka ıait her husus; 
c) Sabit olduğu takdirde, milletlerarası bir taahhüdün ihlâlini teşkil edebilecek olan bir va

kanın gerçekliği; 
d) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlinin icabettirdiği tazminatın mahiyet veya vüsati. 
Milletlerarası Adalet Divanının mecburi yargı yetkisini tanımak hususunda yapılacak beyanlar, 

yukarda sayılan uyuşmazlıklarda, statüye taraf olan devletler için tamamen ihtiyari bir mahiyet
tedir. 
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Aynı maddenin 3 neü fıkrasında bu beyanlann kayıtsız şartsız olarak yahut mütekabiliyet 

şârtlariyle birkaç veya bâzı devletlerce veya muayyen bir müddet için yapılabileceği belirtilmiştir, 
Birleşmiş Milletler amaçlarına samimi surette bağlı bulunan ve milletlerarası uyuşmazlıkların 

'barışçı yollar ile çözülmesi hususunda Hükümetimizin öteden beri sarf ettiği gayretlerin 'tabiî ne
ticesi ve statünün kabul ettiği umdelerin tarafımızdan benimsenmesinin bir ifadesi olarak statü
nün 2 nci fıkrasında derpiş edilen hallerde Divanın mecburi yargı yetkisinin beş yıl isüre ile tara
fımızdan tanınması 12 Mayıs 1947 tarihli ve 5047 -sayılı Kanunla kabul ve onaylanmıştı. 

22 Mayıs 1952 'tarihinde süresi biten bu kanun önce 10 Mart 1954 tarihli ve 6357 ısayılı Kanunla, 
daha sonra 25 Haziran 1958 tarihli ve 7153 sayılı Kanunla beşer yıl süre ile uzatılmıştır. 

Milletlerarası olayların süratle gelişmesi konusunda doğması muhtemel bâzı durumları önce
den karşılamak ve milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollar ile çözülmesini hedef güden pren
siplere bağlılığımızı teyit maıksadiylc, bahis konusu ihtiyari kayda katılmamızın 22 Mayıs 1962 ta
rihinden itibaren beş yıl daha uzatılması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 17.2,1963 

Esas No. 1/293 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan 
ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yangı 'hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair olan 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen sebeplerle derpiş olunan esaslar komisyonumuzca da yerinde ^görülmüş 
ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi 'gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyuruluıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

yeılne Sözcü Kâtip 
istanbul Sivas Adana Bursa Diyarbakır 
C. Baban G. Sarısözen K. Gülek M. Tayyar V. Pirinçcioğlu 

Hatay İstanbul ' İstanbul Kastamonu Kocaeli Manisa 
A. M. Bereketoğlu Ö. Z. üorman S. Sarper' t. §. Dura N. Erim II. Kubat 

Manisa Zonguldak 
N. Yeni§ehirUoğlu K. Esengin 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 226 ) 



Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/293 
Karar No. : 76 

31 . 5 . •1963 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hu
kukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden gerektiren ihtiyari kayda 
katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü.: 

Gerekçede belirtilen sebeplerle derpiş olunan esaslar Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve ta
sarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
_Adalet Komisyonu 

Başkanı Başkan V. 
Denizli Erzurum (jorum Çanakkale 

/ / . Oral N. Diler A. Güler B. Arat 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
İV. Güray 

istanbul 
S. Vardarh 

Kars 
L. Ahüzüm 

Kayseri 
A. Araş 

Konya 
S. Ay tan 

imzada bulunamadı 

Siirt 
C. Aydın 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 226) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

M illeti er aram Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nti fıkrasında derpiş olunan ve hukukî 
uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 

kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkında olup, 6357 ve 7153 sayılı kanunlarla beşer yıl uza
nılmış bulunan 12 Mayıs 1947 tarihli ve 5047 sayılı Kanun, yeniden beş yıl süre ile uzatılmıştır, 

MADDE 2. — Bu kanun 23 Mayıs 1962 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
12 . 9 . 1962 

Barbakan 
tsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
H. O. Bek at a 

Milî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel (Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
Fetihi Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

El&rem AUcan 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
içişleri Bakanı 

S. Kurutluoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Ba. - Ya, ve Turizm Babanı 

C. Tevfik Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakanı Yardımcısı 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

Rifat öçten 

Devlet Bakanı ve 
Bagbakaın Yardımcısı 
Turhan Ftyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

MaMye Balkanı 
Ferid Melen 

Sa. ve S3o. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. 

> * • • • « 

M. Meclisi ( S. Sayısı i 226) 



Döneni :İ OOC 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: Z z O 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyon

ları raporları (1 /359) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1903/4097 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Ba
kanlar Kurulunca 3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
• • İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

6 . 5 . 19-30 tarihli, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci maddesi gereğince 
gebeliğe mâni veya çocuk düşürmeye vasıta oldukları Sağlık vo Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tesbit edilecek vasıta ve malzemenin memlekete ithalini ve satışını yasak etmekte; bunlardan 
taibabatte kullanılanlardan memlekete girecek ve eczanelerde reçeteyle satılacak olanlarının 
tesbitini de adı geçen. Bakanlığa 'bırakmaktadır'. Kanundaki bu hüküm, gebeliğe mâni olacak 
fennî tedbirlerin memleketimize tatbikına imkân vermediğinden, çocuk düşürme hâdiselerinin 
artmasına; bu yüzden cintti düşüklere 'başvurulması, gebe kadınların ölümü, aile ocaklarının yı
kılması, küçük çocukların yetim kalması gibi, adlî ve sosyal huzursuzluk hallerine sebobol-
maktadır. İleri memleketlerin çoğunda bu gi'bi arızalardan korunmanın çaresi gebeliğe mâni 
olacak tı'bbi vasıtaların yasak edilmemesi ve usullerin halka bildirilme&in'de bulunmuştur. Di
ğer taraftan Anayasanın 10 neu maddesi fertlerin temel hak ve hürriyetlerini ve huzurlarını, sos
yal adalet ve hukuk devleti prensiplerine uymıyacak şekilde smırlıyan siyasal, ekonomik ve 
sosyal ibütün engellerin devlet tarafından kaldırılmasını âmir 'bulunduğundan Umumi Hıfzıs
sıhha Kanununun 152 nci maiddesindeki gebeliğe mâni vasıta ve malzemenin memlekete itha
lini yasak eden hükmün Anayasaya da -aykırı olduğu Adalet Bakanlığınca Anayasaya ayüa.r-1 
kanun hükümlerini tesbit etmek üzere toplanan bakanlıfclararası komisyonca da tesbit edilmiş 
Ve mezkur komisyonun Başbakanlığın 27 . 9 . 1961 gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
87/58 - 2953 sayılı yazısiyle gönderilen 20 Eylül 1961 tarihli raporunda da bildirilmiştir. 1593 
Sayılı Kanunun 152 nci ımftddesi 'bu sebeple ilişik tasarıdaki gibi değiştirilmiş olup gebeliğe; 
mâni vasıta ve malzeme ithal ve satışı 'hakkındaki yasak kaldırılınca (bu hususta «ağlığa za
rarlı madde ve vasıtalar kullanılmasını önlemek için mezkûr ilâç veya vasıtaların yapılması ve it* 



hali Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığının müsaadesine 'bağlanmıştır. Yine aynı maddeye ilâve 
edilen son fıkra ile de 'kadınların gebe kalmaktan korunmaya mahsus tedbirler tatbikma zor-
lanamıyacağı belitrilerek yeni 152 nci madde hükümlerinin fertlerin temel hak ve hürriyetleriyle 
tearuz teşkil etmemesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardan Komisyonu 28.3 .1963 

Esas No. 1/359 
Karar No, 9 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 aıoi maddesinin değiş
tirilmesine dair Hüküm etin kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mümessilinin hu
zuru ile igörüşüldü : 

1503 sayılı Umumi Hıfzıssihha Kanununun 152 nci ^maddesi, nüfus plânlaması için fertlerin 
istedikleri sayıda ve diledikleri zamanda çocuk sahibi olmalarını sağlamak amaciyle ilkahı önle
yici tedbirleri öğretmeye ve 'gerekli hallerde yardımlarda bulunmaya ve bu konularla ilgili eği
tim ve öğretim esaslarını tesbit ve yürütmeye ve bu maksatla hususi teşkilât kurabilmesine, bu 
suretle ilkaha mâni ilâç ve malzemeyi parasız d ağıtabilmeye Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlı
ğını yetkili kılmaya müsait olmadığı gibi Anayasanın onuncu maddesindeki fertlerin temel hak 
ve hürriyetlerini ve huzurlarını s'osyal adalet ve hukuk devleti prensipleriyle uymıyacak şekilde 
hükümleri ihtiva etmekte ve ıgebeliğe mâni vasıta ve malzemenin memlekette imalini ve memle
kete ithalini ve satışını yasak etmektedir. 

Hükümetin teklifi 1612 nci maddenin kaldırıl masını derpiş etmesi ve buna karşılık sağlığa 
zararlı madde ve vasıtaların kullanılmasını önlemek için mezkûr ilâç veya vasıtaların yapılması 
ve ithalini Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlığının müsaadesine bağlamak ıgibi ferdin sağlığına 
zararlı ihtiyat tedbirleri ihtiva ettiğinden ve boy lece 152 nci maddenin fertlerin temel hak ve hür
riyetleriyle çatışan hükümlerini kaldırmış bulunmaktadır. 

Bundan dolayı Komisyonumuz Hükümet tasarı sim ti gerekçe ve maddelerini aynen kabul et
miştir. 

Bu mevzu adlî tıp müessesesini yakından ilgilendirdiğinden dolayı Adalet Komisyonunca da 
tetkiki uygun görüldüğünden o şekilde havalesi arz olunarak Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'Sağlik ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı Bu Rapor [Sözcüsü " Kâtip 
İstanbul Niğde 

Dr. Z. Zer en R. 8 oy er 

Eskişehir Gaziantep îçel Kars 
/. Cemalcilar M. Canbolat /. önal E. Erdoğan 

imzada bulunamadı 
Uşak 

\ 1. Bulanalp 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 225 ) 
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Adalet Komisyonu rapora 

-Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/359 
Karar No. : 77 

31 , 5 . 1963 

Yttksek Başkanlığa 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanlın tasarısı, ilgili ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Komisyonumuz hükümet tasarısının gerekçe ve maddelerini, sağlığın ve Anayasanın korunması 
bakımından yerinde görerek aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Başkan V. 
Denizli 
H. Oral 

Elâzığ 
N. Oüray 

Erzurum 
N. Diler 

istanbul 
AS". VardarU 

Konya 
S. Aytan 

imzada bulunamadı 

Çorum 
A. Güler 

imzada bulunamadı 

Kars 
L. Akuzüm 

Siirt 
C. Aydm 

Çanakkale 
B. Arat 

Kayseri 
A. Araş 

M. Meclisi ( S. Seyisi: Ö35) 
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İTÜKÜMET İN TEKL\F.î. 

Vmıımi Hıfzıssıhha [Çanununun 152 nci maddesinin değiştirilmemle dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 152. — Çocuk düşürmeye vasıta olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olu
nacak alât, levazım ve ilâçların memlekete ithali, memleket içinde yaptırılması, yapılması ve satışı 
yasaktır. Bunlardan tababette kullanılması zaruri olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
tâyin edeceği şartlara göre ithal edilir, memleket içinde yapılır ve eczanelerde reçete ile satılır. 

Gebe kalmaktan korunmaya mahsus ilâç veya vasıtaların yapılması, ithali ve satışı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. 

Hiç kimse bu ilâç ve vasıtaları tatbika zorlanamaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Balkanı 
A. §. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Ilatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
• F. Celikbas 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aylar 
İçişleri Bakanı 
/ / . O. Bekata 

Bayı rı d ırl ı k Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

TL Dinçe r 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 

8 . 12 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
İmar ve îskân Bakanı 

F. K. Gökay 

\>m<i 

M. Meclisi (S . Sayısı :M) 



Dönem : 1 
Toplat! : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan 
kredinin Devlet borcu olarak Hazihe hesaplarına intikali ve Türk 
Lirası karşılıklarının kullanılma şekli hakkında kanun tasarısı ve 

Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /248) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ~ . 27 . 6,. 1962 
Tetkik Dairesi "" ' ' 

Sayı : 71 -1796/2109 ". " 
MİLIJET MECUM BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 23 . 6 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan 
temin olunan kredinin Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılık
larının kullanılma şekli hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 

' Başbakan 

(MRıEtKÇE 

1962 yılı tediye muvazenemiz açığını kapatmak üzere üyesi bulunduğumuz İktisadi işbirli
ği ve Kalkınma Teşkilâtına bağlı Avrupa Fo nundan 45 000 000 $. lık bir kredi 'sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Kredi üç sene vadeli olup istimal olunduğu -müddetlere inhisar etmek kaydiyle !% 3,75 'faiz
lidir. Her zaman için iadeteıı tediye olunabilen bu kredinin kullanılmıyan kısımları için yal
nız % 0,25 nis'betindo bir masraf ödenmesi icabetmektedir. 

Kredi şartları meyanmda bu krediye tekabül .eden Türk liralarının bir karşılık hesabında 
toplanması ve Hazine hesaplarında kredi iadesine uyiguıı bir borç şeklinde gösterilmek kaydiy-
el kullanılması mümkündür. 

Fevkalâde hallere mun'hasır olmak kaydı ve Konsey kararı ile bu fondan açılan kredilerin 
vadeleri beş seneye kadar uzatılabilecektir. 

Bu itibarla bir devlet istikrazı mahiyeti arz eden ve Hazineyi borç yükü altına sokan bu 
muamelenin yapılabilmesi için Anayasamızın 65 nci maddesi 'gereğince hususi bir yetki alın
ması gerekmektedir. 

Bu maksatla sunulan kanun tasarısının il nei -maddesi 45 milyon dolar karşılığı Türk lirala
rının hazine ihtiyaçları veya İktisadi Devlet teşebbüleri finansmanında kullanılması için Mali
ye Bakanına yetki vermektedir. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri finansmanında kullanılacak meblağlar Amortisman ve Kredi 
Sandığı nezdindeki îç Finansman Fonuna ikraz edilecektir ve bu suretle kullanılacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/248 
Karar No. 23 

17 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa fonundan temin olunan kredinin Devlet borcu ola
rak Hazine hesaplarına intikali ve Türk lirası karşılıklarının kııllaııılnıa şekli hakkındaki ka
ntin tasarısı , ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen sebepler komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur'. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
İstanbul 
C. Baban 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Kastamonu 
t. §, Dura 

Kâtip 
Sivas 

G. Sartsözen 

Hatay 
A. M. Bereket oğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Rize 
E..Y. Akçal 

Adana 
K. Gülek 

İstanbul 
Ö. Z. D orman 

Manisa 
//. Kubat 

Zonguldak 
K. E s engin 

Bursa 
M. Tayyar 

İstanbul 
S. Sarper 

Manisa 
N. Yenişehir lioğlu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Karar No. 75 
Esas No. 1/248 

Maliye Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

8.4.1963 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 23 . 6 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumlhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan 
temin 'olunan kredinin Devlet borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve Türk lirası karşılık
larının kullanılma şekli hakkında, Dışişleri Komisyonundan muhavvel kanun tasarısı» ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda müstenit gerekçede arz ve izah edilen 
sebepler komisyonumuz'ca muvafık' mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
GPümüşane 

N. Küçüker 

Bolu 
K. İnal 

Sözcü 
Erzurum 
G. Karaca 

Kocaeli 
C. Babaç 0. 

Ağrı 
N. Güngör 

Ordu 
N. Hazinedar 

Aydın 
Nedim Müren 

İmzada bulunamadı 

Siy as 
R. Çellekli 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 218 ) 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/248 
Karar No. : 76 

24 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza 'havale edilmiş /bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonun
dan temin olunan kredinin Devlet borcu dlarak Hazine 'hesaplarınla intikal ve Türk Lirası kar
şılıklarının kullanılma şekli hakkımdaki kanun t aşarisi incelenip görüşüldü : 

^Gerek Hükümet teımsiıllcisinin verdiği izahat. gerekse gerekçede belirtilen hususlar yerinde 
görülerek, 'Dışiişleri vie .Maliye komJisyonilarında. olduğu gibi tasarı .aynen kabul edilmiştir. 

G ene! Kurulun tasvibine arz e'dillmek üzere Y üksek Başkanlı'ğa. .sunulur. 

ıBaşikatn 
Hatay 
*Şf. tnal 

Aydm 
1. Sezgin 

îzımir 
İV". Mirkelâmoğlu 

Başkanvckili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Çanakkale 
S. İnan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Giresun 
/. E. Kılıcoğlu 

Konya 
U. özal 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Devlet borcu olarak 
Hazine hesaplarına intikali Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi tş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının 20 .3 .1962 tarihli kararı ile Av
rupa Fonundan sağlanan 45 000 000 dolarlık kredinin Türk Lirası karşılıklarını Hazine ihtiyaç
larında kullanılmak üzere gelir kaydetmiye veya kamu iktisadi teşebbüslerinin yatınm ve fi
nansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç Finansman Fonuna ikraza Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kaynaktan iç Finansman Fonuna ikraz edilecek meblâğlar ile Fon tarafından kamu ikti
sadi teşebbüslerine açılacak kredilere ait şekil ve şartlar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 2. — Kredinin faiz, komüsyon ve resülmal taksitlerine tekabül eden kısmı karşılıya-
cak ödenek, her yıl Devlet borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme konulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

23 . 6 .1962 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 218 ) 
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içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Maliye Bakanı 
Ş. inan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

S. ve So. Yard. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
8. Seren §. Buladoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı îmar ve iskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

»m<i 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 218) 



Donem t İ 
Toplat! : 2 M I L L E T M E C L î 3 İ S. Sayısı : 

Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /239) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 19G8 

Kanunlar ve KarrjHar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 7 i/1782-2001 

'AlİLLET MEOLİ3İ. BARKANLİCİINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan vo Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan <-:Köy enstitüleri (ile ilk öğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gperekçesiyie 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

Ü L U H K O E 

6234' sayılı Kanunun 5 nei maddesinde : 
'(İlk öğretmen okulu mezunları, [mecburi 'hizmetlerini tamamlayıncaya kadar köy okullarında ça* 

hştırılırlar. Bunlardan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim müesseselerine devam edecek olanların 
mecburi hizmetleri Millî Eğitim Vekâletince tecil olunur) denilmektedir. 

Bu maddenin uygulanmasında görülen aksaklıklar ve bunların giderilmesi için düşünülen tedbir
ler şunlardır. 

.1. Ekserisi- tek öğretmeni! bulunan köylerde çalıştırılan stajyer öğretmenlerin Üç yıllık, staj sü
resi içinde başarı sağlıyamadıklarından görevlerini.: sun verilmesi ieabetmektedir. Bu İse, öğretmen
lerin rehbersizlikten ve normal çalışma şartlarından yoksun köy muhitinde kendilerini yetiştirme 
imkânlarının bulunmaması bakımından mağduriyetlerini mucip olmaktadır. 

Tek ijğretmenli okullarda başarı gösteremiyen stajyer öğretmenlerin birden iazla üğrçtttKenli köy 
okullarına, nakil suretiyle bu önemli mahzurun giderilmesi uıiüııküu ise do bu tip köy okuluifluı az
lığı sebebiyle staj süresinin ikinci yılında başarı 'göstcremiyenlerjn tam teşkilâtlı il, İlçe veya bucak 
merkez- okullarından birinde çalıştırılmak suretiyle denenmesinin ve öğretmenin de kendistui yetiş
tirmesine fırsat hazırlanmasının. yerinde olacağı düşünülmektedir. 

2. İlk öğretmen, okulunu bitirdikten .sonra ya doğivud.an doğruya veya öğretmen iktan lise bttir-
me imtihanını vermek sureliyle yüksek öğrenim müesseselerinden, birinde yüksek tahsilini yapmak 
imkânını bulmuş olan öğretmenlerin yalnız öğretmen yetiştiren, yüksele öğrenim müesseselerine de
vamlarının kayda bağlanması yüksek tahsili engelleyici mahiyette bulunmuştur. 

Esasen bahsoluıun1. şekilde yüksek tahsile devam için bir üst öğrenim yapmak istiyenlerin % oranı 
cok azdır. 6234 sayılı Kanunun öğretmeni meslekine bağlamak hususunda derpiş ettiği bu endişe 
ehemmiyetini geniş nisbette kaybetmiş bulunmaktadır. 
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Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde ve usulü veçhile mecburi 

hizmetlerinin ertelenmesi, demokratik nizamlar ve hakkaniyet esaslarına uygun düşeceğinden yukar
da yazılı mucip sebepler karşısında sözü edilen kanun maddesinin ilişik şekilde değiştirilmesi uygun 
görülmektedir, 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No : 1/239 
Karar No : 13 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

30 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, köy enstitüleri ile ilköğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Tasarının gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da benimsenerek, tasarının madde
lerine geçilmiş ve yapılan müzakere neticesinde tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Alhnsoy 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

Manisa 
S. Çağlar 

• iSözcü 
Tunceli 

F. Ülkü 

Denizli 
R. Şenel 

Muğla 
II. Boydur 

Sakarya 
B. Akdnğ 

Adana 
Muhalifim 
/ / . Aksay 

Erzurum 
C, Dursunoğhı 

Ordu 
S. PeMivmıoğhı 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Manisa 
N. A.ğaoğlu 

Sakarya 
Y. TJlusoy 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/239 
Karar No : 73 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

24 . S . 1903 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi.hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporu ilgili Hükümet temsilcileri 
hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Mezkûr kanunun 5 nci maddesi, ilk öğretmen okulu mezunlarının mccıburi hizmetlerini tamam
layıncaya kadar köy okullarında çalışmalarını ön görmektedir. Kanun tasarısında bu halin çoğun
luğu tek öğretmeni! bulunan köylerde çalıştırılan stajyer Öğretmenlerin üç yıllık staj süresi içinde 
başarı sağlıyamadiklarından görevlerine son verilmeyi gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu durumun 
Önlenmesi, stajyer öğretmenlerin il, ilçe veya 'bucak merkezlerindeki okullarda çalıştırılarak .ye
tiştirilmelerini sağhyan tasan Millî Eğitim Komisyonunca müspet mütalâa olunmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 217 ) 
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Komisyonumuzca da yerinde görülen kanun tasarısi ile değiştirilmesi istenilen 5 nci maddenin 

birinci fıkrasındaki (il, d'lçe ve bucaklardaki taım teşekküllü bir okulda bir sene daha staj yaptırıl
ması) hakkındaki hüküm uygun görülmekle beraber bu türlü okulların köylerde de bulunabile
ceği ve başarısız bir kimsenin il veya ilçeye nakledilmesi bir taltif gibi görüldüğünden mahal 
zikredilmeden stajın tam teşekküllü bir okulda yapılniasi uyguri görülmüştür. 

Diğer taraftan mezkûr maddenin üçüncü fıkrasiyle yüksek tahsil yapan öğretmenlerin mecburi 
hizmetlerinin tecil edilmesi hakkındaki hükmün de öğretmen mesleki içerisinde kalmak şartiyle 
yüksek tahsil yapması hem gayeye hem de mecburi hizmetin gerekçesinle daha uygun olduğundan 
fıkra hu maksatla değiştirilmiştir. 

t>iğer maddeleri 'aynen kabul edilen kanun tasarısı Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Şf. înal 

Aydın 
1 nci maddenin son fık

rasına muhalifim. 
/. Sezgin 

tzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. İslimyeli 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

1. E. Küıçoğlu 

Konya 
R. özal 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde

sinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 5. — îlk öğretmen 
okulu mezunları mecburi hiz
metlerini tamamlayıncaya ka
dar köy okullarında çalıştırı
lırlar. Bunlardan üç yıllık staj 
sürelerinin ikinci yılı sonunda 
başarı gösteremedikleri anlaşı-

MİLLl EĞÎTÎM KOMİSYO-
' NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde

sinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Köy enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hak
kındaki Kanunun 5 nci madde

sinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Köy enstitü
leri ile ilk öğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 
saplı Kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 5. — tik Öğretmen 
okulu mezunları mecburi hiz
metlerini tamamlayıncaya ka
dar koy okullarında çalıştırı
lırlar. Bunlardan üç yıllık staj 
sürelerinin ikinci yılı sonunda 
başarı gösteremedikleri anlaşı

rı. Meclisi ( S. Sayısı : 217 ) 
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lanlarm tam teşkilâtlı il, ilçe 
veya bucak merkez okullarına 
nakilleri caizdir. 

Bu gibilerden stajyerliği kal
dırılanlar mecburi hizmetlerini 
tamamlamak üzere yeniden köy 
okullarında görevlendirilirler. 

Yüksek tahsil yapmak isti-
yen ilk öğretmen okulu mezun
larının mecburi hizmetleri 
Millî Eğitim Bakanlığının tes-
bit edeceği esaslar dairesinde 
ve usulü üzere tecil olunabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

12 . 6 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Balamı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet, Bakanı 

.V. ('men 
Devlet Bakanı 

N, Su 
Adalet Bakanı 
S. Kuruttuoğlu 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

" MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. <l Erkin 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
II. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. PaJcsüt 

Ticaret Bakanı 
1. Gür san 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
S. Seren 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 217 ) 

B. Ko. 

lanlar tam teşkilâtlı okullara 
nakledilebilirler. 

Bu gibilerden stajyerliği kal
dırılanlar mecburi hizmetlerini 
tamamlamak üzere yeniden köy 
okullarında görevlendirilirler. 

Öğretmenlik lisansı veren fa
kültelerle öğretmen yetiştiren 
yüksek okullara girmek istiyen 
ilk öğretmen okulu mezunları
nın mecburi hizmetleri Millî 

i Eğitim Bakanlığının tesbit ede-
| ceği esaslar dairesinde ve usu-
1 lü üzere tecil olunabiliri 
I 
I MADDE 2. — Tasarının 2 

nci maddesi aynen kabul edil-
; mistir. 

| MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil-

I mistir. 

(jümrük ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Tarım Bakam. 
C. Oral 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ee-evit 

Sanayi Bakan t 
F. (Jelikbaş 

Bayın - Yayın ve Turizm Bakanı 
K. Evliyavğlu 

Iııın r ve iskân Bakanı 
M. Güven 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M I L L E T M E C L î S I S . S a y ı s ı : 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/352) 

T. C. 
Başbakanlık 14.12. 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1883/4004 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 3.12 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Sivas Kongresince seçilmiş Temsil Heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birin
ci Döneminde bulunmuş olan üyelere 15.12.19-48 tarihli ve 5269 sayılı Kanunla 350 şer lira 
aylık bağlanmıştır. 

Bu aylıklara, 27.2.1959 tarihli ve 7236 sayılı Kanunla % 10 nisbetiiıde bir zam tatbik 
edilmiş, bilâhara 28. 2.1961 talihli ve 279 sayılı Kanunla da % 35 nisbetinde bir zam icrası 
kabul edilerek, bu zamdan % 20 si 1. 3 .1961 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 

Her ne kadar, 5269 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlardan ayrıca emekl kanun
larına tabi hizmeti bulunanlara, -emekli kanunları hükümlerine göre de aylık bağlanmış ise de, 
yapılan müracaatlardan halen bu zevattan hayatta bulunanların geçimi sıkıntısı çektikleri 
anlaşılmıştır. 

Memleketin ve milletin ısoıı derece müşkül bir ölüm kalım mücadelesine giriştiği devrede 
mühim, hayati ve tarihî vazife ifa etmiş olan sözü geçen zevattan bugün hayatta, yaşları 
hayli ilerlemiş 41 kişi bulunmaktadır. 

Bu itibarla, geçimlerine bir yardım siağlaanak üzere, kendilerine 5269 sayılı Kanunla bağla
nan aylıklarına 500 er lira bir ilâve yapılması uygun görülmüş ve bu maksaitla ilişik kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasan kanunlaştığı takdirde bundan 39 kişi istâıfade etmiş olacaktır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

23 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleriyle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Bininci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair» kanun tasarısı ilgili bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede de arz ve dzah edildiği veçhile bugün yaşları bir hayli ilerlemiş bulunan 
ve miktarları 41 kişi olarak tesbit edilen bu zevat memleket ve milletimizin çok kritik •.anların
da, hayatî ve tarihî vazife ifa etmiş ve Türklüğün dünya çaıpmdaki, insan olma ve hürriyet 
içinde yaşama azim,ve kararını bütün medeni âleme aldığı tarihî kararlarla ilân etmek şerefini 
kazanmışlardır. 

Ahar ömürlerinde geçim sıkıntısı içerisinde bulundukları anlaşılan bu güzide vatan evlâtlarına 
bir yardım olmak üzere hazırlanan bu kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte komisyonumuzca aynen 
kabul edümiştiir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevli etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Oümüşane Çankırı Erzurum Ad'ana 

JV. Küçüker Ş. Keskin G. Karaca Y. Aktimur 

Kocaeli Ordu 
O. Babaç O. N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/352 16 . 5 . 1963 
Karar No. 69 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Sivas Kongresinde seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıbirinci Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden 
ayllık bağlanması hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarıda mezkûr eşhasa 15 . 12 . 1948 tarihli ve 5269 sayılı Kanunla 35ü şer lira aylık bağlau-
'iııış, bu aylıklara 1959 da bütün memurlara olduğu gibi 7236 sayılı Kanun gereğince % 100, 1961 
de 297 sayılı Kanun gereğince ;% 35 zam ilâve edilmiştir. Ayrıca Emekli Kanununa bağlı hiz
meti olanlara da emekli hükümlerine göre de aylık bağlanmıştır. 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/352 
Karar No. : 49 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 205 ) 
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Fakat bu zevatın yaptığı birçok müracaatlar neticesinde bu paralarla bunların bugün'kü hayat 

şartlan içinde geçinemedikleri anlaşıldığından Hükümetçe bu tasarının hazırlanması zarureti doğ
muştur. 

Halen adedleri 41 olan ve memleketimizin ölüm kalım günlerinde hayatı ve tarihi vazife deruh-
cle etmiş olan bu kişiler halen ileri yaşta bulunmaktadırlar. Tasarı ile bunllarm maaşlarına ilâve
ten 500 er lira bağlanması derpiş olunmaıktadır. 

Memleket için gördükleri vazife münakaşa konusu dahi olamıyacak anlamda ve büyüklükte 
olan bu zevatın, hayatlarının son yıllarını vasat bir yaşayış seviyesinde hattâ en güzel şekilde ge
çirmelerinin en tabiî hakları olduğuna inanan komisyonumuz memleket şartlarının müsaadesi nis-
I»etinde saydığı kanun tasarısını aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

8. tnal 

Aydın 
/ . Sezgin 

Giresun 
'. E. Kılıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

• 

Mu 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

halefet şerhi ilişil 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

M. 

ktir. İmz 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
Artvin 

S. 0. Avcı 
imzada bulunamadı 

Kars Elâzığ 
K. Okyay Ö. F. Sanac 

ada bulunamadı 

Konya 
/. Baran 

Konya 
/ / . C. Yılmaz 

Mardin Sakarya 
Ş. Aysan N. Boyar 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
Alicanoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Muhalefet şerhi 

5269 sayılı Kanun esbabı mucibesi ile de istisnai bir atıfet kanunudur. Vatani hizmet tertibin
den vâki tahsislerin dul ve yetimlere de sirayeti asıldır. Bu kaidenin hilâfına kabulün aleyhiıı-
deyim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunun üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin birinci döneminde bulunan üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki 15 . 12 . 1948 tarihli ve 5269 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

G-eçici madde 1. — Sivas Kongresince seçil
miş Temsil Heyeti üyeleri ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunmuş 
olan üyelerin vatani hizmet tertibinden bağlan
mış olan aylıkları, hayatta bulundukları müd
detçe, 500 lira fazlasiyle ödenir. Bu ilâveler, ay
rıca zamma tabi olmadığı gibi, dul ve yetimle
re de intikal etmez. 

24 . 2 .1960 tarihli ve 7430 sayılı Kanuna gö
re aylık alanlar bu ilâveden faydalanamazlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

3 . 12 

Başbakan 
/. înönü 

1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. AUcan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. $. Ağanoğln 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bnkaııı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Celikbas-

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Fey»ioğlu 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
//. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azişoğlu 

Tarım Balkanı 
M. fomen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Oökay 

)>m<\ 
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Dönem : i 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyanları 

raporları (1/340) 

29 .11 . 1962 

MÎLLET MECLÎS f B /VŞKANLI&INA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iara Bakanlar 
Kurulunca 15 . 11 . 1962 tarihinde (kararlaştırılan «Mehmetoğlu Süleyman KuMcsız'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Barbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

1300 doğumlu Mehmetoğlu Süleyman Kulak sız'm Balkan Harbinde, Çanakkale, Bağdad, 
Rülülâmmere muharebelerine katıldığı, Çanakkale muharebelerindeki üstün hizmetleri dolayı-
siyle harb madalyasiyle taltif edildiği, Bağdad'da İngilizler tarafından 'esir edilerek 36 ay 
müddetle esir kaldıktan sonra yurda döndüşünde İstiklâl Savaşma iştirak ettiği ve halen 79 
yaşında yardıma muhtaç, bir gazi olduğu ibraz ottiği vesikalardan ve yapılan tahkikattan an
laşılmıştır. 

Uzun yıllar, muhtelif cephelerde üstün hizmetler ifa eden ve malî güçlükler içinde bulu
nan Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması için bu kanun tasarısı 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 
Mület Meclisi 

MaUye Komisyonu r* ' 11 . 12 . 1962 
Esas ftö : 1/340 ~ 
KdrarNo : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 15.11.1962 
tarihinde kararlaştırılan «Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına mütedair kanun tasarısı» komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 
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Gerek tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve gerekse alâkadar (Bakanlık temsilcilerinin 

verdikleri izahat yerinde görülmüş ve emsaline nazaran üstün basarılar gösteren bu şahsa hayat
ta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanması muvafık mütalâa 
edilerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Gümüşane 
İV. Küçüker 

Adana 
Y. AMimur 

Başkanvekili 
Çankırı 

§. Keskin 
Aydın 

N. Müren 

Sözcü 
Erzurum 

O. Karaca 
Manisa 

Y. Yahut 

Kâtip 
Kütahya 
A. Krbek 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 1/340 
Karar No. 67 

16.5.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Komisyo'numuza havale edilmiş bulunan, Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı Maliye temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Vesikaları Hükümete ibraz edildiğinden kabul lOİunduğıı belirtilen tasarının gerekçesinden 
anlaşıldığına göre; Süleyman Kulaksız Balkan, Çanakkale, Bağdat Kütülâmmere muharebelerine 
katılmış, Çanakkale muharebesindeki üstün hizmetleri dolayısiyle Harb madalyası ile taltif edil
miş, Bağdat'da İngilizler tarafından esir edilerek 36 ay esir kalmış, sonra istiklâl Savaşma iştirak 
etmiştir. 

Halen 79 yaşındadır ve geçiminden âcizdir. 
Komisyonumuzca mezkûr şahsın emsaline nazaran üstün başarı gösterdiği ve halen yardıma 

muh'tacolduğu kanaatine varıldığımdan tasarı uygun görülmüş, sadece yürürlük maddesi teamüle 
uyularak, «Bu kanun yayınlandığı tarihi takibe den aybaşından itibaren yürürlüğe ıgirer», şeklin
de değiştirilmiş, diğer maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Hatay 
#. înal 
Artvin. 

S. 0. Avcı 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

Konya 
77. C Yılmaz 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 
Aydın 

/. Sezgin 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A, Ya§a 

(Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Balıkesir 

A. A. Bolak 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

(Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 
Elâzığ 

ö. F. Sonuç 

Konya 
/. Baran 
Mardin 

§. Aysan 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve is
tiklâl savaşlarına iştirak ederek emsallerine gö
re üstün hizmetler ifa eden ve halen yardıma 
muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu Süley
man Kulaksız'a, hayatta bulunduğu müddetçe, 
vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağ
lanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

15 . 11 . 1962 

Başbakan 
îsmet înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakam V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Ecevit 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
Rıfat öçten 

Sanayi Bakam. 
Fethi Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ekrem Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakam 

TL O. Bekatâ 
Maliye Bakanı 

Ferid Melen 
Bayındırlık Bakanı 

1. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y, Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalasına Bakam 
Bülent Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Tevfik Karasapan 

imar ve İskân Bakanı V. 
R. Aybar 

PLÂN KOMİSYONUNUN DBĞÎŞTÎRtŞİ 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tatarının 3 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»&<ı 
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î><m«m : 1 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk 
Sükan'ınMillî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdı Efendi eşi Masibe Mortonatlı'y* vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları (2 308) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Manastır'lı Telgrafçı Hamdı Efendinin eşine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teMifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine delâlet Ibuyurulm'asını saygı ile rica ederiz. 
29 . 9 . 1962 

Balıkesir Milletvekili Konya Milletvekili 
C. Bilgehm Dr. F. Sükan 

MUCİP SEBEPLER 

Manastır'lı Hamdi merhum İstanbul'un meşum işgali günü ' Büyük Atatürk'ün nutuklarında 
ifade (buyurdukları gibi (istanbul'da bulunan nazır, mebus, kumandan, teşkilâtımız mensupları 
içinden bir zat çıkıp vekile haber vermeyi düşünememiş) olmasına rağmen, vazifesi başından ay
rılmamış ve keyfiyeti Gazi Mustafa Kemal'e bildirmiş bir kahramandır. Bu suretle merhum da
ha o tarihte hem kurtuluş yolunun nerede olduğunu isabetle takdir etmiş hem de (bütün nazır, me
bus ve kumandanların duçar olduğu şaşkınlık ve heyecanı) göstermemiştir. Bilâhara Gazi Musta
fa Kemal'in karargâhında telgraf memurluğu yapan merhumun bu hizmetlerine karşı büyük nut
kunda Atatürk (kendisine borçlu bulunduğu teşekkürü alenen ifa etmeyi millî ve vatani vazife) 
addetmiştir. 

Millî mücadelenin bu feragat sahibi kahraman memuru 1945 yılında sefalet içinde vefat etmiş 
geriye bıraktığı çocukları fakru zaruret sebebiyk1 okuyamamış ve refikası çok cüzi ücretle çalışanak 
mecburiyetinde kalmış ise de halen çok ihtiyarlamış ve acze düşmüştür. 

Kahramanlarına ve onun ailesi efradına icabeden alâka ve yardımı göstermiyen cemiyetlerin 
'bekası mümkün değildir. 

Türk milleti olarak binler ve binlerce kahramanı sinesinde barındıran bizim vazifemiz onlara 
lâyık oldukları hürmet ve icabında muaveneti yapmaktır. Ancak böylece onlara şükran borcumu
zu eda etmek imkânını buluruz. 

Bu sebeplerle zarurete düşmüş olan Telgrafçı Manastır'lı A. Hamdi efendinin sayın eşine hide-
matı vataniye tertibinden aylık 500 lira maaş bağlanmasına dair kanun teklif edilmiştir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 2/308 
Karar No: 69 

5.2.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Millî Mücadele kah
ramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkında kanun teklifi; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle (davete 
icabet etmiyen teklif sahiplerinin gıyabında) komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede de arz ve izah edildiği veçhile Büyük Atatürk'ün tarihî nutuklarında sita
yişle bahsettiği ve «kendisine borçlu bulunduğu teşekkürü alenen ifa etmeyi millî ve vatani vazi
fe» telâkki buyurduğu bu vatan evlâdı İstanbul'un işgali sırasında vazifesi başından ayrılmamış ve 
bu meşum günü o zaman re'şikârda bulunan zevatın duçar olduğu şaşkınlık ve heyecanı gösterme
den Gazi Mustafa Kemal'e bildirmek civanmertliğinde bulunmuştur. 

Geriye bıraktığı ailesinin geçim sıkıntısı içerisinde muzdarip bulunduğu ve yaşının da bir hayli 
ilerlemiş olduğunu nazarı itibara alan komisyonumuz bu kanun teklifini müspet mütalâa etmiştir. 

Ancak 1 . 6 . 1954 yılında Akşehir nüfus memurluğundan 96 lira maaşla emekli olan bu hanı
mın, yapılan zamlarla halen eline 230,40 lira geçtiği ve 1 Mart 1963 te de bu miktarın 250,20 lira
ya baliğ olacağı ilgili temsilcilerin ifadesinden anlaşıldığından kendisine ayda vatani hizmet terti
binden 300 lira bağlamak üzere 1 nci madde tadilen, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane 

Necmeddin Küçüker 

Başkanvekili 
Çankırı 

Şaban Keskin 

Sözcü 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Kâtip 
Kütahya 

Ali Erbek 
İmzada bulunamadı 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Muş 
Sait Mutlu 

İmzada bulunamadı 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Aydm 
Nedim Müren 

Sivas 
Rahmi Çeltekli 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

Zonguldak 
Sadık T. Müftüoğlu 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 16.5 .1963 
Esas No. 2/308 
Karar No. 71 

Millejt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuza havale edilmiş (bulunan, Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Mil

letvekili Faruk Sükan'm Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi 
eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi : 

Manastırlı Hamdi Efendi bilindiği .gibi Atatürk'ün büyük nutkunda ve tarih kitaplarında adı 
geçen bir vatanperverdir. 

Ataütrk'ün Büyük Nutkundaki ifadesiyle: Manastırlı Hamdi Efendi İstanbul'da bulunan na
zır, mebus, kumandan, teşkilâtımız mensupların dan ib'ir zat çıkıp vaktiyle haber vermeyi' düşüne
memiş olmasına rağmen vazifesi başından ayrılmamış ve keyfiyeti Gazi Mustafa Kemal'e bildir
miş bir kahramandır. 

Bil âhara Manastırlı Hamdi Efendi Gazi Mustafa Kemal'in karargahında telgraf memurluğu 
yapmış ve Atatürk bu hizmete karşılık Büyük Nutkumda kendisine borçlu ibulunduğu teşekkürü 
alenen ifa etmeyi millî ve vatani bir vazife addettiğini de beyan etmiştir. 

Manastırlı Hamdı Efendi sefalet içinde 19415 te vefat etmiştir. Çocukları okuyamamıştır. Re
fikası az bir ücretle çalışmak mecburiyetinde kalmıştır. Halen ihtiyarlamış ve acze düşmüştür. 

İsmi «Büyük Nutuk» ile tarihe geçmiş olan Hamdi Efendi'nin emsaline nazaran üstün başarı 
gösterdiği Komisyonumuzca da kalbul edilmiş, an cak; edinilen bilgiye ıgöre 1.4.1954 yılında Ak
şehir Nüfus Memurluğundan (®6) lira maaşla emekli olan Hamdi Efendinin eşi Hasibe Marto-
naltı'nın eline zamlarla huıgün 250 lira ge-çtiğİ anlaşıldığından Maliye Komisyonuoca teklifin 1 
nei maddesinde ayda (600) lira yerine (300) lira olarak yaptığı tadil ile, yine 1 nöi maddede Ko
misyonumuzca ifadenin vuzuhu bakımından «aylık» kelimesinin «ayda» olarak değiştirilmesi ile 
maddeden «se'bkeden» kelimesi çıkarılarak ve cümle buna göre düzeltilerek, teklifin diğer mad
deleri ise aynen kabul olunmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasVibine arz edil mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
§. İnal F. îslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Artvin Aydın Balıkîesir Elâzığ 
S. O. Avcı /. Sezgin A. A. Bolak ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 

Giresun Kars Kırşehir Konya 
/. E. Kilıçoğlu K. Okyay A. Bilgin t. Baran 

Konya Maraş Maraş Mardin 
H. C. Yılmaz E. Kaplan A. Karaküçük Ş. Aysan 

İmzada buluınaımadı 

Sakarya Siirt Sinop Trabzon 
İV. Boyar A. Ya$a M. Alicanoğlu A. Şener 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
CİHAT BİLGEHAN VE KON
YA MİLLETVEKİLİ FARUK 

SÜKAN'IN TEKLİFİ 

Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastırlı Ham
dı Efendi e§i Hasibe Mortonat-
lı'yckı vatani: hûemet. tertiMndm 

Kanun > 

MADDE 1. — MilH Mifeftdele-
köhramaaılarmdan teîgırafçı M& 
nastır'lı Hamdi Efendi'nin dul 

mıp*#Pl#$P&iadeîı^ 
sebkedeı* em^infe üstiiıi'gaye
tinden dolayı vatani hizmet ter-
tibi»d^*'«hayf*fctaa-kaldlğı>-miidi-
detşe- ayJık <50G-ürti*ma8f bağ
lanmıştır. 

MADDE J2 — Bu kanun neş-
rini takih^dejı ay başından iti
baren yürürfu^^ı^., 

MADDE* 8.4- Bu kaaraamMa-
liyafBallffim yümitiir». 

H A 
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞt 

-Millî Mücadele kahramanların
dan Telgrafçı Manastır'h Ham-
dirfEf&fidfceşi >Htâibe Mcfcttmat-* 
lı'ya, .vatani hizmet'tertibinden 

maaş bağlanması) hakkında 
Kanun 

MADDE-1; — MitK Mücadele 
kahr'aînajnlatındali'telgTafçl Ma
nastırlı Hamdi Efendi'nin dul 
e§i*«ambm«iWs<&ftt]^ 
mim 
sebk^drtr emsaMne 'üstün gayre
tinden dolayı vatani hizmet ter
tibinde*^hayatta*jkaldiğı*'mM^ *j 
de*$* aylık «005 lira -maar bağ'-
latttrtifto'.̂  

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tekbfin 3 ncü 
maddı&sî 'iaynen kabul<edilmiş
tir. 

BÜTOU VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN DEÖİŞTİRİŞİ. 

Millî MüNıdele kahritmanların
dan Telgrafçı Md'nttstır'lı Ham
di Efendi eşi Hasibe Mortonat-
lı'ya vatani- hizmet tertibinden 

maaş bağlanması hakkında 
Kanun teklifi 

MA0DE1; — MilK Mücadele^ 
kahramanlarından telgraf şi Ma
nastırlı Hâândi Eferidi'hin dul! 

eşiHaÜbe MoîPtonatlı'ya merhu-
mıü^MUlî̂ MüİGadele sırasında 
seMrodefc-eınaaHtte1 !üstütt gayre
tinden dolay^Vatafti hizmet lter-; 

tibfııdeft hayatta kaldığı müd
detçe'aylrir 300*' Bra maaş; bağ*- '• 
lartmıştir.' 

MADDE 2. — Kanun teklifi
nin 2 hci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3..'*- Karam* teklif iv 
niriiB ncttemadfdesi aynen^kabul 
ediimiatf'rY 

» © 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T KfrECLİSI S. Sayısı: 

İçel milletvekilleri Yahya Dermancı ve Mazhar Arikan'm, İstiklâl 
Savaşına iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rıfat özaydm'a vatani hfehıet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 

komisyonları raporları {2/281) 

Yüksek Bakanlığa 

Mehmet Rıfat özaydın'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
kanun tekîlft gerekçesi ile birlikte stiftüllmuştur. -

Gereffrre ımtfeaadelerini arz ederim. 
içel Mfletvekili 
Dr. Y. Dermancı 

İçel Milletvekilleri Dr. Yahya Dermana ve Mazhar Ankan'ın İstiklâl Savaşına iştirak eden 
Mehmet Hilmioğlu Mehmet Rifat Öae*ydm'a vatani W Z D ^ tertibinden maaş talısisiııe dair kanun 

teklifi 

' """ " " G E R E K Ç E " 

Mehmet Hilmioğlu, 1313 Açla&a doğumlu Mehmet Rifat özaydın, Millî Mücadelenin başlan-
gıcında Cenup cephesinde üsteğmen rütbesiyle Sakallı Sıfat namiyle bir müfreze teşkil etmiş ve 
istM kuivveteine karşı fedajkarane h&zmetler ifa etmiştir. 

Adan*'ve Taıasu» havalifiiladeki hizmetlerini Gepitöe Kumııaı^öıı ve MİM Savunma Bakanlığa 
iteaihsafflSöilık olarak vasılİAndıriâ^tir. 

Blilâhara 26 ncı Piyade Alayında ve 57 nci Tümen kuruluşunda bulunmuş, 176 ncı Piyade 
A%y*ridf& ve 57 nti Tümen kuruluşunda bulunmuş, lTft ntı Piyade Aiâyıiöida vazife alarak âtdk-
lâl S^Ttj^n ıbaşüıkJâıft <&p9iestode, gerekse Gıa»î> cephesindte fedakârlık
ları, töstün hizmetleri ile temayüz etmiştir. 

İstiklâl Savaşının sonunda, 29754 sicil numaralı M. Rifat özaydm, yedek üsteğmen rütbesi ilie 
terhis edilmiştir. 

Gözlerinden rahatsız bulunduğundan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniğinde anı©-
liyat edilmliş ise de 1960 senesinde gözünün birisinin hiç görmediği, diğerinin de onda üç nisbethı-
de gördüğü Konya Oevlet Hastanesinden verilen 21. 1. 1960 günlü rapordan anlatmaktadır. 

i65 yapm bitirmiş, .gözleri görmiyen 6 çocuklu bir İstiklâl Savaşı kahramanı halen 'geziminden 
âciz, perişan bir durumdadır. 

Adı geçene vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi malföadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 
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hakkıada hazırladığımız 

İçel İÎİlİetVekili 
M. Ârifam 



Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/281 17.12,1962 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Mehmet Hilmioğlu Mehmet Rifat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde serd edilen hususlar ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat 
yerinde görülmüş ve Mehmet Rifat özaydm'a hayatta bulunduğu müddetçe 500 lira aylık bağlan
ması muvafık mütalâa edilerek teklif aynen kaibul edilmiştir i 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Gümüşane Çankırı Erzurum Kütahya 
N. Küçüker Ş. Keskin G. Karaca A. Erbek 

Adana Aydın Manisa Ordu 
Y. Aktimur N, Müren Y. Yakut Ci N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu '•••'• 16.5.1963 
Esas No. 2/281 
Karar No. 68 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, içel Milletvekili Yahya Dermancı ve Mazhar Arı-
kan'm, istiklâl (Savaşına iştirak eden M. Hilmioğiıı Mehmet Rifat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kamun teklifi, Maliye temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve 
müzakere edildi : 

Kanun teklifinin gerekçesinden, ilişiği evraklardan ve edinilen bilgilerden anlaşıldığına göre; 
Mehmet Rifat özaydın, Millî Mücadelenin başlangıcında Cenup Cephesinde üsteğmen rüt

besiyle Sakallı Rifat namiyle bir müfreze teşkil etmiş ve istilâ kuvvetlerine karşı fedakârane 
hizmetler ifa etmiştir. 

Adana ve Tarsus havalisindeki hikmetlerini cephe kumandanı ve Millî Savunma Bakanlığı 
kahramanlık olarak vasıflandırmıştır. Bilâhara 26 ncı Piyade Alayında ve 57 nci Tümen kuru
luşunda bulunmuş 178 nci Piyade Alayında vazife alarak istiklâl Savaşırım başından sonuna 
kadar gerek Cenup Cephesinde, gerekse Garp Cephesinde fedakârlıkları ve üstün hizmetleri 
ile temayüz etmiştir. 

Konya Devlet Hastanesinden verilen, teklifin gerekçesinde zikredilen rapora göre, Mehmet Ri
fat özaydın'm bir gözü hiç görmemekte, diğer gözü onda üç ııisbetinde görmektedir. 6 çocuğu 
olduğu, 65 yaşında ve geçiminden âciz, perişan bir durumda bulunduğu da açıklanmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığından komisyonumuzca edinilen yazılı bilgiye nazaran daha evvel 
Millî Birlik Komitesi zamanında da müracaat edildiği, bu 'müracaata sureti iliştirilen yazı ile 
cevap verildiği bildirilmektedir. Bu yazıda : Mehmet Rifat özaydm'ın Millî Mücadelenin bida
yetinde Sakallı Rifat adiyle teşkil ettiği müfreze ile yaptığı mücadele anlatılmakta yukarda 
bahsedilen mücadeleleri de tekrarlanmakta, bunların ibraz edilen vesikalardan ve harb tarihi ka
yıtlarından anlaşılmış olduğu da belirtilmektedir. 
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İçişleri Bakanlığından geçim durumu hakkında komisyonumuzca alınan yazılı bilgiye göre dö: 

Adı geçen şahsın EreğM i'liçesinin Hamidiye mahallesinde oturduğu, ayak ticareti yaparak geçi
mini çıkarmaya çalıştığı ve fakat malî durumunun bozuk olduğu, ailesi ile birlikte geçinebil
mesi için (600) liraya ihtiyaçları bulunduğu açıklanmaktadır. 

Komisyonumuz mezkûr şahsın emsaline nazaran üstün hizmette bulunduğu, geçiminden de 
âciz olduğu kanaatına vararak teklifi aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
1. Sezgin 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Başkanvetkili 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Konya 
/. Baran 

Mardin 
Ş. Aysan 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Sakarya 
N. Boyar 

Katip 
Yozıgat 

V. Uyar 

Giresun 
t. E. Kilıçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa M. 

Artvin ' 
S. 0. Avcı 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sinop Trabzon 
Alicanoğlu A. Şener 

İÇEL MİLLETVEKİLLERİ YAHYA DERMANCI VE MAZHAR ARIKAN'IN TEKLİFİ 

İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rifat özaydm'a vatani hizmet tertibinden maa§ 
tahsisine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İstiklal Savaşına iştirak ederek Üsteğmen olarak terhis olan ve halen gözlerin
den malûl bulunan M. Hilmioğlu 1318 Adana doğumlu Mehmet Rifat özaydm'a hayatta bulun
duğu müddetçe vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira maaş bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

t>m<\ 
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Dönem : 1 
Toplantı . 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen Kültür Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1 /236) 

T. C. 
Başbakanlık 16.6. 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 1006/1941 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen Kültür Andlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki ile birlikte ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Memleketimiz ile dost Afganistan Kırallığı arasında mevcut mesut iş birliğini dostluk ve kar
şılıklı anlayış içinde takviye eylemek, Türk ve Afgan Milletlerini birbirine bağlıyan mânevi kıy
metleri tarsin ve bu iş birliği ruhunun gelecek nesillere de intikalini temin amaciyle ve esasen iki 
memleket arasında mevcut sıkı kültürel temaslara ahdî bir mahiyet vermek üzere bir Kültür And-
laşması hazırlanmış ve Andlaşma 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Hükümetimizin şimdiye kadar diğer devletlerle yapmış olduğu kültür Andlaşmalarma benziyen 
bu Andlaşmada da başlıca şu hükümler vardır. 

Âkıd Taraflar, diğerinin ülkesinde kültür müesseseleri kurulması, üniversite personeli ve ilim 
araştırıcılarının mübadelesi, ilim, edebiyat ve sanat müesseseleri ve cemiyetleri arasında iş birliği 
yapılması, Tarafların vatandaşlarının kendi ülkelerindeki muhtelif öğrenim müesseselerinde tahsil
lerinin kolaylaştırılması, karşılıklı burslar temini, diploma ve derecelerin eşliği meselesinin iki 
Hükümet arasında incelenmesi, diğer çeşitli kültürel sahalarda temaslar yapılması, her iki memle
kette yayınlanan ders kitaplarında iki memleketten biri hakkında yanlış malûmat bulunmaması
nın sağlanması ve spor temasları ve izci gezilerinin teşviki hususları kararlaştırılmıştır. 

Bu Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunması için hazırlanan ilişik kanun tasarısı Türki
ye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Karar No. 22 
Esas No. 1/236 

17.2.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Afganistan arasında aktedilen kül tür Andlaşmasımn onaylanmasının uygun bu
lunduğu (hakkındaki kanun tasarısı, 

İlgili Bakanlık temsülcilerinin iştirakiyle Ko 
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler esnı 

temmim malûmat neticesinde ıgerekçede belirtilen 
ve tasarı aynen kabul e'dlilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna'tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Duşişleri 'Komisyonu Başkanı yerine 

misyonumuzda görüşüldü : 
asında, ilıgili 'temsilcilerin vermiş oldukları mü-
hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülmüş 

Bursa 
M. Tayyar 
Istanlbul 
S. Sarper 

N. 

ıSözdü 
C. Baban 

Manisa 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Kastamıonu 
/. Ş. Dura 

Yenişehirlioğlu 

Kâtiıp 
G. Sarısözen 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Adana 
K. Gülek 
İstanbul 

ö. Z. Dorman 
Manisa 

H. Kubat 
Zonguldak 
K. Esengin 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No : 1/236 
K/arar No : 32 

29 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza hav'ale edilen, Türkiye ile Afganistan arasında akdedi
len Kültür Andlaşmasımn onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Hükümet 
temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler esnasında, iilgi'li temsilcilerin vermiş olduğu mütemmim 
malûmat neticesinde gerekçede (belirtilen (hususlar komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı ve 
Dışişleri Komisyonunun raporu aynen katml edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Başkan 
Niğde 

M. Altmsoy 
Ay'dın 

M. Şükrü Koç 
Manisa 

N. Ağpoğlu 

Başkan V. 
Tunceli 

V. Kışoğlu 
Çanakkale 

A. Nihat Akay 
Manisa 

S. Çağlar 
Sivas 

A. Altay 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 
Denizli 

R. Şenel 
Muğla 

H. Baydur 

Adana 
H: Aksay 
Erzurum 

C. DursuMoğht, 
ıSakarya 

T. TJhısoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasınm uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Kırallığı arasında 7 Kasım 1959 tarihinde 
Ankara'da imzalanan ilişik Kültür Andlaşmasmın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Baksüt 

Tarım Bakanı 
G. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret 'Bakanı 
/. Gürsan 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. tnan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Çalışıma Bakanı 
B. Ecevit 

29 . 5 . 1962 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Millî Eğitim Babanı 
H. incesulu 

Güm. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So, Y. B. V. 

§. Buladoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. ÇeUkbaş 

.-Ya. ve Turz. Bakanı İmar ve İskân Batanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AFGANİSTAN KRALLIĞI ARASINDA KÜLTÜR ANDLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan Krallığı, Birleşmiş Milletler Anayasası ile Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Statüsündeki prensiplerden mülhem olarak iki Devlet bey
ninde mesut iş birliği dostluk ve karşılı klı anlayış içinde takviye eylemek, Türk ve Af
gan milletleri arasındaki münasebata mütekabilen hâkim olan kardeşlik ve hürmet hislerini daha 
derinleştirmek, iki kardeş milleti birbirine bağlıyan mânevi kıymetleri tarsin ve kendileri için pek 
aziz olan bu iş birliği ruhunun gelecek nesillere de intikalini temin gayesiyle bir Kültür Anlaş
ması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 
Hariciye Vekili Ekselans Fatin Rüştü Zorlu'yu 
Afganistan Kraliyet Hükümeti : 
Ankara Büyükelçisi Ekselans Assadollah Seraj'ı 
Tam salahiyetli murahhasları olarak tâyin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar, usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bulunan salâhiyetnamelerin teatisini mü-

taakıp aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğerinin ülkesinde, o memlekette mer'i mevzuata tabi ol
mak şartiyle, kültür müesseseleri tesisini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasında üniversite personelinin, ilim araştırıcılarının mü
badelesini teşvik edeceklerdir. 

Her Âkıd Taraf diğer Taraf Hükümetince yetiştirilmek üzere gönderilen elemanlara, mevzuat 
ve imkânları dâhilinde, kendi müesseselerinde kolaylık gösterecektir. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflar, ilim, edebiyat ve sanat müesseseleri- ve cemiyetleri arasında iş birliği ya
pılmasını teşvik edeceklerdir. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, ülkesinde mer'i mevzuata tabi olmak şartiyle, diğer Akıd 
Taraf vatandaşlarının kendi ülkesinde muhtelif öğrenim müesseselerinde tahsil yapmasını kolay
laştıracaklardır. 

Madde — 5. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğer Âkıd Taraf üniversitesi ve yüksek tahsil öğrenci ve me
zunlarının kendi memleket-tedris müesseselerinde tahsillerine devam edebilmeleri veya tatbikat ve 
araştırma yapabilmeleri için, burslar temin eyliyecektir. 

Madde — 6. 

Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her iki Hükümet arasında muayyen zamanlarda tet
kik mey zuu yapılacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 165 ) 
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Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, aralarında kültür münasebetlerini geliştirmek üzere, aşağı
daki faaliyet sahalarında kendi kültürünün diğerinin ülkesinde daha iyi tanınması için yardımda 
bulunacaktır : 

a) Kültür heyetleriyle, ilmî heyetler gönderilmesi, 
b) Konserler tertiplenmesi, 
c) Konferanslar verilmesi, 
d) tlmî sergilerle, sanat eserleri sergileri açılması, 
e) Yüksek tahsil öğrencilerinden mürekkep heyetler gönderilmesi, 
f) Basılı kitap< broşür, röprodüksiyonların, Âkıd Tarafların mevzuatının bahşettiği imkânlar 

dâhilinde mübadelesi, 
h) Kültürel filimler gösterilmesi ve radyo ve programları tanzimi, 
i) Yazmalara ait mikrofilmlerin mübadelesi. 

Madde — 8. 

Yüksek Âkıd Taraflar, her iki memlekette yayınlanan ders kitaplarında iki memleketten biri 
hakkında yanlış malûmat bulunmamasını sağlamaya bilhassa dikkat edeceklerdir. 

Madde — 9. 

Yüksek Âkıd Taraflar, iki memleket arasında spor müsabakaları yapılmasını ve izci seyahatleri
ni, imkân nisbetinde, teşvik edecekler ve kolaylaştıracaklar, bunların devlet ve belediyelere ait ta
şıtlarda mümkün olan tenzilâtlı tarifeden istifadelerini Bağlıyacaklardır. 

Madde — 10. 

îşbu Anlaşma, iki memleketin esas teşkilât usullerine göre tasdik edilecek ve tasdiknamelerin 
Afganistan Hükümeti merkezinde teatisinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 11. 

İşbu Anlaşma beş senelik bir müddet için akdolunmuştur. Bu müddetin hitamında Anlaşma, iki 
Âkıddan biri tarafından altı aylık bir ihbar müddetine bağlı olarak feshedilinceye kadar meriyette 
kalır. 

Keyfiyeti tasdikan, usulüne uygun olarak salahiyetli kılınmış olan murahhaslar işbu Anlaşmayı 
imzalamışlar ve mühürlemişlerdir. Yedi Kasım bindokuzyüz ellidokuz tarihinde Ankara'da Türkçe ve 
Farsça yazılmış iki asli nüsha olarak tanzim edilmiş olup her iki metin de aynı derecede muteber
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Afganistan Kraliyet Hükümeti 
Adına Adına 

Fotin Rüştü Zorlu Assadollah Seraj 

• • • > • • •a>-€g-<g»ı • « < " • • 
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Dönem : 1 I A / 
Toplantı: 2 MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : | 0 4 

Televizyon filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine dair 
Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları (1/M&) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1009/3499 

MÎLLET M T O Ü M BAŞKAiNLI&INA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 'rve Türkiye Büyük Millet Meclisine a r a |Bakanlar Ituruiunca 
16 . 10 . 1962 tarihinde 'kararlaştırılan («Televizyon tf ilimleri vasıtasiyle progtraımlann mübadele
sine dair 'Avrupa Andlaşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında {kanun tasarısı) 
ile g^erokoesi ve ilişimi (ekli olarafe sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. /. înönü 
Barbakan 

OEBEKÇE 

Avrupa KJötfTS'eyi Balkanlar Komitesinin İ'5 Aralık 1958 tarilhinde Paris"te yapılan toplantısın
da «Televizyon filimleri vasıta'siyle program mütoaldleleisine dair Avrupa An&Jaşmiası» imzalan
mıştır. 

Bu andlaşımanm imzalanması ile güdülen -gaye, Avrupa'nın kültürel ve ekon'omllk (birliğinin 
gerçekleşmeisi'ne, üye memlelketler arasında televüzyon ifîillimlerinin serbestçe mübadele edilmesini 
sağDamfalk sureltüyjje M'zmiet ̂ etmektir. 

Bitâfa -könu&u Anldlaşma, 'televizyon f ilimlerinin ve%u"filMe^in hazırlanmasında kullanılan eıser-
lw müelliflerinin 'telf -halMarı m&Muz tutulmuştur. 

Mezikûr Andlaşmanın onaylanmasının uygun 'bulunması Büyük Millet Meclislinin talkdirine 
sunulur. 



Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet 3Ieclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/319 
Karar No. 28 

17 .2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Televizyon Filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine dıair Avrupa Andlaşmasmm onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le 'komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzetânde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar komisyonu
muzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyuruknak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü 

C. Baban 

Denizli 
S. Bosna 

Kastamonu 
t. Ş. Dura 

Kâtip 
0. Sansözen 

Adana 
Kasım Gülek 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

V. Pirinççioğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Zonguldak 
K. Esengin 

İstanbul 
Ö. Z. D orman 

Manisa 
/ / . Kubat 

Bursa 
M. Tayyar 

İstanbul 
*SY. Sarper 

Manisa 
N, Yenişehirlioğlu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Eses No. 1/319 
Karar No. 33 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

29.4.1963 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa :Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ile Dışişleri Komisyonunun raporu, Hülkümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Taisarımn tümü üzerinde oerejyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede serd edilen fikirler 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasarı, aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Nliğde 

M. Altınsoy 

Aydın 
M. Ş. Koç 

••Manisa 
N. Ağaoğlu 

Başka nve'kili 
Tunceli 

V. \Kxşoğlu 

Çanakkale 
A. N. \Akay 

Muğla 
/ / . Baydur 

ıSözcü 
Tunceli 
V. Ülkü 

'Denizli 
E. Şenel 

Sakarya 
Y. Ulusoy 

Adana 
/ / . Aksay 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Sivas 
A. Alt ay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 164) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

«Televizyon filimleri .vasıtasiyle programların mübadelesine dair Avrupa Andla§masn nın onaylan
masının ıuygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 15 Aralık 1958 tarihinde Paris'te akdedilmiş olan 
ilişik «Televizyon filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine /dair Avrupa Andlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Eİu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE (3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
16.10.1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
H. 0. Bekata 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı Y. 

E. AUcan 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Y. 
H. 0. Bekata 0. öztrak 

Millî Eğitim Bakanı 
§. B. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
.0. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Tarım Babanı 
M. İzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Ulaştırma Baikanı 
B. öçten 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. JEvliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakana 
B. Ecevit 

îmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

JM. Meclisi (S. Sayısı; 164) 
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TELEVİZYON FİLİMLERİ VASITASÎYLE PROGRAMLARIN MÜBADELESİNE DAİR 

AVRUPA ANDLAŞMASI 

Avrupa Konseyi Üyesi, imzaeı Hükümetler; 
Avrupa Konseyinin gayesinin üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu 

göz önünde bulundurarak; 
Avrupa'nın kültürel ve ekonomik birliğinin gerçekleşmesi bakımından televizyon filmleri mü

badelelerinin Avrupa Konseyi üyeleri arasında mümkün olduğu kadar serbestçe yapılabilmesinin 
önemini göz önünde tutarak; 

Millî mevzuatların, televizyon filmlerinin hukuki mahiyetini tâyin ve bu hususta bahşettikleri 
haklarla ilgili olarak farklı neticeler derpiş ettiklerini dikkat nazarına alarak; 

Bu durumun yarattığı meseleleri halletmek zaruretini göz önünde tutarak; 
Edebî ve sanat eserlerinin himayesine dair Bern Sözleşmesinin 20 nci maddesi, Birlik memleket

leri Hükümetlerinin aralarında, Sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva etmiyen hususi anlaşmalar yap
mak hakkını saklı tuttuğundan, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde — 1. 

Bu andlaşmanm 4 ncü maddesi anlamına aykırı ve özel şart bulunmadıkça, bu andlaşmaya 
Taraf olan bir memleketin kazasına tabi bir Radyo Yayın Kurumu, (prodüktör) olduğu televizyon 
filimlerinin andlaşmaya Taraf olan diğer memleketler televizyonlarında kullanılmasına müsaade 
etmek hakkına sahiptir. 

Madde — 2. 

1. Bu andlaşma anlamında, televizyon yayınları için hazırlanan bütün şekil veya şekil ve ses 
tesbitleri televizyon filmi sayılır. 

2. Televizyon filminin yapılması teşebbüs ve sorumluluğunu üzerine alan Radydo Yayın Ku
rumu prodüktör addedilir. 

Madde — 3. 

1. Televizyon filmi ikinci maddenin ikinci fıkrasında tarif edilenden başka bir prodüktör 
tarafından meydana getirilmiş olduğu takdirde, 4 ncü maddenin anlamına aykırı veya özel şart 
bulunmadıkça, bu prodüktör anlaşmanın birinci maddesinde derpiş olunan haktan bir radyo ya
yın kurumu lehine tasarrufa yetkilidir. 

2. Yukardaki paragraftaki hüküm ancak prodüktör ve Radyo Yayın Kurumu bu Anlaşmaya 
Taraf olan memleketler kazasına tabi bulundukları takdirde uygulanır. 

Madde — 4. 

«Aykırı veya özel şart» tâbirinden prodüktör ile televizyon filminin meydana gelmesinde payı 
olan kimseler arasında kararlaştırılan her türlü kayıtlayıcı şart anlaşılmalıdır. 

Madde — 5. 
Bu Andlaşma aşağıda sayılan hakları engellemez ve onları tamamen saldı tutar. 
a — Filim konusunda tanınan anânevi hak; 
b — Televizyon filaminde kullanılan edebî, tiyatro veya sanat eserleri sahiplerinin telif haklan; 
c — Televizyon filiminde kullanılan sözlü veya sözsüz müzik 'sesleri sahiplerinin hakları; 
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d — Televizyon filimleri dışında kalan filimlere ait telif hakları; 
e — Televizyon filimi erinin televizyondan başka alanlarda işletilmesi ile ilgili telif hakları. 

Madde — 6. 

1 — Bu Andlaşma : 
a) Onaylama şartı ileri sürmeksizin imzalamak yoliyle 
ib) Onaylama şartı ileri sürülerek ve imzadan sonra 'onaylama belgesini tevdi yoliyle, buna 

taraf olabilecek Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına .açıktır. 
2 — Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Gendi Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde — 7. 

1 — Bu Andlaşma Konseyin üç üyesinin, 6 ncı madde hükümleri ıgereğince Andlaşmayı onay
lama şartı ileri sürme'kzisin imzalamasından veya onaylamasından otuz gün sonra yürürlüğe gire
cektir. 

2 — Andlaşmayı daiha sonra onaylama şartı ileri 'sürmeksizin imzalıyaeak veya onaylıyacak 
her üye için Andlaşma, imza veya onaylama 'belgesinin tevdii tarihinden 'Otuz ıgün sonra yürürlü
ğe girecektir. 

Madde — 8. 

1. — Bu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden s'onra Avrupa Kon/seyine üye oknıyan her mem-
leOse't, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin önceden verilmesi gereken izni ile Ibu Andlaşmaya 
katılablilecdktir. 

2. — Katılma, Avrupa Konseyi Genel S'ekreterliğine biir katılma belgesinin tevdii ile gerçek
leşecek ve -bu belgenin tevdii tarifhihdten otuz gün ısonra yürürlüğe glirieciefkitir. 

Madde — 9. 

Onaylam'a şiartı ileri sünmeksizlin imza, onaylama veya katılma bu Andlaşmanm bütün hüküm
lerinin tamamen kalbulü anlamındadır. 

Madde — 10. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
ıa) Bu Andlîaşimanm yürürlüğe ıgir'iş tarihi ve Andlaşjmaya taraf olan Avrupa Konseyi üye

lerinim adını; 
<b) Sekizinci ımadde hükümleri gereğince sunulan her katılma belige$inin tevdiini; 
<c)' Onibir ve oniMnci maddeler hükümleri uyarımca, «aldığı her açıklama ve 'bildiriyi 
Avrupa Konseyi üyelerine,, İra Andlaşmaya 'katılan mtemlelketler hükümetlerime ve Edebiyat 

ve Sanat Eserlerini Koruma Milletlerarası Birliği Büro Müdürlüğüne (bildirecektir. 

Madde — 11. 

/I. —' Bu Andlaşma, Âkıd 'Tarafların anavatan topraklarında uylgulanır. 
2. — Her Âkıd Taraf imza, onaylama veya katılma anında veya gelecekte !her Hıanigi Ibaışjka Mr 

tarifhte Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı bir 'bildJiri ile, bu Andlaşmanm (bildiride 
gtö&terliflen ve milletlerarası münasebetlerini yürüttüğü ülke veya ülkelerde de uygulanadağını 
açMayalbilir. 

3. — Yukardalki fıkra gereğince yapılan her ıbildiri, bildiride gösterilen memleketlerle ilgili 
olarak, ıbu Andlaşmanm onilkünıcii maddecinde vaz''edilen şartlara uyularak geri alınabilir. 
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Mad.de — 12-. 

1. — Bu Andlaşma süresiz olarak yürürlükte 'kalaıcalkltır. 
2. — Andlaşımaya 'Taraf ıo'lan 'her memlek'et, andl'a^maııın 'kendisi i/çiin uygulanmasına, Avnıpa 

Koniseyi 'Genel Sekreterliğine 'blir yıl önceden halber vererek. ston vere'bıil'eeektîir. 
Yukardaki ıhülkümleri ^onaylıyarak usulüne uylgun 'oHara'k yetkilenen aşağıda imzaları (bulunan 

delegeler Ibu An'dlaışmayı itauzallamışlardır. 
İBıı An'cîlaşma 'her lilki metin de eşit derecede geçerli 'almak üzere tn'giilizee ve Fransızca. ola

rak Uelk Ibir nüıh'sa llıalilnlde 1!5 Aralık 1968 'güiniündto 'Paris'te yaıpılmıstır. (Bu- nü&hla Avrupa Kon
seyi arşivlerinle !kto*ııa«aîk ve Oenel Sekre'ter Ibumm Jona.ylı 'örneğinii Andlaştoayı imza eden ve 
Aıudlaşmaya ka'tılan ibütün 'hükümetlere ve Edelbiyat ve Sanat Eserlerini Korıtoa ıMıi'Hletlerarası 
Büro Müdürlüğüne ıgönderecekttir. 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı: 

Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür Andlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 

16 . 6 . 1962 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

. Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
1. İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Devletlerarasındaki dostlukların sağlamlığı bakımından bu dostlukların kültür temelle
rine dayanmasının büyük önem taşıdığını göz önünde tutan Hükümetimiz, dost İran ile kül
türel ıbağlarm gelişmesine daima çalışmıştır. 

İran ile memleketimiz arasında halen mevcut çok sıkı kültürel bağlara ahdi mahiyet ver
mek üzere bir Kültür Andlaşması hazırlanmış ve anlaşma 29 Ocak 1959 da Tahran'da imzalan
mıştır. 

Anlaşma, mahiyeti bakımından bugüne kadar Hükümetimizin başka devletlerle yapmış 
olduğu kültür anlaşmalarına benzemektedir. 

Anlaşmada karşılıklı olarak iki devlet ülkesinde kültürel müesseseler kurulması, üniversi
telerde iki tarafın dil, edebiyat, tarih ve coğrafyasına ait kürsüler ve •dersler ihdas edilmesi, 
iki memleket vatandaşlarının yekdiğerini eğitim müesseselerinden faydalanması, diplomaların 
eşliği meselesinin zaman zaman incelenmesi, üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin diğer 
memleket öğretim müesseselerinde tahsillerine devam edebilmelerini veya incelemelerde bulu
nabilmelerini sağlamak için burslar verilmesi, öğretim müesseselerinin programlarına yekdi
ğerinin yaşama tarzı ve kültürünü tanıtacak bilgiler konulması derpiş edilmektedir. 

Anlaşmada ayrıca, iki memleketin kültürünü diğerine tanııtmak amacıyla çeşitli kollarda
ki temasların teşvik edilmesi kabul edilmiş, okul kitaplarında diğer memleket hakkında |yan-
liş bilgi bulunmasının önlenmesi göz önünde bulundurulmuştur. 

Anlaşmıanm tatbikiyle ilgili meseleleri görüşmek üzere İranlı ve Türk üyelerden mürekkep 
bir Daimî Karma Komisyon kurulacaktır. 

İran ile memleketinuiz arasındaki kültürel bağların bundan böyle daha çok gelişmesine yar
dım edecek olan işbu Kültür Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı uygun 
bulması bakımından ilişikte sunulmuştur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dtşi§l&ri Komisyonu 

Esas No. 1/228 
Karar No. 20 

17 . 2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İ ran arasında aktedilen Kültür Andlaşmasnun onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, karşılıklı olarak, iki devlet ülkesinde 
kültürel müesseseler ıkurulması maksadını istihdaf eden tasarı, prensip itibariyle komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü 

îstanbul 
C. Baban 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Kastamonu 
1. Ş. Bura 

Kâtip 
Sivas 

0. Sansözen 
Hatay 

A. M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Rize 
E. Y. Akçal 

Adana 
K. CHilek 
İstanbul 

Ö. Z. D orman 

Manisa 
H. Kubat 
Zonguldak 
K. Esengin 

Bursa 
M. Tayyar 
İstanbul 
S. Sarper 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Millî Eğitim, Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. 1/228 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

29 . 4 . 1963 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, Türkiye ile Iran arasında aktedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar 
komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Altmsoy 

Aydm 
M. Ş. Koç 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

Başkan V. 
Tunceli 

V. Kışoğlu 

Çanakkale 
A. N. Aikay 

Manisa 
8. Çağlar 

Sivas 
A. Altay 

Sözcü 
Tunceli 

Z. Ülkü 

Denizli 
B. Şenel 

Muğla 
H. Boydur 

Adana 
H. Aksay 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Sakarya 
Y. Ulusoy 
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HÜKÜMETİN TLEKLM 

Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür Andla§masının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye dle îran arasında 09 Ocak 1959 tarihinde Tahran'da imza 'edilen ilişik 
Kültür Andlaşnıasınıh onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — (Bu (kanun yayımı (tarihinde yürürlüğe girer. . 

MADDE '3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Ti! ~P nlmi'ı t 

İli • i Uıfl/O ti/ V 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
İV. Su 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
/. Oürsan 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Çalışma Bakanı 
B, Ecevit 

29 . 5 . 1962 

Devlet Bakanı 
H. 0. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Güm. ve Te. Bakanı 
Sa. ve Bo. Y. B. V. 

Ş. Buladoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş' 

Ba - Ya. ve T. Bakanı îmar ve İskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 
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TÜRKİYE ÎLE IRAN ABASINDA KÜLTÜR ANDLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Majeste îran Şehinşahmm Hükümetleri, 
Memleketleri arasında tarih, kültür ve güzel sanat sahalarında mevcut ananevi münasebetleri na

zarı itibara alarak, 
Bu münasebetlerin esaslarını tesbit, kültür ve sanat bağlarını takviye ve iki memleket arasında ilim 

sahasında iş birliği vücuda getirmek arzusiyle. 
Bir kültür anlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için 

Hariciye Vekili Fatin küstü Zorlu, 
Majeste tran Şehinşahmm Hükümeti için : 

Hariciye Vekili Ali Asgar Hekmat 
Tam salahiyetli temsilcileri olarak tâyin etmişler ve temsilciler salâhiyetnamelerini teati edip, usu

lüne uygun olduğunu gördükten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri diğerinin ülkesinde, o memlekette mer'i mevzuata tabi olmak 
şartiyle, kültür müesseseleri tesisini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasında üniversite personelinin, ilim araştırıcılarının müba
delesini teşvik edeceklerdir. 

Her Âkıd Taraf diğer taraf Hükümetince yetiştirilmek üzere gönderilen elemanlara, mevzuat ve 
imkânları dâhilinde, kendi müesseselerinde kolaylık gösterecektir. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri kendi ülkesindeki üniversiteler de ve sair öğretim müessese
lerinde diğer Âkıd Tarafın Dil, Edebiyat, Tarih ve Coğrafyasına ait kürsüler, kurslar, dersler ve kon
feranslar ihdasına imkân nisbetinde gayret edecektir. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, ülkesinde mer'i mevzuata tâbi olmak şartiyle, diğer Âkıd Taraf 
vatandaşlarının kendi ülkesinde muhtelif öğrenim müesseselerinde tahsil yapmasını kolaylaştıracak
tır. 

Madde — 5. 

(Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her iki Hükümet arasında muayiyen zamanlarda 
esaslı surette tetkik mevzuu yapılacaktır. 

Madde — 6. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğer Âkıd Taraf üniversite ve yüksek tahsil öğrenci ve me
zunlarının kendi memleket tedris müesseselerinde tahsillerine devam edebilmeleri veya tetkikat ve 
araştırma yapabilmeleri için, burslar temin eyliyecektir. 
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Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi maarif müesseselerinde tatbik edilen tarih, coğrafya ve edebiyat 
programlarına diğer Âkıd Taraf kültürü ve yaşayışına dair bilgileri imkân nisbetinde geniş ölçüde 
koymaya gayret edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, aralarında kültür münasebetlerini geliştirmek üzere aşağıdaki 
faaliyet sahalarında kendi kültürünün diğerinin ülkesinde daha iyi tanınması için yardım görecektir. 

a) Kültür heyetleriyle, ilmî heyetler gönderilmesi, 
b) Konserler tertiplenmesi, 
c) Konferanslar verilmesi, 
d) îlmî sergilerle, sanat eserleri sergileri açılması, 
e) Yüksek tahsil öğrencilerinden mürekkep heyetler gönderilmesi, 
f) Basılı kitap, broşür, röprodiksiyonlarm, Âkıd Tarafların idari mevzuatının bahşettiği imkân

lar dahilînde mübadelesi, 
g) Kültürel filimler gösterilmesi ve radyo programları tanzimi, 
h) Yazmalara ait mikrofilimlerin mübadelesi, 

Madde — 9. 

Yüksek Âkıd Taraflar, ilim, edebiyat ve sanat müesseseleri ve cemiyetleri ile Maarifin gelişmesi 
bakımından vücuda getirilmiş sair müesseseleri arasında iş birliği yapılmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 10. 

Yüksek Âkıd Taraflar her iki memlekette yayınlanan ders kitaplarında iki memleketten biri hak
kında yanlış malûmat bulunmamasını sağlamaya bilhassa dikkat edeceklerdir. 

Madde - - 11. 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi ülkelerinde mer'i mevzuata tâbi olmak ve kendisi aleyhinde yazıları 
havi bulunmamak şartiyle, diğer taraf kitap ve mecmualarının ithalini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 12. 

Yüksek Âkıd Taraflar, iki memleket arasında spor müsabakaları yapılmasını ve izci seyahatlerini 
teşvik edecekler ve kolaylaştıracaklar, bunların devlet ve belediyelere ait taşıtlarda mümkün olan ten
zilâtlı tarifeden istifadelerini sağlıyacaklardır. 

Madde — 13. 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi •memleketlerinde diğer -tarafla müşterek içtimai ve kültü
rel müessese ve teşekküller kurulmasını teşvik edeceklerdir. 

Bu gibi müessese ve teşekküller kuruldukları memleketin mevzuatına tabi olacaklardır. 

Madde — 14. 

Yüksek Âkıd Taraflar, her iki memleketi alâkadar eden kültürel ve ilmî meseleleri tetkik 
etmek üzere mütehassıs buluşmaları ve diğer toplantılar tertibini teşvik etmenin faydası hak
kında istişarede bulunacaklardır. 
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Madde — 15. 

İşbu Anlaşmanın tatbiki ile meşgul olmak üzere, altı azadan müteşekkil bir Daimî Muhte
lit Komisyon kurulacaktır. Komisyon iki şubeden nıüteşekkil olacaktır. Şubelerin Ibiri üıç 
Türk azadan müteşekkil olacak: ve Türkiye •Cumhuriyeti Hükümeti merkezinde bulunacaktır. 
Diğeri ise, üç İranlı azadan .müteşekkil olaoak ve İran Hükümeti merkezinde bulunacaktır. 

Türk azalar, Türkiye Maarif Vekâleti tarafından, Türkiye Hariciye Vekâleti ile anlaşa
rak tâyin olunur. İranlı azalar, İran Maarif Nezareti tarafından İran Hariciye Nezareti ille 
anlaşarak tâyin olunur. 

İşbu anlaşmanın tarafları arasındaki irtibatı, 16 ncı maddede derpiş tolunan komisyon iç-
timalarmm haricinde de temin etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti İran Şubesi nezdine, İran 
Hükümeti de Türk Şubesi nezdinc birer mümessil tâyin edeceklerdir. Komisyon için derpiş 
olunan toplantı tarihileri arasındaki zaman zarfında şubelerden her biri, komisyon çalışmaları
nın gereken şekilde hazırlanması maksadiyle istişare için diğer Âkıd Tarafın mümessiline müra
caat edebilir. 

Madde — 16. 

Damiî Muhtelit Komisyon lüzumu halinde ve sienede en az bir defa sırası ile, İran'da ve 
Türkiye'de umumi heyet 'halinde toplanır. 

Riyaset makamı daveti yapan memleketin şubesi azalarından biri tarafından işgal olunur. 
Sekreterlik vazifesi de misafir memleketin bir mümessili tarafından ifa olunur. 
Düzumu halinde bu Komisyon, teknik müşavir sıfatiyle mütehassıslar bulundurabilir. 

Madde — 17. 

İşlbu Anlaşma Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin kendi teşkilâtı esasiye usullerine göre tas
dik olunacak ve tasdiknamelerin Ankara'da teatisinden 15 gün &onra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 18. 

İşbu Anlaşma hitamından asgari 6 ay evvel Yüksek Âkıd Taraflardan birisince feshi ihbar 
edilmediği takdirde gayr'imahdut bir müddet için yürürlükte kalacaktır. 

Yukardaki hususları tasdik etmek üzere aşağıda imzası bulunan salahiyetli murahhaslar işbu 
Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini vaz'etmişlerdir. 

1959 yılı Ocak ayının 2 nci günü Tahran'da Türkçe, Farsça ve Fransızca yazılmış olup ihti
lâf vukuunda Fransızca metin muteberdir. 

>&< 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 163 ) 



Dönem : 1 I / A 
Toplantı :2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı: 1 4 0 

Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında 
nüfusa kayıtlı, Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emine'den 
doğma 1 * 1 . 1932 doğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin Kara
pürçek köyü* hane 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte 
er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/545) 

T. C. 
Başbakanlık 5.4.1963 

özlük ve Yazı İşleri: 5/4 -1628 

Konu: ölüm cezasına hükümlü îzzet Sivaslı ve 
Ali İlgaz haklarındaki mahkûmiyet dosyasının 
gönderildiği. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi:. 19 . 3 . 1963 tarihli ve 3/439 - 3736 -18531 sayılı yazınıza; 
6 . 5 . 1956 tarihinde Çoban Mustafa Köseoğlu'nu, parasını zorla almak için kasten ve müşte

reken öldürmekten sanıklar, Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısın
da nüfusa kayıtlı, Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu, Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 do
ğumlu İzzet Sivaslı ile Taşköprü İlçesinin Karapürçek köyü, hane 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa 
kayıtlı ve aynı birlikte er Hüseyinoğlu, Zeliha'dan doğma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın 
ölüm cezalarına çarptırılmaları hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdi
kine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair bu kere Adalet Bakanlığının 1 . 4 . 1 9 6 3 tarihli 
ve 8354 saydı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 3 . 11 . 1962 gün ve Esas: 962/1280, Karar: 2659 
sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

17 . 4 .1963 

Yüksek Başkanlığa 

6 . 5 . 1956 tarihinde Çoban Mustafa Köseoğlu'nu paraya tamaen ve taammüden ve biliştirak 
ve hemfiil olarak öldürmekten sanıklar, sicil nüfusta Çumra'nın- Alibeyhüyüğü (Alibeyhüyüğü) 
köyü hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 te kayıtlı Ahmedoğlu ve Emine'den doğma, bekâr, 1.1.1932 do
ğumlu îzzet Sivaslı ile, sicil nüfusta Taşköprü İlçesinin Karapürçek (Karapörçek) köyü hane 2, 
cilt 19 ve sayfa 62 de kayıtlı Hüseyinoğlu ve Zeliha'dan doğma, evli, 12 Nisan 1932 doğumlu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 3/545 
Karar No: 68 
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Ali İlgaz'ın hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci madesinin 7 nci bendi gereğince 
ölüm cezasiyle mahkûmiyetlerine dair, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10 .2 . 1961 ta
rihli ve esas 1960/128, Karar 1961/12 sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ceza Dâiresinin 3.11.1962 ta
rih ve Esas 62/1280, Karar 2659 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan, Başbakanlığın 8 . 3 . 
1963 tarih ve 5/4 -1136 sayılı yazılariyle, hükümlü tarafından karar tashihi talebinde bulunulmuş 
olması sebebiyle dosya Başbakanlığa iade edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının tashihi karar se
bebi bulunmaması hasebiyle talep reddedilmiş ve bu işe ait dosya yeniden Başbakanlığın 5.4.1963 
tarih ve 5/4 - 1628 sayılı tezkeresine ekli olarak 8 . 4 . 1963 tarihinde komisyonumuza gönderil
miş olmakla, tetkik edilip gereği müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznunlar, 6 . 5 . 1956 tarihinde Çoban Mus
tafa Köseoğlu'nu, parasını zorla almak için kasden ve müştereken öldürdükleri anlaşılmış bulun
duğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince maznun izzet Sivaslı ve Ali 
İlgaz haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük 
Meclise sunulmasına 10 . 4 . 1963 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

Hüdai Oral 

Bu Rapor Sözcüsü 
istanbul 

Sabrı Vardarlı 

Kâtip 
izmir 

Mustafa Uyar 
istanbul 

/. Hakkı Tekinel 

Kayseri 
Abdülhalim Araş 

Kayseri 
Mehmet Göker 

Siirt 
Cevdet Aydın 

Maraş 
A. F. Evliya 

ADALET KOMİSYONU DE&İŞTİRÎŞÎ 

îzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklarındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 3.11.1962 tarihli ve esas 62/1280, karar 
2659 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Kocaeli Ağır 
Ceza Mahkemesinin 10.2.1961 tarihli ve esas 
1960/128, karar 1961/12 sayılı hükmiyle, Türk 
Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi gereğince 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil 
nüfusta, Çumra'nın Alibeyhüyügü (Alibeyhü-
yüğü) köyü hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 ite ka
yıtlı Ahmetoğlu ve Emine'den doğma 1.1.1932 
doğumlu îzzet Sivaslı ile, sicil nüfusta Taşköp

rü ilçesinin Karapürçek (Karapörçek) köyü 
hane 2, cilt 19 ve sayfa 62 de kayıtlı Hüseyin-
oğlu ve Zeliha'dan doğma 12 Nisan 1932 do
ğumlu Ali Ugaz haklarındaki işbu ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu , Adalet Bakanı 
yürütür. 

•*m*m» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 148 ) 



îfönem : İ ^ I / £ 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 1 4 0 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 1086 sayılı Hukuk usulü muha
kemeleri Kanununun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /75) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1086 sayılı H. U. M. K. nunun 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 ncu maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına dair tarafımdan hazırlanan kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
2 . 1 . 1962 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1086 sayılı H. U. M. K. nunun 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 ncu maddelerinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi 

ÜEREKÇE 

H. U. M. K. nunun yedinci babının ikinci faslında 494 - 499 ncu maddelerde boşanma işlerinde 
sulh teşebbüsünden bahsedilmektedir. Bu maddeler hükümleri, boşanma veya ayrılık dâvasından ev
vel, tarafların barışma ihtimallerini derpiş etmek, mümkünse yuvanın yıkılmasını önlemek için ka
leme alınmıştır. Ancak tatbikatta, bu gayenin temininden ziyade, bu maddelerin lüzumsuzluğu te
bellür etmiş ve adaletin geç tevziine sebebolduğu anlaşılmıştır. 

Bu maddeler, çok kere tatbik kabiliyetini kaybetmiş, bazan âmir hüküm, bazan da iptidai itiraz 
mahiyetinde itirazi bir hüküm olarak tatbik görmek suretiyle esasen lüzumsuzluğunu ve tatbik ka
biliyetini kaybetmiş durumdadır. Ancak son zamanlarda yine iptidai itiraz olarak tatbik edilmek
tedir. Yüksek Temyiz Mahkemesinin de bu maddeler hakkında müstakar bir görüş birliğine varama
mış olması, tatbikatta bunların lüzumsuzluğuna ayrıca bir delil sayılmaktadır. 

Bu maddelerin lüzumsuzluğunu, kanaatimizce yine bu maddeler kabul etmiş ve sulh teşebbüsü
nün faydasız kalacağı meczum ise sulh hâkimi davacıyı sulh teşebbüsünden istisna edebilir, denmiş
tir. 

Esasen fiilî hiçbir faydası olmıyan sulh teşebbüsünde bulunan kimse dahi tâyin edilen günde 
duruşmaya gelmediği takdirde teşebbüs akim kalmaktadır. Duruşmasına gitmek mecburiyetinde ol
duğum bir iş için beni dâva etmeye mecbur kılmanın hiçbir faydası yoktur. 

Kaldı ki, dâvâlının adresi malûm olmazda ilânen tebligat icabederse, bu ilânın boşanma veya 
ayrılık dâvası ile birlikte yapılabileceğini de yine bu maddeler kabul etmiştir. 

Sulh teşebbüsünün tatbikattaki tatbik şekli (iki taraf da geldiği takdirde) gizli olarak sulh hâ
kimi tarafından, taraflara aile birliğinin önemini anlatmak ve boşanmaya gitmemelerini ve barış
malarını temin etmektir. Halbuki bu husus her sebebe müstenit boşanma dâvalarında esasen boşan
ma hâkimleri tarafından yerine getirilmektedir. 

Asrımızın en kıymetli hazinelerinden birisi de zaman ve sürattir. Adalet tevziinde de süratin 
önemi inkâr edilemez. Bu açıklık ve hakikat karşısında, tatbikatta adalet tevziine ve aile hukuku
na en küçük bir faydası olmıyan H. U, M. K. nunun 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 ncu maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması kaçınılmaz bir zaruret olarak kendisini göstermektedir. 



Adalet Komisyonu raporu 
Millet Mehlisi 

Adalet Komisyonu r - 11 . 4 . 1963 
Esas No : 2/75 
Karar No : 66 

Yüksek Başkanlığa 

îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 494, 
499 ncu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi, Hükümet temsilcisinin iştira
kiyle, komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, yürürlükten kaldırılması istenen Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 494, 499 ncu maddeleri, boşanmalarda sulh teşebbüsünden bahsetmektedir. 

Bu maddeler hükümleri, tatbikatta muhtelif istikametler göstermiş ve taraflara fayda yeri
ne külfet tahmil eder hale gelmiştir. 

Esasen bu maddelerin istihdaf ettiği gaye, boşanma hakimi tarafından yapılmakta olduğun
dan, tamamen lüzumsuz hale gelmiştir. 

'Bütün bu sebeplerle, teklif aynen kabul edilmiştir. Ancak; (Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 187 nci maddesi boşanma dâvalarında iptidai itirazdan bahsetmekte olup, 6 ncı bendin
de sulh teşebbüsü zikredilmekte olduğundan, bu bendin de kalkması tabiî görüldüğünden, yürür
lükten kaldırılan maddeler arasına, 187/6 ncı madde de ilâve edilmiştir.) 

Böylece teklif; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187/6 ncı madde ve bendinin de ilâ
vesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde teklifteki kanun başlığı da değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Başkan vekili Sözcü Kâtip 
Benizli Erzurum Giresun izmir 
H. Oral N. Diler A. Güceoğhı M. Uyar 
İstanbul Kayseri Kayseri Maraş 

İ. H. Tekinel A. Araş * M. Göker H. Fehmi Evliya 
İmzada bulunamadı 

Siirt 
CI. Aydın 

İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UYAR'IN 
TEKLİFİ 

1086 sayılı II. U. M. K. nunun 494, 495, 496, 
497, 498 ve 499 ncu maddelerinin yürürlükten 

kaldırılmasına dair k,anun teklifi 

MADDE 1. — H. U. M. K. nunun 494, 495, 
496, 497, 498 ve 499 ncu maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 187/6 net 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 187/6 
ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 
< Q ı —-<•••• 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 146 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin Çive köyü hane 5, cilt 3 ve «ayfa 
100 sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teşrinevvel 
1339, doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/414) 

T. C. 
Başbakanlık 18.10.1962 

özlük ve Yazı İşleri: 5/4 - 4561 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Durmuş Çetin-
kaya hakkındaki mahkûmiyet dosyasının sunul
duğuna dair. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

18.5.1960 tarihinde; kardeşi Fatma özdemir ile bunun kaynanası diğer Fatma Özdemir'i ve 
bunun kızı Dudu Çetinkaya'yı ve Tefariye Erdoğan'ı, laynı sebep ve kasıt altında öldürmek ve 
ayrıca Abdullah Güzel ile karısı Fatma Güzeli de kasden öldürmekten sanık, Nallıhan İlçesi Bey-
dili nahiyesinin Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine-
oğlu 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Ankara 1 nci Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin 
ifasına dair Adalet Bakanlığının 11.10.1962 tarihli ve 23920 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargı
tay'ın 13.7.1962 günlü ve esas: 645, karar: 1901/760 «ayılı ilâmiyle "bu işe ilişkin hüküm dos
yasının bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 4 . 1963 

Esas No. 3/414 
Karar No. 65 

Yüksek Başkanlığa 

18.5.1960 tarihinde; kardeşi Fatma özdemir ile bunun kaynanası diğer Fatma özdemir'i ve 
bunun kızı Dudu Çetinkaya'yı ve Tefariye Erdoğan'ı, aynı sebep ve kasıt altında öldürmek ve 
ayrıca Abdullah Güzel ile karısı Fatma GKizel'i de kasden öldürmekten sanık ve sicil nüfusta An
kara - Nallıhan İlçesi Beydili Nahiyesi Çive Köyü hane 5, cilt 3 ve salhife 100 - de kayıtlı Mehmet 
oğlu ve Emiııe'den doğma 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu Dul Durmuş Çetinkaya'nın hareketine 
uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 numaralı bendi gereğince ölüm cezasiyle 
mahkûmiyetine dair Ankara 1 nci Ağır Ceza Mah kemesinin 29 .12 .1961 tarihli ve esas 960/174, 
Karar 961/352 sayılı hüküm, Yargıtay 1 nci Ce za Dairesinin 7 . 7 . 1962 tarihli ve esas 645, Ka
rar 1901 saıyılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan, bu işe ait dosya Başbakanlığın 18 . 10 . 1962 
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tarih ve 5/4-4561 sayılı tezkeresine ekli olarak 22 . 10 . 1962 tarihinde komisyonumuza gönderil
miş olmakla, gereği müzakere olundu : 

Mahkeme kararında da tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Durmuş Çetinkaya 18 . 5 . 1960 
tarihinde, kardeşi Fatma özdemir ile bunun Kaynanası diğer Fatma özdemir'i ve bunun kızı 
Dudu Çetinkaya'yı ve Tefariye Erdoğan'ı aynı sebep ve kasıt altında öldürmek ve ayrıca Ab
dullah Güzel ile karısı Fatma Güzel'i kasden öllürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, komisyonu
muzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince hü kümlü hakknda'ki ölüm cezasının yerine getirilme
sine mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 10 . 4 . 1963 tarihinde oy birli
ğiyle karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü ve Kâtip 
Denizli Erzurum İzmir İstanbul 
H. Oral N. Diler M. Uyar /. H, Tekinel 

Kayseri Kayseri Maraş Siirt 
A. Araş M. Göker II. F. Evliya C. Aydın 

ADALET KOMİSYONUNUN METNİ 

Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 7 . 7 . 1962 tarihli ve esas 645, karar 1901 
sayılı ilâmiyle kesinleşen, Ankara Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 29 .12 .1961 tarihli ve esas 
960/174, karar 961/352 sayılı hükmiyle Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 5 numa
ralı bendi gereğince, ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, sicil nüfusta Ankara - Nallı
han ilçesi Beydili nahiyesi Çive köyü hane 5, 
cilt 3 ve sayfa 100 de kayıtlı Mehmetoğlu ve 
Emine'den doğma 29 Teşrinievvel 1339 doğumlu 
Durmuş Çetinkaya hakkındaki işbu ölüm ceza
sının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

»9<i 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 138 ) 



Dönem : 1 10/ 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 0 4 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
7, 10 ve 48 nci maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile İstanbul, 
Milletvekili Reşit Ülker'in' Üniversiteler Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 

Komisyonu raporu (1/257, 2/444) 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin 
tadiline dair kanun tasansı (1/257) 

T. C. 
Başbakanlık ~ ' 16.8.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1679/2571 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin tadiline dair kanun tasansı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesindeki, öğ
rencilerin yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanları hakkında Fakülte Yönetim Kurulun
ca verilen kesin kararlar ile bu kurulların çıkarılma konusunda ittihaz ettikleri kararlara karşı 
vukubulan itiraz üzerine Senatoca verilen kararlar; 10 ncu maddesindeki Senatoca öğretim üyele
ri hakkında verilen disiplin kararlarından başka diğer kararlar ve 48 nci maddesindeki Senato
ca verilen göreve dikkati çekme ve kusur bildirme cezalan aleyhine yapılan itiraz üzerine Üni
versitelerarası Kurulca verilen kararlar aleyhine «Hiçbir mercie başvurulamıyacağına» dair ka
yıtlar; «İdarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bırakı
lamaz» ve «Memurlar ile kamu kurumu niteliğini haiz meslek teşekkülleri mensuplan hakkındaki 
disiplin kararları yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.» şeklinde Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 114 ve 118 nci maddelerinde ifadesini bulan prensiplere aykm görülmüş ve ili
şik tasariyle sözü geçen maddelerdeki bu kayıtlar madde metinlerinden çıkarılmak suretiyle Ana
yasaya uygun hale getirilmiştir. 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniversiteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 

kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/444) 
12 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 Ekim 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 7 ve 10 ncu maddelerinde Anayasaya aykırı bulunan hükümlerin kaldırıl
masına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

GEREKÇE 

4936 sayılı Kanunun 115 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinde 3 ncü fıkra sonunda «öğrenci
lerin her türlü işlemleri Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, çıkarılma, disip
lin, öğretim ve imtihanlara aidolanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar verir. Ancak, çı
karılma kararlarına karşı ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün içinde Senatoya itiraz edi
lebilir. Yönetim Kurulu ile Senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvurulamaz.» den
mektedir. 

öte yandan aynı kanunun 115 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesinin son fıkrası da şöyle
dir : «Senatonun öğrenim üyeleri hakkındaki disiplin kararlarından başka kararları kesin olup bun
lara karşı başka bir mercie başvurulamaz.» 

Gene aynı kanunun 115 sayılı Kanunla değişik 48 nci maddesi «Senatoca onanan göreve dikkati 
çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı bildirme tarihinden başlıyarak on gün içinde ilgililerce 
itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversitelerarası Kurulda incelenir. Bu kuralım kararları takdire 
bağlıdır. Son ve kesindir. Başka hiçbir mercie başvurulamaz.» demektedir. 

Her üç maddede de «hiçbir mercie başvurulamaz» «keşindir» hükümleri idarenin yargı deneti
mi altında bulunduğunu belirten Anayasamızın 114 ncü maddesinin «idarenin hiçbir eylem ve iş
lemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» açık hükmüne aykırı bulun
maktadır. 

Bu sebeple her üç maddedeki Anayasaya aykırı ibarelerin kaldırılması teklif edilmektedir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

Üniversiteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 Ekim 1960 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «Yönetim Kurulu 
ile Senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvurulamaz» ibaresi, 10 ncu maddesinin 
son fıkrasındaki «Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki disiplin kararlarından başka kararları ke
sin olup bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz.» ibaresi ve 48 nci maddesinin sonundaki 
«Son ve kesindir. Başka hiçbir mercie başvurulamaz.» ibareleri kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 134 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 8.4.1963 
Esas No. 1/257, 3/444 

Karar No. 24 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, 493*6 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7,10 ve 48 n ci maddesinin tadiline dair kanun tasarısı ile ay
nı mahiyette olan Istan'bul Milletvekili Reşit Ülker tarafından verilen kanun teklifi, teklif sa
hibi ve Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Her iki kanun tasarı ve teklifinin tevftıiden görüşülmesine karar verilip esas olarak Hükümet 
tasarısı müzakereye konmuştur. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen fikirler K OAiıisyonunıuzca da uygun mütalâa, edilerek, ta
sarının metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkanv ekili 
Tunceli 

V. Kışoğlu 

Denizli 
B. Şenel 

Sözcü 
Tunceli 

F. Vım 
Sakarya 

Y. \Vlusoy 

Muğla 
Tl. Baydvr 

Adana 
//. Aksay 

iSivas 
A. Alt ay 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Tekirdağ 
T. Kut 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin 

tadiline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4986 sayılı Kanunun 115 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci madde
leri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

«Madde 7. — Yönetim Kurulu, Dekanın Baş
kanlığında Öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler 
kurulunda üye olan doçentler arasından aynı 
kurulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi 
öğretim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim kurulu fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının yeri
ne getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 

çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar 
verir. Ancak, çıkarılma kararlarına karşı ilgili
lere bildirildiğinden başlıyarak beş gün içinde 
Senatoya itiraz olunabilir. Senatonun kararı ke
sindir. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde yönetim ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek 
bilgilerine müracaat edebilir. Ayrıca her sömestr 
başında öğrenciler ve öğretim yardımcıları ken
di ortak problemlerini temsilcileri vasıtasiyle 
yönetim kuruluna bildirirler, öğretim yardımcı
larının temsilcileri her ders yılı başında fakülte
nin bütün öğretim yardımcıları tarafından, öğren
ci temsilcileri ise fakülte öğrencileri tarafından 
seçilir. Bu temsilcilerin seçim tarzları, kendileri 
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ile ilgili üniversite yönetmeliklerinde gösteri
lir.» 

«Madde 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan ve her fakülte profesörler 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğru
ya üniversiteye voya fakültelere bağlı her oku
lun profesörler ve doçentlerinin yine kendi ara
larında iki yıl için seçecekleri üniversite profe
sörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden kuru
lur. 

Senato üniversitenin bütününü ilgilendiren 
ko,nun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı ni
telikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar ve
rir. Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük 
tasarıları hakkında tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesörler kurullarının 
bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerinin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun ve 
tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. 
Bİr imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik paye 
ve unvanları verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili 
kurullarca yeniden incelenir. İkinci defa senato
ya gelen fakülte kurulu kararları senato tarafın
dan kesin kararlara bağlanır. 

Yönetmelikler, Senatonun onamasından son
ra yürürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan ka
nun ve tüzük tasarıları gerekçeleri ile birlikte 
Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte kurullarının yedinci maddenin üçün
cü fıkrası hükmünce kesin olanları dışındaki iş
lem ve kararlarına yapılacak itiraz senato tara
fından incelenir ve bir karara bağlanır.» 

«Madde 48. — Senatooa onanan göreve dik
kati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı 
bildirme tarihinden başlıyarak 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversi
telerarası Kurulca incelenir. Bu kurulun karar
lan kesindir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

6 . 8 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

§f. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aylar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azitoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çelikbaş C. T. Karasapan 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

» > © « 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S t S. Sayısı: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
sermaye yatırımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütedair Andlaşma'mn ve bu Andlaşmaya ekli protokol ve sekiz 
mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/313) 

T. a 
Başbakanlık 22.10.1962 

Kanunlar v e Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1857/3391 " :' ' 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MiMet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 11 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan («Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuri
yeti arasında sermaye yatırımlarının karşılıklı oflarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» 
nın ve bu Andlaşmaya ekli Protokpl ve sekiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı) ile gerekçesi, ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

Son. senelerde Federal Almanya'da kaydedilen iktisadi gelişmenin tabiî bir neticesi olarak Al
man sermayesi hariçte müsait yatırım sahaları aramak zaruretini hissetmiş ve Alman Hükümeti 
yatırımları muayyen memleketlere tevcih eylemek maksadiyle yatırımın yapılacağı memleketlerle 
ikili anlaşmalar akdi yollarını aramış ve şimdiye kadar bu mevzuda Pakistan, îran ve Yunanistan 
ile sermaye yatırımlarının karşılıklı teşvik ve himayesine dair anlaşmalar akdetmiştir. 

Memleketimizle de buna benzer bir anlaşma akdine karar veren Almanya Federal Cumhuri
yeti Hükümeti 1960 Nisanında Hükümetimize bir Anlaşma Projesi sunmuştur. îşbu Anlaşma Pro
jesi mer'i mevzuatımız göz önünde tutulmak suretiyle, Bakanlıklararası bir kurul tarafından uzun 
süren bir incelemeye tabi tutulmuş ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile memleketimiz 
arasında böyle bir anlaşmanın aktinde mer'i mevzuatımızda mâni bir hüküm müşahede edilmediği 
gibi böyle bir anlaşmanın akdi suretiyle Alman hususi sermayesinin memleketimize rahatça gele
bilmesinin bilhassa Alman Hükümeti tarafından verilecek garanti dolayısiyle sağlanmış olacağı 
neticesine varılmıştır. 

Filhakika, her yıl Alman bütçe kanununda yer alan hususi, bir hükme göre, yabancı memle
ketlerde yatırım yapan Alman sermayesinin Alman Hükümetinin garantiden faydalanması yatı
rımın yapıldığı memleketle Federal Alman Cumhuriyeti arasında böyle bir anlaşmanın akdine 
vabestedir. 

Bu anlaşmaya konulan hükümlerle, Alman özel sermayesinin Türkiye'ye gelmesi teşvik edil
miş ve aynı zamanda Türk sermayedarlarının da Almanya'da istedikleri yatırımlar yapabilmeleri 
ve kendilerine yeni, iş sahaları bulabilmeleri sağlanmıştır. 
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Federal Almanya Cumhuriyeti ile akdolunan bu anlaşmanın gayesi, Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanunu ile Türkiye'ye gelecek yatırımlara sağlanmış olan kolaylıkların teyidi ile, bahis konusu 
kanunun tesbit ettiği prensipler ihlâl olunmaksızın, ecnebi sermayeye daha geniş imkânların sağ
lanmasını temindir. Başka bir deyimle yeni Anlaşma bir taraftan 6224 sayılı Kanunun vaz'ettiği 
hükümlere uymakla beraber, Anayasamızın ruhuna uygun olarak bâzı kolaylıklar sağlamaktadır. 

Bu prensiplerin ışığı altında, Anlaşmada, gelecek yabancı sermayenin, âkıd tarafların mev
zuatına uygun olması şartiyle, teşvik ve himaye göreceği kabul edilmektedir. Bu mevzuat deyimi, 
bizim için, müsaadeyi verecek olan Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin, her yeni yatırım için 
alacağı kararlara da şâmildir. Böylece yeni gelen yatırımın faaliyet mevzuu, bu faaliyetin şümulü 
ve hudutları, kullanılacağı sermayenin miktarı ve şekli, Türkiye'ye geliş tarzı, varsa yerli ser
maye ile yapacağı iş birliğinin mahiyeti gibi bütün teknik teferruat tesbit edilmiş olmaktadır. 

Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde, bir Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirketle
rine ait sermaye yatırımlarını mevcut bütün imkânlar dairesinde teşvik ve bu husustaki müsaa
denin verilmesini hayırhahlıkla tetkik edecektir. Bu yatırımların teşviki için ayrıca Protokola 
bir fıkra ilâve olunarak Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de istimaline müsaade olunan her 
türlü kıymetlerin Anlaşmanın tam himayesine mazhar olacağı da belirtilmiştir. 

Sermaye yatırımlarının karşılıklı olarak teşviki için imzalanan bu Anlaşmada, muhtelif şekil
lerde gelecek olan yatırımlara sağlanacak garantiler şöyle bir teminat silsilesine bağlanmış bu
lunmaktadır. 

a) Âkıd Devletler yatırım yapacak vatandaş ve şirketlerine bu yatırım dolayısiyle garanti 
vermektedirler. 

b) Verilen bu garanti dolayısiyle bahis konusu vatandaş ve şirketler devletlerine rücu hak
kına maliktirler. Bu takdirde kendi devletleri, halef oldukları hakları diğer Âkıd Devlet nezdin-
de, tamamen hususi hukuk hükümlerine tâbi olarak, her hangi bir özel kişi gibi savunabilecekler
dir. 

c) Bu garanti müessesesinin normal bir neticesi olarak hakem usulüne başvurma kabul edil
mektedir. Anlaşmanın tefsir veya tatbiki mevzuunda fikir ayrılıkları baş gösterdiği takdirde me
selenin normal diplomatik yollarla halline çalışılacak, buna muvaffak olunamazsa hakeme müra
caat edilecektir. Hakem mahkemesinin kuruluşunda bu konuda mevcut teamül ve mer'i anlaşmalar 
da göz önünde tutularak Tarafların menfaatlerine en uygun hal tarzı üzerinde mutabakata varıl
mıştır. 

Sermaye yatırımlarının teşviki için Anlaşmada iki hususa bilhassa önem verilmiştir. Bunlar
dan başlıcası gelen sermayelere tanınan transfer garantisidir. Yatırımdan elde olunacak hasıla, 
ilgililerin talebi üzerine, transfer edilecektir. Vâki müracaat üzerine otomatik olarak işliyecek 
olan bu mekanizmaya gerekli elastikiyet verilerek yatırımların normal ve fevkalâde hallerde hi
mayesi sağlanmıştır. 

Sermaye yatırımlarının normal zamanlarda muntazam işlemesini önliyebilecek olan başlıca mâ
ni, kamu istimlâkleridir. Kamu istimlâkleri için Anayasamızda vaz'edilen hükümlere uyularak 
kamuşlaştırılan yatırımın «değer paha» sının derhal tediye ve gecikmeksizin transferi kabul edil
miştir. Ayrıca bu kamulaştırma muamelesiyle değer pahaya vâki olabilecek itirazlar için Âkıd Ta
raflar kazai yolların açık bulunduğunu teyidetmektedirler. 

Anlaşmadaki ikinci teşvik unsuru, harb, silâhlı çatışma ve âmme intizamını ihlâl edici fev
kalâde haller dolayısiyle ortaya çıkmaktadır. Bu gibi hallerde Âkıd Taraflar yatırımın yapıldığı 
ülkenin vatandaş ve şirketlerinden daha az müsait muameleye tabi tutulmıyacaklardır. 

Anlaşmanın muhtelif maddelerinde tekrarlanan bu eşit muamele yapılması hususu ise 6224 sa
yılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 10 ncu maddesinde vaz'olunan yerli ve yabancı ser
mayedarlara her hangi bir farklı muamele yapılmaması prensibinin tekrarıdır. 

Yapılacak transferlerin de hangi esaslara dayanacağı Anlaşmada, derpiş olunmaktadır. Türki
ye ve Federal Almanya Cumhuriyetleri Milletlerarası Para Fonuna üye olduklarından transfer-
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ler sırasında bahis konusu bu Anlaşmanın hükümlerine göre tesbit edilen kur tatbik olunacaktır. 

Sermaye yatırımlarında bulunacak müteşebbislere bir kolaylık sağlamak üzere, Anlaşmanın 
imzasından evvel yapılmış olan yatırımların da bu Anlaşma hükümlerinden istifade edebilecekleri 
kabul edilmiştir. Ancak 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik ve 6326 sayılı Petrol Kanunlariy-
le bunların ek ve tadillerinin evvelce sağladıkları çeşitli, kolaylık ve muafiyetler bu hükümlerden 
istisna edilmiş bulunmaktadır. Böylece özel'bir ehemmiyet atfettiğimiz bâzı iktisadi sektörlerde 
yabancılara evvelce tanınmış istisnai hükümler Anlaşmanın dışında kalacaktır. 

Anlaşma 20 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır ve onaylama belgelerinin en kı
sa süre içinde Bonn'da teatisinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Müddeti 10 yıldır, nihaye
te ermesinden bir yıl evvel feshi ihbar olunmazsa süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. An
laşmaya ekli Protokol ile Anlaşmanın bâzı maddeleri izah edilmiştir. 

Anlaşma ile ilgili olarak yapılan iki taraflı görüşmeler sırasında bâzı mektupların da bu An
laşmaya ekli olarak teati edilmesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

Bu mektupların ilkinde Hükümetimiz, Alman sermayedarlarının Türkiye'de yapacakları yatı
rımlar için, Alman Hükümetinin garantiler sağlamasını ve teknik yardımı artırmasını tetkik 
etmesini talebetmektedir. 

İkinci mektupta Alman Hükümeti. Türkiye'deki turizmin kalkınması ve bilhassa Antalya'nın 
turistik bir bölge haline getirilmesi için göstereceği gayretleri belirtmektedir. 

Üçüncü mektup bu sermaye yatırımlariyle ilgili olarak Türkiye'ye gelecek Alman sermayedar 
ve teknisyenlerine temini derpiş olunan giriş ve ikamet kolaylıklarından bahsetmekte nihayet 
son mektupta da Almanlarla, İkinci Cihan Harbi dolayısiyle zarar gören vatandaşlarımıza verile
cek tazminat mevzuunda bir an evvel görüşmelere başlanılacağı hususu taraflarca teyidolun-
maktadır. 

Yabancı sermaye akımını teşvik mevzuunda Federal Almanya Cumhuriyeti ile imzalanan bu 
Anlaşmanın tatbikat safhasına girmesiyle, iktisadi alanda yeni imkânların tahakkuku beklenmek
tedir. 

Bunların başında Alman özel sermayesinin Türkiye'ye akışının hızlanması ve böylece kalkın
ma faaliyetlerimize daha faydalı bir şekilde iştiraki gelmektedir. Anlaşmanın yürürlüğe gir
mesini mütaakıp şimdiye kadar muhtelif vesilelerle Türkiye'ye gelerek yatırımlarda bulunmak 
arzusunu izhar eden bâzı sermayedarların bu arzularını kolaylıkla tahakkuk ettirebilecekleri 
ümidedilmektedir. Bu sermaye yatırımları Alman sermayesinin müstakil olarak veya üzerinde 
önemle durduğumuz gibi, bilhassa Türk sermayesi ile müştereken bâzı teşebbüslere girişecekleri 
beklenmektedir. 

Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için Almanların muhtelif şekillerde yatırım yapabilecekleri An
laşmada derpiş olunmuştur. Bu yatırımlar sermaye ithali şeklinde olabileceği gibi, muhtelif aktif 
kıymetler, menkul veya gayrimenkul mülkiyeti, hissedarlık veya iştirakler, sair iktisadi değeri 
haiz matlubat veya her hangi bir eda mükellefiyeti, telif hakları, patentler, sınai mülkiyet hak
lan, ticari unvanlar veya âmme hukukuna dayanan intifa hakları şeklinde de Türkiye'ye gele
bilir. 

Anlaşmanın turizm alanında da mevcut ve hazırlanmakta olan projelerimizin gerçekleşmesine 
yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bunu teyit için'Anlaşmaya Antalya bölgesinin ilk evvel ele 
alınacak bölgelerden biri olduğu dercolunmuştur. Nisbeten kısa vâdelerde netice alınabilecek olan 
turistik yatırımlarımızda Alman sermaye ve teknik bilgisinden istifade edilebilmesi için tarafı
mızdan âzami gayretin sarf olunacağı tabiîdir. 

Memleketin menfaatlerine uygun olduğu düşünülen bu Anlaşma ve ekleri onaylanmalarının uy
gun bulunması için Türkiye Büyük; Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

\ 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meçlisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/313 
Karar No: 11 

17 . 1 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının kar
şılıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu andlasmaya ekli protokol ve se
kiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında, Bakanlık temsilcilerinin vermiş oldukları etraflı 
izahat neticesinde, gerekçede gösterilen sebepler komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sanayi Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
Cevdet Perin 

Denizli 
Sinan Bosna 

Rize 
Erol Yılmaz 

Başkanvekili 
Kütahya 

Sadrcttin Tosbi 

Diyarbakır 
Vefik Pirinçcioğlu 

Samsun 
Akçal îlyas Kılıç 

Sözcü 
İstanbul 

Cihad Baban 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

Kâtip 
Sivas 

Güner Sarısözen 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Sanayi Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sanayi Komisyonu 
Esas No. 1/313 

Karar No. 8 

1. .2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının karşı
lıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu Andlasmaya ekli protokol ve 
sekiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında,-Bakanlık temsilcilerinin vermiş oldukları etraflı 
izahat neticesinde, gerekçede gösterilen sebepler komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasan 
aynen 'kabul1 edilmiştir. 

Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Havalesi gereğince Ticaret 
lur. 

Millet Meclisi Sanayi 
Komisyonu 

Başkanı 
Gaziantep 
M, San 

\ 

Başkan V. 
Çankın 

B. İnceler 

Sözcü 
Manisa 

M. Erten 

Başkanlığa sunu-

Kâtip 
Bursa 

A. Türkel 
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Burdur 

N. Yavuzkan 

Kırlareli 
II. T. Uzun 

Bursa 
B. C. Zağra 

Kırşehir 
M. Erdemir 

Erzurum 
T. Telli 

Malatya 
H. Z. Özkan 

Hatay 
B. Bahadır 

Mardin 
S. Güne§tan 

Mület Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Karar No. 12 
Esas No. 1/313 

Ticaret Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

28.3.1963 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Feçleral Almanya Cumhuriyeti arasında Sermaye yatırımlarının 
karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu Andlaşmaya ekli Protokol ve se
kiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsil
cilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzca görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, Bakanlık temsilcilerinin verdikleri izahat neticesinde^ 
komisyonumuzca da uygun görülmüş ve t taşarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince" Plân\Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kştip 

izmir Ankara Siirt Burdur Erzincan 
A. Ertunga î. Gence H. özgen N. Yavuzkan N. Yıldırım 

Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/313 
Karar No. 54 

4.4.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının 
karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» nm ve bu andlaşmaya ekli protokol 
ve sekiz mektubun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Sanayi ve Ti
caret komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla Dışişleri ve Maliye Bakan
lığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede de mufassalan belirtildiği veçhile, Alman Bütçe Kanununda yeralan <bir hükme gö-
ıre, yabancı memleketlerde yatırım yapan Alman sermayesinin Alman Hükümetinin garantisin
den faydalanabilmesi, sermayenin yapıldığı memleketle Federal Alman Cum/huriyeti arasında bu 
mevzuda bir andlaşmanm akdine bağlıdır. 

Bu andlaşma ile Alman özel sermayesi garanti edilecek ve Türkiye'ye gelmesi teşvik edilmiş 
bulunacaktır. Aynı şekilde Türk sermayesi içinde karşılıklı olarak aynı haklar tanınmış olacak
tır! 
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İçerisine girmiş bulunduğumuz plânlı kalkm 

ze girmesini teşvik edecek olan bu andlaşmanın 
çaktır. 

Esas itibariyle Federal Hükümetle, Iran, Pa 
daha evvel yapmışlardır. 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu hükümleri 
rafından garanti edilmesi ve yerli sermayeye ta 
sermayenin memleketimize girmesini teşvik edici 
ca da kabul edilen tasarı Komisyonumuzca da y 

Mevzuun önemine binaen bir an evvel kanun 
ükle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz 

ma devresinde yabancı sermayenin memleketimi-
.onıaylanması plân ıhedeflerimize de uygun ola-

kistan ve Yunanistan aynı şekilde andlaışmalan 

dairesinde yabancı sermayenin Hükümetler ta
nınan bütün haklardan istifade etmeleri, mezkûr 
hükümler olarak görülmüş, diğer komisyonlar-

erinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
laşmasını sağlamak maksadiyle öncelik ve ivedi-
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
8. O. Avcı 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

(Mardin 
Ş. Aysan 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Kırşehir 
A. Bilgin 

M. 

Sözcü 
Ordu 

A. E. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bölük 

Konya 
Andlaşmaya ait metinler, 
protokol ve mektuplar 
muhteviyatı Komisyon 
üyelerinin malûmu olma
dığı cihetle müstenkifim 

/. Baran 

Sinop 
Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
R.özal 

Trabzon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında Sermaye Yatırımlarının 
Karşılıklı Olarak Teşvik ve Himayesine müte
dair Andlaşma* nm ve bu Andlasmaya ekli Pro
tokol ve sekiz mektubun onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 20 Haziran 1962 
tarihinde imzalanan ilişik, «Türkiye Cumhuri
yeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı Olarak Teş
vik ve Himayesine mütedair Andlaşma* ve bu 
Andlasmaya ekli Protokol ve sekiz mektubun 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

11.10.1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcım 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı V. 

O. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı V. 

F. K. Oökay 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı V. 

M. -Ete 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı V. 

H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı V. 

H. O. Bekata 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Oökay 
'i 'X 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERMA
YE YATIRIMLARININ KARŞILIKLI OLARAK TEŞVlK VE HİMAYESİNE MÜTEDAİR AN

LAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti iki devlet arasındaki İktisadi İş Bir
liğini geliştirmek arzusu ile, bir devletin vatandaş ve şirketlerine diğer devlet arazisinde ısernıa-
ye yatırımları için .müsait şarjlar yaratmak amacı ile, bu sermaye yatırımlarının karşılıklı ola
nak ahden himayesi ve teşvikinin, 'hususi iktisadi teşebbüsü canlandırıp her iki memleketin refa
hını artırmaya yarayacağı anlayışı ile aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır : 

Madde —- 1. 

(1) Âkıd taraflardan her biri, ülkesinde diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirketlerine ait ser
maye yatırımlarına kendi mevzuatına uygun olmak şartiyle muvafakat edecek, bunları imkan 
dairesinde teşvik ve gereken müsaadelerin verilmesini hayırhahlıkla tetkik eyliyeeektir. Âkıd 
Taraflar hu yatırımlara her halde hak ve nasafet dairesinde muamele edecektir. 

(2) Âkıd Taraflardan hiçbiri, üİko.iiııde, diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirketlerine ait, 
yahut bunların tesiri altında bulunan sermaye yatırımlarını, kendi vatandaş ve şirketlerinin veya 
üçüncü devletlerin vatandaş ve şirketlerinin sermaye yatırımlarından daha az müsait muameleye 
tabi tutmıyacaktır. 

Madde — 2. 

Âkıd Taraflardan hiçbiri diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirketlerini, kendi ülkesinde yapı
lacak sermaye yatırımları ile ilgili meslekî ve iktisadi faaliyetleri ve sermaye yatırımlarının ida
resi, istimali ve intifaı bakımından kendi vatandaş ve şirketlerinin veya üçüncü devlet vatandaş 
ve şirketlerinden daha gayrimüsait (muameleye tabi tutmıyacaktır. 

Madde — 3. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin vatandaşları ile şirketlerinin sermaye yatırımları, diğer Âkıd 
Tarafın ülkesinde himaye ve emniyete mazhar olacaktır. 

(2) Âkıd Taraflardan •birinin vatandaş ve şirketlerinin diğer Âkıd Taraf ülkesindeki serma
ye yatırımları, ancak âmme menfaati lehine ve istimlâk edilen sermaye yatırımının değer paha 
karşılığının edası suretiyle istimlâk edilebilir. Bu eda gecikmeksizin yapılmalı, bilfiil kıymetlendi-
rilebilir ve serbestçe transfer edilebilir olmalıdır. Değer pahanın tesbiti ve edası için en <geç istim
lâk anında tedbir alınmış olmalıdır. İstimlâkin mevzuata uygunluğu ve değer paha miktarı nor
mal kazai yollarla incelenebilmelidir. 

('3) Bir Âkıd Taraf vatandaş ve şirketleri harb halli, silâhlı çatışma veya âmme intizamını ih
lâl eden haller dolayısiyle diğer Âkıd Taraf ülkesindeki yatırımlarının uğrıyacağı zararlara ait taz
minat ödemelerinde (bu Âkıd Taraf vatandaş ve şirketlerimden daha az müsa'it muameleye tabi tutul-
mıyacaktır. Bu kabil edaların transferi hususunda da Âkıd Taraflar şakıs ve şirketlerinin talepleri, 
üçüncü devlet şahıs ve şirketlerinin aynı kabîl taleplerinden daha az müsait muameleye tabi tu
tulmayacaktır. 

'(4) Bu madde ile tanzim e-dilen (hususlarda Âkıd Taraflardan birinin vatandaş ve şirketleri 
diğer Âkıd Tarafın ülkesinden en ziyade'müsaadeye ımaahar muameleden faydalanırlar. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflardan her biri diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirketlerine alit sermaye ile, hası
latın ve tasfiye 'halinde de bederin transferini garanti eder. 
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Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan birine, bir, sermaye yatırımı iç'in garantiden' dolayı rücu ed'ilmesi halinde, 
11 nci maddeden doğan hakları baki kalmak üzere, bu Âkıd Taraf, .kanunen kendisine intikâl eden 
veya hukuki selefi tarafından devrolunan haklanın (intikâl ©den talepler) selefinin haiz bulun
duğu aynı şartlara gör'e 'kullanmaya yetkilidir. İntikal eden talepler gereğince bu Âkıd Tarafa 
yapılacak tediyelerin transferi 3 ncü maddenin (2), (3) ve (4) ncü fıkraları ile 4 ncü madde 
hükümleri, mâna itibariyle uygulanır. 

Madde —-6. 

('I)1 Âkıd Taraflar, yatırımın ülkesinde bulunduğu tarafın yetkili makamlarınca caiz görüle-
öek surette aksini düzenlemedikleri takdirde, 3 ncü maddenin 2 veya 3 ncü. fıkraları ile 4 veya 
5 nci (maddelere göre yapılacak transferler, gecikmeden <ve 'Milletlerarası Para Fonu tarafından 
sarih veya zımnî olarak kabul edilmiş ve transfer ıgünü carli muamelelere »bilfiil uygulanan 'kur 
üzerinden yapılır. 

(2) Transfer sırasında, Âkıd Taraflardan birinde 1 nci fıkraya uygun bir tahvil 'kuru mevcut 
değilse, 'bu Âkıd Tarafın Amerikan dolarına veya serbestçe kabili talhvil başka bir paraya yahut 
altına nazaran kendi parası için tesblt etmiş olduğu resmî kur uygulanır. Böyle 'bir kur da 
tes'bit edilmemiş ise, sermayenin ülkesinde yatırıldığı Âkıd Tarafın yetkili makamları, hak ve ne-
safet dairesinde bir talhvil kuru tâyin ederler. 

Madde — 7. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatından veya bu Anlaşmadan ayrı olarak Âkıdlar arasın
da mevcut veya ileride tesis edilecek: olan milletlerarası vecibelerden, diğer Âkıd Taraf vatandaş 
ve şirketleri için işbu Anlaşma ile derpiş edilenden daha müsait bir muamele yapılmasını âmir 
bir Ihal tarzı doğacak olursa, bu Ihal tarzına işbu Anlaşma sebebiyle halel gelmi'yeceJktir. 

,(l2)! Âkıd Taraflardan 'herlbiri, ülkesinde, diğer Âkıd Tarafın yatandaş ye şirketlerinin sermaye 
yatırımlarına mütedair <olârak üzerine aldığı sair ber türlü taahhüdü yerine 'getirecektir. 

Madde — 8., 

(1) OBu Anlaşmadaki «sermaye yatınım!» tâbiri bütün âıM'f kjymeltleri ve talhdidi olmamak 
üzere, bilhassa aşağıdakileri içjine alır: 

a) Menkûl ve gayrimenkul mülkiyeti ve diğer aynî haklar, 
,b) Şihiketlerde hissedarlık baklan ve sair şekilde iştirakler, 
c) Para ve eda mükellefiyetine mütaıallik iktisadi bir değeri 'olan.»matlubat, 
d) Telif ve smai mülkiyet haklan, teknik usuller, ticari unvanlar ve .gaodwill,\ 
e) Âmme hukukuna 'istinaden tanınan ve intdia hakkımda kapsıyan haklar. 
iServet değerlerinin yaitırılış şeklinde vâki olacak değişiklik, bunların, verilen bir müsaade 

çerçevesinde, sermaye yatırımı sıfatına 'halel getirmez. 
(2) «Hasılat» tâbiri : Muayyen bir dönem için bir sermayeryatırımından kâr veya faiz olarak 

elde edilmiş olan meblâğları ifad'e eder. 
(3) «Vatandaş»1 tâbiri : 
a) Federal Almanya Cumhuriyeti için, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası anlamın

daki Almanları, 
b) Türkiye Cumhuriyeti, liçiin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türk Vatandaşlık Kanunu 

anlamındaki Türkleri, 
ifade eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı: I8â) 



- 10 _ 
(4); «ıŞirketler» »tâbiri : 
a) Fecfleral Almanya Chımfhuriyeti İçin; (şeriklerinin, hissedarlarının yalhut üyteleririin mesuli

yeti mahdudolisun veya olmasın ve faaliyeti kazanca müteveccih .bulunsun veya bulunmasın, 
merkezi, Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde olup kanunlarına göre hu'kukan mevcut her 
hükmi şahıs île (hükmi şalhsiyeıti haiz okun olmasın her ticari §irket veya sair şirket yahut ce
miyeti. 

tb> Türkiye Cumhuriyeti için; şeriklerinin, hissedarlarının yahut üyelerinin mesuliyeti mah-
dud'oİBun veya olmasın ve faaliyeti kazanca müteveccih bulunsun veya bulunmasın, merkezi Tür
kiye Cumhuriyeti ülkesinde olup kanunlarına göre hukukan mevcut her hükmi şahıs ile hükmi şah
siyeti haiz olsun olmasın her ticari şirket veya sair şirket yahut cemiyeti, 

îfade eder. 

Madde ~ 9. 

Bir Âkıd Tarafın mevzuatına göre, ülkesinde, diğer Akıd Tarafın vatandaş ve şirketlerince işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel yapılmış olan sermaye yatırımları da bu Anlaşma hüküm
lerine tabi olacaktır. 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflardan her biri, bu Anlaşma çerçevesi içinde yerli muamelesini, bu muamelenin aynı 
hususlarda diğer Âkıd Tarafından da yapılması vakıasına istinaden yapacaktır. 

Madde — 11. 

(1) İşbu Anlaşmanın tefsiri ve tatbiki mevzuunda fikir ayrılıkları zuhur ettiği takdirde Âkıd 
Taraflar dostluk ruhu içinde bir hal şekli bulmak üzere istişarelere başlıyacaklardır. 

(2) Bir fikir ayrılığı, birinci fıkrada sözü geçen istişarelere başlanılması Âkıd Taraflardan 
birine diğeri tarafından teklif edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde tesviye edilemediği takdirde, 
keyfiyet, Âkıdlardan birinin isteği üzerine, bir hakem heyetine arz edilebilir. 

(3) Hakem heyeti, Âkıd Taraflardan her birinin birer üye tâyin etmesi ve bu iki üyenin de, 
Âkıd Tarafların hükümetlerince tâyin olunmak üzere bir başkan üzerinde mutabık kalmaları sure
tiyle her bir hâdise için teşkil edilir. Üyeler; Âkıd Taraflardan birinin, ihtilâfı bir hakem heyetine 
arz etmek istediğini diğer tarafa bildirmesi üzerine, iki ve başkan da üç ay içinde tâyin edilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada gösterilen müddetlere riayet edilmemesi halinde, başka türlü bir uzlaş
maya varılmazsa Âkıd Taraflardan her biri, gereken tâyinleri yapmasını Milletlerarası Adalet Di
vanı Başkanından istiyebilir. Başkan, iki taraftan birisinin tabiiyetini haiz ise veya bu tâyinleri 
yapmasına mâni varsa, bunları ikinci başkan yapar. İkinci başkan da iki Âkıd Taraftan birinin 
tâbiiyetini haiz veya onun da tâyinleri yapmasına mâni varsa, iki Âkıd Taraftan birisinin tâbiiye
tinde olmayıp, Milletlerarası Adalet Divanında bunlardan sonra derece itibariyle en kıdemli üye bu 
tâyinleri yapar. 

(5) Hakem heyeti oyların ekseriyeti ile hükmünü verir. Hükümleri bağlayıcıdır. Âkıd Taraf
lardan her biri kendi üyesinin ve hakem heyeti önünde cereyan edecek muamelelerde kendi temsil 
masraflarını deruhde eder. Başkanın masrafı ile sair masraflar her iki Âkıd Tarafça eşit olarak 
karşılanır. Hakem heyeti, masraflar için başka bir tesviye tarzı da tâyin edebilir. 

(6) Yukarda sayılanlar dışındaki usul hükümlerini hakem heyeti kendisi tesbit eder; ancak ha
kem heyetinin teşkiline kadar tarafların mutabakata vardıkları usul hükümleri mahfuzdur. 

Madde — 12. 

îşbu Anlaşma hükümleri, Âkıd Taraflar arasında bir ihtilâf çıkması halinde dahi, milletlerarası 
hukukun umumi kaidelerinin cevaz verdiği geçici tedbirleri almak hakkına halel gelmeksizin, yü-
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rürlükte kalacaktır. Bu nevi tedbirler, eğer kesilmiş ise, diplomatik münasebetlerin tekrar tesis edi
lip edilmediğine bakılmaksızın, en geç ihtilâfın fiilen sona ermesiyle kaldırılacaktır. 

Madde — 13. 

işbu Anlaşmanın meriyete girmesinden itibaren üç ay içinde, Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine hilâfına bir beyanda bulunmadığı takdirde mezkûr An
laşma, Protokolün 11 nci maddesinin hava nakliyatına mütaallik hükümleri müstesna olmak üze
re, Berlin Land'ına da şâmil olacaktır. 

Madde — 14. 

(1) Bu Anlaşma tasdika tabidir. Tasdiknameler en kısa müddet içinde Bonn'da teati olunacak
tır. 

(2) Bu Anlaşma, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir. On yıllık bir 
süre için yürürlükte kalacak ve sona ermesinden bir yıl önce, iki taraftan birinin yazılı olarak fes
hini ihbar etmemesi halinde gayrimuayyen bir müddet için uzatılmış olacaktır. On yılın geçmesinden 
sonra Anlaşmanın her zaman feshi ihbar edilebilecek, ancak vâki ihbardan sonra daha bir yıl yürür
lükte kalacaktır. 

(3) Anlaşmanın yürürlükten kalkması tarihine kadar yapılmış olan yatırımlar için, 1 ilâ 13 ncü 
maddelerin hükümleri bu Anlaşmanın fiilen sona ermesi tarihinden itibaren daha onbeş yıl için mu
teber olacaktır. 

îkisi Türkçe ve ikisi Almanca olmak ve her metin aynı derecede muteber bulunmak üzere 20 Ha
ziran 1962 tarihinde Ankara'da aktedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
Turgut Aytuğ Feridun C. Erkin Dr. Kurt Dantel G. Von Broich • Oppert 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının 
karşılıklı olarak himaye ve teşvikine mütedair bu Anlaşmanın imzalanmasında, imza eden yetki
liler ayrıca, Anlaşmanın parçası olarak kabul edilmesi gereken, aşağıdaki hususlarda mutabık kal
mışlardır : 

(1) 1 nci madde için : ' 
a) 1 nci fıkra 1 nci bent : 
'Her Âkıd Taraf, mevzuatına göne, gerekli müsaadeyi verip vermemekte muhtardır. Müsaa

de verildiği takdirde, yatırım, bu Anlaşmanın tam himayesine mazhar olur. 
b) 2 nci fıkra için : 
1 nci maddenin 2 nci fıkrası, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce sağlanmış olan hak 

ve kolaylıklar için uygulanmaz. Âkıd Taraflar, bu Anlaşmanın yürülüğe girmesinden sonra mev
zuatını 1 nci maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak tatbik edeceklerdir. 

(2) 1 nci madde 1 nci fıkra ve 4 ncü madde için : 
Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlarına Mütaallik 11 Mayıs 1959 tarihli Anlaşmanın 

(Paris Anlaşması) 9 ncu maddesine göre Türkiye'de yatırım olarak kullanılmasına müsaade edi
len aktif kıymetler de Ibu Anlaşmanın himayesinden faydalanır. Bu aktif kıymetlerle ilgili serma
ye ve hâsılatın transferinde Paris Anlaşmasının transfer hükümleri mahfuzdur. Paris Anlaşması 
hükümlerine göre transfer tahditleri, bu Anlaşmanın himayesinden faydalanan diğer kıymetleri 
de ihtiva eden bir yatırımda yalnız Paris Anlaşmasiyle ilgili kısma uygulanır. 

(3) 2 nci madde için : 
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a) Bilhassa ham ve yardımcı madde, enerji, yakıt maddeleri ile her türlü istihsal ve işletme 

vasıtalarının temini tahditleri ve mamullerin dâhil ve hariçte sürümüne mâni olacak aynı tesiri 
haiz tedbirler, 2 nci maddenin ruhuna uygun şartlar olarak mütalâa edilir. Âkıd Tarafların kendi 
vatandaş ve şirketleri ile üçüncü Devlet vatandaş ve şirketlerine umumi ve aynı ölçüde uygulan
mak üzere alacakları tedbirler ile kamu emniyeti ve nizamı, halk sağlığı veya ahlâkı ile ilgili se
beplerden dolayı lalacakları tedbirler 2 nci madde mânasında şartlar olarak mütalâa edilmez. 

b) 2 nci madde, sermaye yatırımı ile ilgili müteamel iktisadi faaliyet dışında başka bir ikti
sadi faaliyette bulunulmasına hak bahşetmez. 1 nci maddenin 1 nci fıkrasına göre bir sermaye 
yatırımı için müsaade gerekli ise bu yatırıma ait faaliyet sahasının çerçevesi müsaade belgelerin
de tâyin olunabilir. 

c) 2 nci madde memlekete giriş, ikamet ve hizmet erbabı olarak faaliyet hususlarına uygu
lanmaz. 

(4) 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası için : 
a) 'Bu Anlaşmaya göre sermaye yatırımı kabul edilen mamelekin veya mamelek haklarının 

kamu tedbirleriyle istimlâke eşit ölçüde nez'i veya tahdidi, 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası mâna
sında istimlâki ifade eder. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası, bir sermaye yatırımının devletleştiril
mesi halinde de caridir. 

b) 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki eda, kusurlu bir gecikme olmaksızın yapılmış olduğu 
takdirde gecikmeden yapılmış sayılır. 

(5) 4 ncü madde için : 
a) Bir yatırımın tamamen veya kısmen sona erdirilmesi gayesiyle elden çıkarılması da 4 ncü 

madde mânasında tasfiye sayılır. 
b) 4 ncü maddenin uygulanmasında, Âkıd Tarafların; vergi, resim ve diğer âmme mükelle

fiyetleri ile aktif kıymetlerin satışında âzami fiyatların tesbiti hususundaki mevzuatın mahfuz 
olduğu hakkında Âkıd Taraflar arasında mutabakat mevcuttur. 

(6) 5 nci madde için : 
Âkıd Taraflar; 5 nci maddeye göre bir rücu halinde, halefin intikal eden talep haklarını Âkıd 

Tarafın ülkesinde ancak selefi gibi aynı şekilde kullanabileceği hususunda mutabıktırlar. 
(7) 6 nci madde için : 
a) 6 nci maddenin 1 nci fıkrası mânasında bir transfer, normal transfer muameleleri için 

nazara alınan süre içinde yapıldığı takdirde gecikmeden yapılmış sayılır. Süre, gerekli vesikalar 
ve şahadetnamelerle, usulüne uygun olarak yetkili makama müracaat edildiği gün başlar ve hiçbir 
suretle iki ayı aşamaz. 

b) 6 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki «cari muameleler» deyimi, Milletlerarası Para Fonu 
Anlaşmasının 19 ncu maddesi (i) fıkrasının (2) ve (3) ncü bentleri hükümlerine göre «current 
transaction» olan bütün sermaye hareketlerini ifade eder. 

(8) 7 nci madde için : 
Âkıd Tarafların, 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen taahhütleri yalnız Tarafların yet

kili makamlarının kamu tasarrufu olarak giriştikleri taahhütlerdir. 
(9) 8 nci madde için : 
a) 1 nci fıkra için : 
aa) Âkıd Taraflar, hasılatın bir aktif kıymet artığı olarak mütalâa edildiği ve bu sebeple ya

tırımın bir parçası olarak aynı himayeye mazhar olacağı hususunda mutabıktırlar. 
bb) Âkıd Taraflar, bir Âkıd Tarafın ülkesine bu Anlaşmanın meriyete girmesinden önce it

hal edilmiş veya o ülkede iktisabedilmiş olan aktif kıymetlerin 1 nci maddenin 1 nci fıkrasına gö
re bir sermaye yatırımına müsaade yeni sermaye yatırımına girip girmiyeceğine karar vermekte 
muhtardırlar. 

cc) Âkıd Tarafların yetkili makamları tâyin edecekleri eksperler vasıtasiyle, bir sermaye ya
tırımı içindeki aktif kıymetlerin müsaade belgesindeki kıymetlere cins ve değer bakımından uy
gun olup olmadığını tetkik etmek yetkisine sahiptirler. 
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b) 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen mânada kâr hissesi ve faiz, bir sermaye yatırı

mına isabet eden net meblâğları ifade eder. 
c) 4 ncü fıkra için : / 
8 nci maddenin 4 ncü fıkrası hükmüne bütün kamu iktisadi teşebbüsleri dâhildir. 
(10) 9 ncu madde için : 
a) 9 ncu maddede zikredilen mevzuat deyimi; Türkiye Cumhuriyeti bakımından, 6224 sayılı 

Yabancı Sermayeyi Teşvik ve 6326 sayılı Petrol Kanunları* ile bunların ek ve tadillerini ifade 
eder. 

b) Âkıd Taraflar, Federal Almanya Cumhuriyetinin Alman dış borçlarına mütedair 27 Şubat 
1953 tarihli Anlaşma hükümlerinden doğan taahhütlerinin bu Anlaşma ile mahfuz olduğu husu
sunda mutabıktırlar. 

(11) Âkıd Taraflardan her biri, bu Anlaşma mânasında, yatırıma muhassas malların veya bu 
yatırımla ilgili olarak, şahısların nakliyatında diğer Âkıd Tarafın deniz ve hava nakliyatına iş
tirakini imkânsız kılacak veya mâni olacak serbest rekabet esaslarına aykırı tedbirler almaktan 
imtina edecektir. 

(12) Vatandaşlığın tesbiti hususunda diğer usuller mahfuz olmak üzere, ilgili Âkıd Tarafın 
yetkili bir makamı tarafından verilmiş millî pasaporta sahip her şahıs o Âkıd Tarafın vatandaşı 
olarak kabul edilir. 

İkisi Türkçe ve ikisi Almanca olmak ve her metin aynı derecede muteber bulunmak üzere 20 
Haziran 1962 tarihinde Ankara'da akdedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
Turgut Aytuğ Feridun C. Erkin Dr. Kurt Dantel G. Von Broich - Oppert 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 
Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir önem atfettikleri yatırım

ların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütaallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki istek
lerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duymaktayım : 

1. Federal Hükümet Alman sermayedarlarına ait Türkiye'de yapılacak yatıranları, garanti
ler sağlanması yolu ile hayırhahlıkla teşvik ettiği ve bu; yatırımlara mümkün olan her yardım ve 
kolaylığı gösterdiği takdirde, Türkiye Hükümeti memnun olacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinden, Türkiye-
deki yatırımların teşviki için teknik yardımını artırmayı incelemesini ve Alman sermayesinin 
celbedilmesi için yapılacak gayretleri desteklemesini, rica etmektedir. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik edeceğini teyidetmenizi istirham 
ederim. 

Türk Heyeti Başkanı 
Turgut Aytuğ 

Dr. Kurt Daniel 
Alman Heyeti Başkanı 

Ankara. 
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Ankara» 20 Haziran 1962 

Sayın Başkan, 

Aşağıdaki metni ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu aldığımı teyidetmekle şe
ref duymaktayım : 

«Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir önem atfettikleri yatırım
ların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütaallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki istek
lerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duymaktayım : 

1. Federal Hükümet Alman sermayedarlarına ait Türkiye'de yapılacak yatırımları, garanti
ler sağlanması yolu ile hayırhahlıkla teşvik ettiği ve bu yatırımlara mümkün olan her yardım ve 
kolaylığı gösterdiği takdirde, Türkiye Hükümeti memnun olacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinden, Türkiye-
deki yatırımların teşviki için teknik yardımını artırmayı incelemesini ve Alman sermâyesinin 
celbedilmesi için yapılacak gayretleri desteklemesini, rica etmektedir. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik edeceğini teyidetmenizi istirham 
ederim.» 

Hükümetimin, Hükümetinizin isteklerini hayırhahlıkla inceliyeceğini teyid ederim. 

Turgut Aytuğ Alman Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı Dr. Kurt Daniel 

Ankara. 

Ankara, 20 H mir cm 1962 

Sayın Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının kar
şılıklı olaralk teşviki ve korunması hakkında bir. Anlaşma akdine müncer olan müzakereler sıra
sında, Türkiye'nin ekonomik gelişmesi için turizmin haiz olduğu büyük öneme işaret ettiniz. Bu 
hususta sizinle (tamamen mutabık ve tarafınızdan izhar edilmiş ıolan aşağıdaki istekleri Hüküme
time arz etmeye amade bulunmaktayım : 

1. — Türkiye'de turizmin kurulması ve teşkilâtlandırılması şartlarını incelemek, bunun tatbi
katı için teklifler yapmak ve Teknik personelin yetiştirilmesi imkânlarını araştırmak üzere Tür
kiye'ye uzmanlar gönderilmesi; 

2. — Turizm Bürolarının kurulması ve her türlü teknik tesislerin 'vücuda getirilmesi imkân 
ve yollarının araştırılması, bu hususta hassaten Antalya Bölgesinin geliştirilmesi göz önünde tu
tulması ; 

3. — Turizmin inkişafına mütaallik plânlarının uygulanmasına ve bu alanda hususi sermayenin 
iştirakine yardım edilmesi ve bu gaye için gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi; 

Bu Itelkliflerin mevcut imkânlar çerçevesinde kabulünü Hükümetime tavsiye edeceğim. 
Yulkardaki hususlarda Hükümetinizin mutabaıkatini (bana teyidettiğiniz tafkdirde minnettar ola

cağım. 
Turgut Aytuğ Alman Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkanı Dr. KurtDenül 
Ankara 
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Ankara, 90 Haairan 1962 

Sayın Başkan, 

Aşağıdaki metni' ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu aldığımı teyidetmekle şeref 
duymaktayım : 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının kar
şılıklı olarak teşviki ve korunması hakkında bir Anlaşma akdine müncer olan müzakereler sıra
sında, Türlkiye'nin ekonomik gelişmesi için turizmin haiz olduğu büyük öneme işaret ettiniz. Bu 
hususta sizinle tamamen mutabık ve tarafınızdan izhar edilmiş olan aşağıdaki istekleri Hükümeti
me arz etmeye amade bulunmaktayım : 

1. — Türkiye'de ıturizmin kurulması ve teşkilâtlandırılması şartlarını incelemek, bunun tat
bikatı için teklifler yapmak ve Teknik Personelin yetiştirilmesi imkânlarını araştırmak üzere 
Türkiye'ye uzmanlar gönderilmesi; 

2. — Turizm Bürolarının kurulması ve her türlü teknük tesislerin vücuda getirilmesi imkân ve 
yollarının araştırılması, bu hususta Antalya Bölgesinin geliştirilmesinin göz önünde tutulması; 

3. — Turizmin inkişafına mütaallik plânlarının uygulanmasına ve bu alanda hususi sermayenin 
iştirakine yardım edilmesi ve bu 'gaye için gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi; 

Bu tekliflerin mevcut imkânlar çerçevesinde ka/bulünü Hükümetime tavsiye edeceğim. 
Yukardaki hususlarda Hükümetinizin mutabakatini bana teyidettiğiniz takdirde minnettar ola

cağım.» 
Yukardaki hususlar halkkında Hükümetimin mutabalkatini teyidederim. 
Dr. Kunt Deniel Türk Heyeti Başkanı 

Alman Heyeti Başkanı Turgut Aytuğ 
Ankara 

Ankara, 20 Haziran 1962 

Sayın Başkan, 

Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir önem atfettikleri yatırım
ların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Fereral Alman
ya Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki 
isteklerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duymaktayım : 

îşbu Anlaşmanın tatbikatından olmak üzere, Türkiye'ye gelecek Alman uzmanlarının bera
berlerinde getirecekleri otomobillerle ev eşyalarının Türk mevzuatının müsaadesi nisbetinde mem
lekete girmesi hususunda Türk Hükümetinin gerekli her türlü kolaylığı göstereceğini teyit 
buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik edeceğini teyidedmenizi istirham 
ederim. 

Turgut Aytuğ Alman Heyeti Başkanı 
Türk Heyeti Başkanı ' Dr. Kurt Daniel 

Ankara 

M. Meclisi ( S. Sayım : 133 ) 
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Ankara, 20 Haziran 1962 

Sayın. Başkan, 
Aşağıdaki metni ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu aldığımı teyidedmekle şe

ref duymaktayım : 
«Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir önem atfettikleri yatırım

ların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine müteallik Türkiye Cumhuriyeti ile Fereral Alman
ya Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki 
isteklerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duymaktayım : 

işbu Anlaşmanın tatbikatından olmak üzere, Türkiye'ye gelecek Alman uzmanlarının bera
berlerinde getirecekleri otomobillerle ev eşyalarının Türk mevzuatının müsaadesi nisbetinde mem
lekete girmesi hususunda Türk Hükümetinin gereldi her türlü kolaylığı göstereceğini teyit 
buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik edeceğini teyidedmenizi istirham 
ederim.» 

Hükümetimin, Hükümetinizin isteklerini hayırhahlıkla inceliyeceğini teyidederim. 
Türk Heyeti Başkam 

Turgut Aytuğ 

Dr. Kurt Dainel 
Alman Heyeti Başkanı 

Ankara 

Alman Heyeti Başkanı Ankara, 20 Haziran 1962 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Delegasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 

Delegasyonunun, iki memleket arasında askıda kalmış malî ve ticari meselelere dair, yaptıkları 
müzakereler sonunda imzalanan 3 Kasım 1960 tarihli Protokolün birinci maddesine atfen, ba
his konusu meseleleri bir hal şekline bağlamak üzere, bâzı teknik sebepler yüzünden kesilmiş 
olan müzakerelerin mümkün olduğu süratle başlaması hususunda Hükümetinizin mutabakatını 
bana teyideylemenizi rica ederim Bay Başkan. 

Hürmetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 
Türk Heyeti Başkanı 

Turgut Aytuğ 

Türk Heyeti Başkanı Ankara, 20 Haziran 1962 

Bay Başkan, 
Aşağıda kayıtlı 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuz hakkında Hükümetimin mutabakatım bil

dirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Delegasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 

Delegasyonunun, iki memleket arasında askıda kalmış malî ve ticari meselelere dair, yaptıkları 
müzakereler sonunda imzalanan 3 Kasım 1960 tarihli Protokolün birinci maddesine atfen, ba
his konusu meseleleri bir hal şekline bağlamak üzere, bâzı teknik sebepler yüzünden kesilmiş 
olan müzakerelerin mümkün olduğu süratle başlaması hususunda Hükümetinizin mutabakatını 
bana teyideylemenizi rica ederim Bay Başkan. 

Hürmetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 

Alman Heyeti Başkanı 
Dr. Kurt Daniel 

»m ı. mtmtm • • # -
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Avukatlık Kanununun 7 nci mad
desinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /385) 

4 . i . 1963 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

22 Haziran 1938 tarihli ve 3499 sayılı «Avukatlık Kanununun» 7 nci maddesinin kaldırılmasına 
ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

- . ' , Reşit Ülker 

GE B E K Ç E 

27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 
ncü maddesinin değiştirilmesi teklif edilmektedir. 

7 nci madde «Vazifelerden ayrılan hâkim ve müddeiumumiler hizmet ettikleri mahkeme veya 
yerlerde, ayrılma tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık etmekten memnudurlar» hükmü
nü taşımaktadır. 

Anayasanın 40 nci maddiesindeki çalışma hürriyetini engelliyeıı bu hüküm 1926 senesinde konur
ken de eski Anayasanın 70 nci maddesini ihlâl ettiği Aksaray Mebusu Neşet Bey tarafından ileri 
sürülmüştü. (20 . 12 . 1926 - İçtima 17. - 3 Nisan 1340 tarih ve 460 sayılı Kanuna müzeyyel 20 Kâ
nunuevvel 1926 tarih ve 941 numaralı 1 maddelik kanunun müzakeresinde). 

Daha sonra, 1938 de çıkmış olan 3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» 7 nci maddesiyle aynı esası ka
bul etmiştir. 

Tekaütlükle ayrılanlara bu yasaklik yoktur. O zaman hâkim bulmak bakımından bir tedbir ola
rak düşünülen bu hüküm bugün hayatın ilerleyişi karşısında tamamen Anayasaya aykırı bir hüküm 
olarak durmaktadır. 

Nitekim 1951 de Antidemokratik kanunları tesbitle görevlendirilmiş İlim Komisyonu raporunda 
ve son defa teşkil edilmiş olan Anayasaya aykırı kanunları tesbitle görevli komisyon raporlarında 
Anayasaya aykırı kanunlar arasında bu madde de tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

114 ncü madde ise «itiraz üzerine verilen kararlar katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz» 
hükmü ile Avukatlık Yüksek Haysiyet Divanı kararlarının kesinliğini ileri sürmektedir. Bu hüküm 
ise Anayasamızın «disiplin kararları yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» prensibini 
koyan 118/3 fıkrasına aykırı bulunmaktadır. 
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Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 1 . 4 . 1963 
Esas No. : 2/385 
Karar No. : 61 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Millet velkili Reşit Ülker'in, Avukat!k 'Kanununun 7 nci •maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi komisyonumuza tevdi edilmekle, Hükü
met temsilcileri Ihazır 'Olduğu (halde tetkik ve müzakere olundu : 

Teklifin 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına taallûk eden 
ve itiraz üzerine verilen 'kararlar aleyhine Danıştaya başvuru'la'Mleceğine mütedair kaydının; 
itiraz üzerine verilen kararların kati olup, aleyhine 'hiçbir mercie !baş'vurulamıyacağına dair hük
mü tadil etmesi, Anayasamızın ilari tasarrufların ve bu arada disiplin kararlarının yargı dene
timine tabi ollacağına d'air 118 nci maddesine uygun bulunması itibariyle komi.syonum.uzca itti
fakla kabul edilmiştir. 

'Teklifin 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci .maddesinin kaldırılmasını derpiş eden 1 nci 
maddesi ise; 

Vazifeden ayrılan Ihâkim ve müddeiumumilerin hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ay
rılına tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık etmekten mfemnu olduklarına dair 7 nci 
maddedeki 'hükmün kaldırılması; Anayasamızın bu mevzua taallûlk eden esas ve kaidelerine, 
insan hak ve 'hürriyetlerinle, çalışma hürriyetine uygunluğunu temin maksadiyle ve bu mevzuda 
aynı 'kanunun 27 nci maddesinde mevzuuba'his evvelce hâkim, hakem, müddeiumumi veya memur 
sıfatiyle işe elkoymuş bulunan avukatların kendilerine vâki teklifleri reddetmeye mecbur ola
caklarına dair olan hükmün de, mütalâa edilen mahzur ve itirazları ortadan kaldırdığı g'öz 
önünle alınarak ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Kasjkanlığa sunulur, 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Kâtip 
Denizli İzmir Artvin Oorum 

ff. Oral M. Uyar tf. Kminağaoğlu A. Güler 
İçel İstanbul Kayseri Kayseri 

M. Ankmı Söz hakkım mahfuz Muhalifim M. Gök er 
Ft. Vara arlı A. Araş 

LSTANBU1 J M İLLETVEKİLİ REŞİT 
ÜLKER'İN TEKLİFİ 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve İli ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE İ. — 27 Haziran İ938 tarih ve 3499 
sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 7 nci maddesi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 
sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 114 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit 

görürse, esas hakkında bir karar verir, 
itiraz üzerine verilen kararlar aleyhine an* 

cak Danıştaya başvurulabilir. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 

M. Medfci ( S. Sayısı: 130) 

http://komi.syonum.uzca


Öönem : İ I 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L l S l S. Say ı s ı : I 

Üny e'nin Ham i d iye mahallesi, hane 95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrinisani 
1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3 /510) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 2 . 1963 

ö&lüh ve Yazı İşleri : 5/4-831 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu hakkındaki mah
kûmiyet dosyasının gönderildiği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 28.1.1963 tarihli ve 4052-20073/4261-21688 sayılı yazınıza; 
2.5.1960 tarihinde Ünye Sulh Ceza Mahkemesine ait 960/118 esas sayılı dâva dosyasının ya

pılan keşfi sırasında, dâva sanığı Sabri Akbaş ile keşfi icra eden Ünye Hâkim Yardımcısı Zerrin 
Arıkan'ı taammüden ve aynı sebep ve kasit altında tabanca ile öldürmekten sanık Ünye'nin Hami-
diye mahallesi, hane 95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı Hasbioğlu, Fatma Şeker'den 
doğma 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesince veri1 en hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muame
lenin ifasına dair bu kere Adalet Bakanlığının 7.2.1963 tarihli ve 3278 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Yargıtay'ın 1.12.1962 gün ve esas : 2087, karar : 2948 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosya
sının, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Adalet Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25 . 3 . 1963 

Esas No : 3/510 
Karar No : 56 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 5 . 1960 tarihinde Ünye Sulh Ceza Mahkemesine ait 960/118 esas sayılı dâva dosyasının ya
pılan keşfi sırasında, dâva sanığı Sabri Akkaş ile keşfi icra eden Ünye Hâkim Yardımcısı Zerrin 
Arıkan'ı taammüden ve aynı sebep ve kasıt altında tabanca ile öldürmekten sanık ve sicil nüfus
ta, Ünye'nin Hamidiye mahallesi, hane 95, cilt 10 ve sayfa 103 te kayıtlı, evli, 2 çocuklu, okur ya
zar, sabıkasız, seyyar dondurmacı Hasbi oğlu ve Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrinisani 1930 do
ğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/4-5. bent-
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leri gereğince, ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair, Samsun Ağır Ceza Mahkemesinin 23.6.1961 ta
rihli ve esas 960/228, karar 961/116 sayılı hüküm, Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 
14.6.1962 tarih ve esas 61/3251, karar 62/1645 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan, Başba
kanlığın 24.1.1963 tarih ve 5/4-486 sayılı yazılariyle, hükümlü tarafından karar tashihi talebin
de bulunulmuş olması sebebiyle dosya Başbakanlığa iade edilmiş ve Cumbhuriyet Başsavcılığının 
tashihi karar sebebi bulunmaması hasebiyle talep reddedilmiş ve bu işe ait dosya yeniden Başba
kanlığın 13.2.1963 tarih ve 5/4-831 sayılı tezkeresine ekli olarak 15.2.1963 tarihinde komisyonu
muza gönderilmiş olmakla, tetkik edilip gereği müzakere olundu : 

Mahkeme kararında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu 
2.5.1960 tarihinde Ünye Sulh Ceza Mahkemesine ait 960/118 esas sayılı dâva dosyasının yapılan keş
fi sırasında, dâva sanığı Sabri Akkaş ile keşfi icra eden Ünye Hâkim Yardımcısı Zerrin Arı-
kan'ı taammüden ve aynı sebep ve kasıt altında, onbir kurşun atmak suretiyle öldürdüğü anlaşıl
mış bulunduğundan, komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince hükümlü hakkındaki 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 
20.3.1963 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Denizli İstanbul îzmir Artvin 
H. Oral 8. Vardarh M. Uyar S. Eminağaoğhı 

Corum içel Kayseri Kayseri 
A. Güler M. Ankan A. Araş M. Göker 

Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkındaki ölüm cezasımn yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. ~ Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 1.12,1962 tarih ve esas 61/3251, karar 
62/1645 sayılı, ilâmiyle kesinleşen, Samsun Ağır Ceza Mahkemesinin 23 . 6 .1961 tarih ve esas 
960/228, karar 961/116 sayılı hükmü ile, Türk Ceza Kanununun 450/4-5, bentleri gereğince 
ölüm cezasına mahkum edilmiş bulunan ve sicil nüfusta Ünye ilçesi Hamidiye mahallesi hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 te kayıtlı Hasbioğlu ve Fatma Şeker'den doğma, evli, 24 Teşrinisani 
1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesi
ne karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 1 1 0 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin orta
dan kaldırılmasına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu baklanda kanun tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları 

raporları (1/350) 

T. C. 
Başbakanlık 14.12.1962 

Kanunlar ve JKararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1113/4003 

MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri. Bakandığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan («Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Gele
neklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme» nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hak
kında kanun tasarısı) ve gerekçesi, ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Başbakan 
îsmet tnönü 

G E R E K Ç E 

Kölelik ve köle ticareti XIX ncu yüz yılda dünyanın muayyen bölgelerinde mevcut olup bun
ların kaldırılması için muhtelif milletlerarası sözleşmeler ve en son Milletler Cemiyetinin teşebbü
sü ile 25 Eylül 1926 tarihli Esaretin Men'i hakkında Mukavelename hazırlanmıştır. Bu Muka
velenameye 5 Haziran 1933 tarihli, 2273 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden iltihak edil
miştir. Mukavelename malûm şekliyle köleliği ve köle ticaretini Âkıd Devletlerinde menetmekte
dir. Âkıd Devletler, ülkelerinde, karasularında ve limanlarında köleliğin ve köle ticaretinin men'i 
ve cezalandırılması için münasip tedbir ittihazını taahhüt etmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının önsözünde şahsın haysiyeti ve değerine verilen ehemmiyet 
ilân olunmuştur. Ayrıca, însan Hakları Evrensel Beyannamesinin 4 ncü maddesinde hiç kimsenin 
köle edilemiyeceği veya köle durumuna sokulamıyacağı; gerek köleliğin, gerekse köle ticaretinin 
bütün şekilleriyle menedileceği belirtilmiştir. 

Birleşmiş Miletler Genel Kurulu, 1949 da, bu prensipleri göz önüne alarak, Ekonomik ve Sos
yal Konseyi, kölelik meselesinin halihazır durumunu tetkike davet eylemiştir. Konsey, bu mak
satla bir eksper heyeti teşkil etmiştir. Heyet, tetkikleri neticesinde hazırladığı raporda, köleliğin 
XIX cu yüz yıldaki şekliyle artık kaybolmak üzere bulunduğunu belirterek, zamanımızda diğer 
kölelik sekilerinin mevcut olduğunu bildirmiş; köleliğe benzeyen çeşitli durumlar arasında borç yü
zünden kölelik, serflik, küçüklerin istismarı ve kadının rızası hilâfına üçüncü şahıslara devri hal
lerini zikrederek bunların kaldırılmasını teminen bir ek sözleşme kabulünü tavsiye eylemiştir. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 1954 te, kölelik hakkında malûmat toplamak üzere bir hususi ra
portör seçmiştir. Raportör, dünyanın muhtelif bölgelerinde köleliğe benzer geleneklerin mevcut ol
duğunu bildirmiştir. 

Dönem : 1 
Toplantı: 2 
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Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1955 te, çeşitli rapor ve mütalâaları göz önünde tutarak, Esare

tin Men'i hakkındaki 1926 Mukavelenamesinde nazarı itibara almmıyan köleliğe benzer gelenekle
re dair bir ek sözleşme hazırlanmasını kararlaştırmış ve bu maksatla, Türkiye'nin de dâhil oldu
ğu, 10, Devlet temsilcilerinden mürekkep bir Komite kurulmuştur. 

Komite, 16 Ocak - 6 Şubat 1956 da toplanarak İngiliz Hükümeti tarafından hazırlanmış bir met
ne istinaden kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılma
sına dair bir Ek Sözleşme tasarısı hazırlanmıştır. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 30 Nisan 1956 da, bu tasarıyı tetkik edip bir ek sözleşme kabul 
eylemek üzere, diplomatik bir konferans toplamaya karar vermiştir. 

Konferans, 13 Ağustos - 4 Eylül 1956 da 51 Hükümet temsilcisinin iştirakiyle Cenevre'de top
lanmıştır; Hükümetimiz de konferansa katılmıştır. Kabul olunan Ek Sözleşme, Devletlerin imza 
ve katılmalarına sunulmuştur. 

"Sözleşme, Bakanlar Kurulunun 27 Ağustos 1957 tarihli ve 4/9225 sayılı kararma istinaden 
tarafımızdan imzalanmıştır. 

1926 Mukavelenamesinin Türkçe metninde «esir» ve «esaret» kelimeleri kullanılmış olmakla 
beraber bu, bu kelimelerin zamanımızda daha ziyade askerlikte kullanılan mânayı ifade eylediği 
göz önüne alınarak, «köle» ve «kölelik» kelimeleri kullanılmıştır. «Ek» kelimesi Sözleşmenin 
1926 Mukavelenamesini tamamlandığını ifade etmektedir. Böylece evvelki Mukavelenameyi 
önaylıyan ve şimdiki Sözleşmeyi onaylıyacak olan devletler için her iki vesika bir bütün teşkil 
edecektir. Konferansın kabul ettiği bir tavsiyede, şimdiki Sözleşmeyi kabul edecek devlet
lerden 1926 Mukavelenamesine katılmamış olanların buna da katılmaları temenni edilmiştir. 

1926 Mukavelenamesinin kabulünden beri köleliğin ortadan kaldırılması sahasında ilerleme kay
dedildiği belirtilmekle beraber, henüz katı neticeye vâsıl olunamadığı için, köleliğe benzer mües
seselerin de bertaraf edilmesi arzusu yeni Sözleşmenin akdi maksadı olarak zikredilmiştir. 

Sözleşmenin esas maddesini ve amacını birinci madde teşkil etmektedir. 1926 Mukavelena
mesindeki boşluklar bu madde ile tamamlanmaktadır; a) fıkrası, borcu mukabilinde çalışan bir 
şahsın süresiz veya şartları tesbit olunmaksızın âdeta rehine olarak tutulması halini nazarı itiba-
re almaktadır; b) fıkrasında, serflik hali derpiş olunmuştur ki, diğer bir şahsa ait arazide ça
lışmaya mecbur bir kimse bu çalışma neticesinde hürriyetini kazanamamaktadır; c) fıkrasında, 
kadının rızası olmadan ve para mukabilinde satılırcasına evlendirilmesi, kocanın veyahut ka
bilesinin kadını bir başkasına satması, kocasının ölümünde kadına miras kalması gibi haller 
ğözetilmiştir : d) fıkrasında ise, çocukların veya küçüklerin para mukabilinde veya parasız is
tismar ve kazanç vasıtası edilmesi hali derpiş olunmuştur. 

Maddelerin giriş kısmına göre, Sözleşmeyi kabul eden her devlet bu sayılan halleri bertaraf 
etmek için lüzumlu ve tatbiki mümkün kanuni ve sair tedbirleri ittihaz edecektir. Ancak, 
bu tedbirlerin derhal alınması mecburî olmayıp, tedrici surette ve imkân nisbetinde çabuk 
ittihaz edilecektir. Ayrıca, bu uygulama ve geleneklerin bir memlekette mevcudolması şart t ır ; 
ancak, bu takdirde kanun çıkarılması taahhüt olunmaktadır. Böylece, mevcudolan yerlerde da
hi hemen kanuni tedbirler ittihazı yerine toplum bünyesine göre tedricen tedbir alınması esası 
tercih edilmektedir. 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması için hazırlanan ilişik kanun tasarısı Türkiye 
Püvük Millet Meclisinin takdirine arz olunur. ** ~* * * *'" ""' ~ 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/350 
Karar No. 17 

7.1.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 
ek sözleşmenin onaylanmasının uyyun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede etraflıca belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve 'tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi yereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yükseik Başkanlığa sunu
lur. 
içişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

izmir Edirne Aydın Erzurum 
O. S. Adat î. Ertem M. Gedik A. Şenyurt 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

istanbul 
Z. Altınoğlu 

ıMaraş 
A. Hüdayioğlu 

Sivas 
1. Göker 

Millet Jleclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 33 
Karar No. 1/350 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

19.2.1963 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benler uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 
ek sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, 

ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesini, gerekçede etraflıca belirtilen (hususlar Komis

yonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü Kâtip Bursa 

C. Baban G. Sarısözen M. Tayyar 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

istanbul 
ö. Z. Dorman 

Manisa 
H. Kubat N. 

Zonguldak 
K. Esengin 

istanbul 
S. Sarper 

Manisa 
Yenişehir oğlu 

Kastamonu 
/. §. Dura 

Rize 
E. Y. Akçal 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama 
ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair Ek 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunca kabul edilen 7 Eylül 1956 tarihli ilişik 
«Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygula
ma ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 
Ek Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

3.12.1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
//. O. Dekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
Ji. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakam 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gbkay 
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KöîeHk, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 

Ek Sözleşme 

ÖNSÖZ 

Hürriyeti her insanın doğuştan iktisabettiği bir halk sayan; 
Birleşmiş Milletler halkının, insanın haysiyet ve değerine imıanını Birleşmiş Milletler Andlaş-

masında yeniden teyidettiğini müdrik olan; 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca bütün milletler ve halkların erişeceği müşterek ideal 

olarak ilân edilen insan Hakları Evrensel Beyannamesinin hiç kimsenin köle edüemiyeceğini 
veya köle durumuna sokulamıyacağmı âmir olduğunu ve gerek köleliğin, gerekse köle ticaretinin 
bütün şekilleriyle menedildiğini göz önünde tutan; 

Köleliğin ve köle ticaretinin ortadan kaldırılmasını hedef alan Esaretin Men'i hakkındaki Mu
kavelenamenin 25 Eylül 1926 da Cenevre'de akdinden beri bu yönde yeni gelişmeler elde edildiğini 
kabul eden; 

Zorla çalıştırma hakkındaki 1930 Sözleşmesini ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının mecburi 
çalıştırma konusunda daha sonraki faaliyetlerini göz önüne alan; 

Bununla beraber kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin dünyanın bü
tün bölgelerinde henüz bertaraf edilmediğini gören; 

Sonuç olarak, halen yürürlükte bulunan 1926 Mukavelenamesinin kölelik, köle ticareti, köleli
ğe benzer uygulama ve geleneklerin ilgasına yönelen gerek millî, gerekse milletlerarası gayretleri 
artırmaya matuf mütemmim bir Sözleşme ile tamamlanmasına karar veren; 

îşbu Sözleşmeye Taraf olan Devletler, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır ; 

KISIM : I 

Köleliğe benzer uygulamalar ve gelenekler 

Madde — 1. 

işbu Sözleşmeye Taraf Devletlerden her biri, 25 Eylül 1926 da Cenevre'de imzalanan Esaretin 
Men'i hakkındaki Mukavelenamenin birinci maddesinde yer alan esaret tarifinin şümulüne giren ve
ya girmiyen, aşağıdaki müessese ve gelenelderin, henüz meveudolduğu yerlerde, tedricî surette 
ve mümkün mertebe çabuk tamamen ortadan kaldırılmasına veya silinmesini temin için tahakku
ku kabil ve gerekli olan hukuki ve diğer bütün tedbirleri alacaktır. 

a) Borç sebebiyle kölelik; yani bir borçlunun bir borcun teminatı olarak şahsan hizmet et
meyi veya murakabesi altındaki bir kimsenin hizmet etmesini taahhüdeylediği halde bu hizmetle
rin mukabili âdilâne bedelin borcun ödenmesine tahsis edilmemesi veya bu hizmetlerin süresinin 
tahdit ve mahiyetlerinin tesbit olunmaması hal veya şartı; 

b) Serflik; yani bir kimsenin kanun, teamül veya bir anlaşmaya göre diğer bir kim
seye ait arazi üzerinde yaşama ve çalışmaya mecbur olması ve bu diğer kimseye ücret mu
kabilinde veya ücretsiz muayyen şekilde hizmet etmesi hali ve bu halini değiştirme imkâ
nına malik olmaması; * 

c) Aşağıdaki uygulama veya gelenekten her hangi biri; 
i) Bir kadının, reddetmek hakkı olmadan, anne ve babasına, vâsisine, 'ailesine veya diğer 

her hangi bir şahıs yahut topluluğa nakdî veya aynî bir ivaz mukabilinde evlendirilmesi va'-
adinde bulunulması veya evlendirilmesi; 

ii) Bir kadının kocasının, bunun ailesinin veya mensubolduğu aşiretin bu kadını ivaz mu
kabili veya sair şekilde üçüncü bir şahsa devretmek hakkına sahibolmasi; 

iii) Kocasının ölümü üzerine kadının miras yolu ile diğer bir şahsa devredilebilmesi; 
d) Bir çocuğun veya 18 yaşından aşağı temyiz kudretini haiz bir kimsenin gerek anne ve 

babası, yahut bunlardan biri, gerekse vârisi tarafından, şahsını veya işini istismar maksadiy-
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le bedel mukabilinde veya bedelsiz diğer bir şahsa devrine- müsaidolan her hangi bir uygulama 
ve gelenek. 

Madde — 2. 

Taraf Devletler işbu Sözleşmenin birinci maddesi (e) fıkrasında zikredilen uygulama ve ge
leneklere son vermek gayesiyle, lüzumlu görülen yerde, evlenme için münasip asgari yaşlar 
tesbit etmeyi, müstakbel eşlerden her birinin salahiyetli mülki ve dinî makam önünde evlen
meye rızasını serbestçe izhar edebileceği bir usul takibini ve evliliğin tescilini teşvik eyleme
yi taahhüt ederler. 

KISIM : II 

Köle ticareti 

Madde — 3 

1. Köleleri her hangi bir ulaştırma vasıtası ile bir memleketten diğerine taşımak veya 
taşımaya teşebbüs etmek veya bu hareketlere iştirak eylemek fiilî işbu Sözleşmeye Taraf Dev
letlerin kanunlarına göre suç teşkil edecek ve böyle bir suçu işlediklerine hükmedilen suç
lular çok ağır cezalara çarptırılacaklardır. 

2. a) Taraf Devletler, kendi bayraklarını çekmeye gerekli gemilerin veya hava gemile
rimin köle taşımasına ımâni olmak ve bu hareketlerden veya millî bayrağı bu maksatla kullan
maktan suçlu şahısları cezalandırmak için her türlü müessir tedbiri alacaklardır. 

b) Taraf Devletler, limanlarının, hava ıal anlarının ve sahillerinin köle naklinde kullanıl
maması için her türlü müessir tedbiri alacaklar dır. 

3. îşbu Sözleşmeye Taraf Devletler, köle ticaretine karşı mücadele sahasında aldıkları ted
birleri tatbikatta telif eylemek amacıyla malûmat teati edecekler ve her köle ticareti vakasın
dan ve muttali olduklrı bu nevi bir suça teşebbüsten birbirlerine haber vereceklerdir. 

Madde — 4 

îşbu Sözleşmeye Taraf bir Devletin her hangi bir gemisine iltica eden her köle bu hareketi 
neticesinde hürriyete kavuşur. 

KISIM : III 

Kölelik ve köleliğe benzer uygulama ve gelenekler 

Madde — 5. 

Köleliğin ve işbu Sözleşmenin birinci maddesinde mezkûr uygulama ve geleneklerin henüz ta-
mamiyle ortadan kalkmadığı veya terk edilmediği bir memlekette, bir kölenin veya köleliğe ben
zer durumda bir şahsın - ister durumunu belirtmek veya cezalandırmak için, ister diğer bir 
maksatla olsun - bir uzvunu kesmek, kızgın demirle veya diğer bir şekilde işaretlemek fiili veya 
böyle fiillere iştirak, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kanunlarına göre suç teşkil edecek ve 
suçlu olduklarına hükmedilen şahıslar cezaya çarptırılacaklardır. 

Madde — 6. 

1. Diğer bir şahsı köle etmek veya diğer bir şahsı yahut bakımı kendisine ait bir kimseyi kö
leliği kabule teşvik etme fiili işbu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kanunlarına göre suç teşkil edecek 
ve suçlu olduklarına hükmedilen şahıslar cezaya çarptırılacaklardır. Bu maksatla varılan anlaş
maya katılma, teşebbüs ve suça iştirak de aynı hükme tabidir. 

2. îşbu Sözleşmenin birinci maddesinin giriş kısmındaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
işbu maddenin birinci fıkrası hükümleri, diğer bir şahsı, kendisini veya bakımı kendine ait bir şah-
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sı birinci maddede mezkûr müessese ve geleneklerden her hangi birinden mütevellit köleliğe ben
zer bir durumu kabule teşvik etmeye de tatbik olunacaktır. Bu maksatla varılan bir anlaşmaya 
katılma, teşebbüs ve suça iştirak de aynı hükme tabidir. 

KISIM : IV 

Tarifler 

Madde — 7. 
Bu Sözleşme metninde : 
a) «Kölelik», esarete dair 1926 Mukavelenamesinde tarif edildiği gibi, üzerinde mülkiyet hakkı

na mahsus yetkiler veya bunlardan bâzılarının kullandığı bir şahsın hal veya şartı ve «köle», 
bu durum veya şartı haiz olan kimsedir. * f ' ' 

b) «Köle durumundaki şahıs,», işbu Sözleşmenin birinci maddesinde mezkûr uygulama 
ve geleneklerden mütevellit durum ve şartlar altındaki kimsedir. 

c) «Köle ticareti», bir şahsın köle haline getirmek için ele geçirilmesi, iktisabı veya tem
liki, bir kölenin satmak veya mübadele etmek üzere iktisabı; satılmak veya mübadele edil
mek üzere iktisabedilmiş bir şahsın satış veya mübadele suretiyle devri, kullanılan ulaş
tırma vasıtası ne olursa olsun umumiyetle köle ticareti ve nakli hakkındaki her hangi bir 
fiili ifad«e ve ihtiva eder. 

KISIM : V 

Taraf devletler arasında iş birliği ve malûmat teatisi 

Madde — 8. 

1. işbu Sözleşmeye Taraf Devletler yukardaki maddeler hükümlerinin tatbiki maksadiyle 
karşılıklı yardımlaşmayı ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle iş birliği etmeyi taahhüdederler. 

2. Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini tatbik için alman veya yürürlüğe konulan bütün 
kanun, tüzük ve idari kararların suretini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine göndermeyi 
taahhüdederler. 

3. Genei Sekreter, bu maddenin ikinci fıkrası mucibince aldığı malûmatı diğer Taraflara 
ve, işbu Sözleşmenin mevzuunu teşkil eden kölelik, köle ticareti veya müessese ve gelenek
lerin ilgası için yeni tavsiyeler ihzarı hakkındaki müzakerelere ait vesaik meyanma ithal 
olunmak üzere Ekonomik ve Sosyal Konseye gönderir. 

KISIM : VI 
Nihai hükümler 

Madde — 9. 

îşbu Sözleşme hakkında her hangi bir ihtirazi kayıt beyan edilemez. 

Madde — 10. 

Taraf Devletler arasında işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbiki hususunda zuhur eden ve 
müzakere yoluyla halledilmiyen her anlaşmazlık, ilgili Taraflar diğer bir hal şekli üzerinde 
muMuk kalmadığı takdirde, anlaşmazlığa Taraf olanlardan birinin talebi üzerine Milletlerarası 
Adalet Divanına arz edilir. 

Madde — 11. 

1. işbu Sözleşme, 1 Temmuz 1957 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler veya bir ihtisas teşek
külü üyesi olan bütün devletlerin imzasına açıktır* Sözleşme mümzi devletlerin tasdikine sunu
lacak ve tasdiknameler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacak; Genel Sekreter keyfi
yetten mümzi ve katılan bütün devletleri haberdar edecektir. 
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2. îşbu Sözleşme, 1 Temmuz 1957 den sonra; Birleşmiş Milletler veya bir ihtisas teşekkülü 

âzası olein bütün devletlerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca katılmaya davet olunacak diğer 
her hangi bir Devletin katılmasına açıktır. Katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine usulüne 
uygun bir vesikanın tevdii ile başlar, Genel Sekreter keyfiyeti mümzi ve katılan bütün devletlere bil
dirir. 

Madde — 12. 

1. îşbu Sözleşme Milletlerarası sahada bir Âkıd Devlet tarafından temsil edilen bütün muhtar 
olmıyan veya vesayet altındaki ülkelere, sömürgelere ve anavatan harici diğer ülkelere tatbik edilir; 
alâikalı Âkıd Taraf imza, onay yahut katılma sırasında işbu Sözleşmenin imza, onay veya katılma
sını takiben hangi anavatan harici ülke veya ülkelere tatbik edileceğini beyan edecektir. îşbu mad
denin ikinci fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

2. Taraf Devletin yanut anavatan dışı ülkenin kanunları veya Anayasa tatbikatı gereğince 
anavatan dışı ülkenin önceden rızası gereken hallerde Taraf Devlet işbu Sözleşmeyi imzaladığı tarihten 
itübaren 12 ay içinde anavatan dışı ülkenin lüzumlu rızasını temfae çalışacak ve bu rızayı elde 
edince Genel Sekretere tebliğ edecektir. Sözleşme, bildirilen ülke veya ülkelere tebliğin Genel Sek
retere varma tarihinden itibaren tatbik olunacaktır, 

3. Yukarıdaki fıkra anılan 12 aylık müddetin hitamında, ilgili taraflar, Milletlerarası müna
sebetlerin deruhte ettikleri ve işbu Sözleşmenin tatbiki için rıza göstermemiş olan anavatan dışı 
ülkelerle yaptıkları istişarelerin neticelerini Genel Sekretere bildireceklerdir. 

Madde — 13 

1. îşbu Sözleşme iki Devletin Taraf olduğu tarihte yürürlüğe girer. 
2. Sözleşme, müteakiben, her Devlet ve ülke hakkında, ilgili Devletin tasdik veya katılma 

vesikasının veya Sözleşmenin bu ülkeye tatbikine ait tebliğinin tevdi edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 

Madde — 14 

1. îşbu Sözleşmenin tatbiki müteselsil üçer sene devrelere ayrılacaktır; bunlardan ilki Söz
leşmenin 13 ncü maddesinin birinci fıkrasına göre yürürlüğe girişi tarihinden başlıyacaktır. 

2. Her Taraf Devlet cari üç senelik devrenin bitmesinden en az altı ay evvel Genel Sekretere 
göndereceği bir ihbarla işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Genel Sekreter bu ihbarı ve vusul tarihini 
diğer taraflara bildirir. 

3. Fesihler, carî üç senelik devrenin hitamında hüküm ifade eder. 
4. îşbu Sözleşmenin 12 nci maddesi hükmüne tevfikan bir tarafın anavatan dışı ülkesine tat

biki halinde mezkûr taraf mevzuubahis ülkelerin rızası ile her zaman Sözleşmenin bu ülke hak
kında feshini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ihbar edebilir. 

Fesih, Genel Sekreterin ihbarı aldığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder. Genel Sek
reter bu ihbarı ve konisine vusul tarihini diğer Taraflara bildirir. 

Madde — 15 

Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber işbu Söz
leşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arşivine tevdi edilecektir. Genel Sekreter, Sözleş
meye taraf devletler ile Birleşmiş Milletler ihtisas teşekkülleri âzası bütün diğer Devletlere 
(gönderilmek üzere, Sözleşmenin tasdikli nüshalarını tanzim edecektir. 

İşbu hükümlerin mealini tasdik zımmmda, kendi hükümetlerince usulü dairesinde salahiyetli 
kılınmış olan aşağıdaki imza sahipleri bu Sözleşmeyi imzaları karşısında mezkûr tarihlerde 
imzalamışlardır. 

Cenevre'de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisinde yedi Eylül bin dokuzyüz elli altı tarihinde 
hazırlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 110 ) 



Dönem : 1 
Toplantı:2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin A 
fıkrasının 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1 /261) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 8 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1503/2631 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI nci 
maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet tnönü 

GEREKÇE 

14 Haziran 1957 tarihli ve 7015 sayılı Kanun ile onaylanarak yürürlüğe giren Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin (A-3) bendinin ilk cümlesi anılan Ajansın 
Umumi Heyetinin 4 Ekim 1961 tarihli toplantısında, Statünün XVIII nci maddesi gereğince, oyla
maya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile kabul edilmiştir. VI ncı maddenin (A-3) bendi
nin şekli şöyledir : ı 

«Genel Kurul bu maddenin (A-l) bendinde zikredilmiş olan bölgelerdeki üyelerin Mecliste âdil 
bir şekilde temsilini sağlamayı ıgöz önünde tutarak ve Meclisin bu kategorideki üyeleri arasında, 
Kuzey - Amerika hariç, her zaman, Lâtin Amerika bölgesinden 3, Orta - Doğu Afrika bölgesin
den 3 ve diğer bölgelerin herbirinden! 1 temsilci bulunduracak şekilde Meclise 12 üye seçer.» 

Bu değişiklik istiklâllerini kaziamanak Ajansa üye olan Orta - Doğu Afrika bölgesindeki yeni 
devletleri de göz önünde tutarak bu bölge memleketlerinin Mecliste daha yüksek bir nisbette 
temsilini sağlamak üzere yapılmıştır. Değişikliğin diğer bir sebebi de (A-3) bendi gereğince yapılan 
seçimler sonucunda boş kalan «değişen üyelik yeri» tâibir edilebilecek üç yerden esasen ikisini, 
Ajans dâhilinde üye devletlerce varılan mutabakat üzerine fiilen elinde bulunduran Lâtin Ame
rika bölgesine bu yerlerin tahsisidir. 

1961 yılı başlangıcı esas olarak alınırsa, 23 üyesi olan idareciler Meclisinde, her bölge şu nis-
betlerde temsil olunmakta idi : 1. Kuzey - Amerika % 100, 2. Lâtin Amerika % 25, 3. Batı -
Avrupa % 31,7, 4. Doğu - Avrupa % 30, 5. Orta - Doğu Afrika % 16,6, 6. Güney - Asya 
% 50, 7. Güney - Doğu Asya ve Pasifik % 28,5, 8. Uzak - Doğu % 50. 

Eski A : 3 bendine göre İdareciler Meclisindeki üye adedi 23 idi. Kabul olunan değişiklikle üye 
adedi 25 e çıkmıştır. 

VI ncı maddenin A - 1 bendine göre İdareciler Meclisinin 5 üyesi Atom Enerjisi Teknolojisinde en 
ileri 5 Devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, ingiltere ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğidir. Başlangıçta bir ihzari Komisyon tarafından tesbit edilen bu Devletler bir yıl 
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için idareciler Meclisince tâyin edilir. Ajansın kuruluşundan beri üye oldukları cihetle kendilerina 
tabiî üye denebilir. 

Zikredilen 5 Devletin dâhil bulunmadığı geri kalan 5 bölgenin, hammadde istihsali de dâhil, Atoıa 
Enerjisi Teknolojisinde en ileri 5 devleti de idareciler Meclisince bir yıl için tâyin edilir. Fakat üye
likleri her yıl yenilenir. Bu devletler şunlardır : Güney Afrika Birliği, Brezilya, Hindistan, Japonya 
ve Avustralya. 

VI ncı maddenin A - 2 bendine göre, hammadde müstahsili 4 devletten (Belçika, Polonya, Portekiz 
ve Çekoslavakya) ikisi, ayrıca, Atom Enerjisi sahasında yardım yapan bir Devlet keza idareciler Mec
lisince tâyin olunur. Bu grup üyeler de münavebe ile bir yıl idareciler Meclisi üyeliği yaparlar. 

Bu suretle, idareciler Meclisinde tabiî üyelik olarak adlandırılabilecek 13 yer bulunmaktadır. 
Son değişikliğe göre, geri kalan 12 üyelik her yıl yapılmakta olan Genel Kurul toplantılarında ilci 

yıl için seçilen devletlerden teşekkül eder. Bunlar, Kuzey - Amerika bölgesi hariç tutulduğu cihetle, 
geri kalan 7 bölgeden seçilir. Ancak, yapılan değişikliğe göre bu bölgelerin her birinden eskiden birer 
üye seçilirken, şimdi Lâtin Amerika, Orta - Doğu - Afrika bölgelerinden üçer temsilci seçilecektir. Di 
ğer bölgeler eskisi gibi Meclise birer üye ile katılabilecektir. 

Bu durumda idareciler Meclisinin 25 e baliğ olan üyeliklerden biri boşta kalmaktadır. Bu yerin 
bir Avrupalı Devlete tahsisi teamül haline gelmiş olup memleketimiz de idareciler Meclisine bu yer 
için seçilecektir. Bu yere münavebe ile seçilmek üzere «Tâli Avrupa Grupu» diye adlandırılan ve is
panya, isviçre, Avusturya, Yunanistan ve Türkiye'den müteşekkil bulunan üyeler kendi aralarında 
mutabakata varmıştır. Memleketimiz 1957 - 1959 yılları arasında Afrika - Orta - Doğu bölgesinden se
çilmek suretiyle idareciler Meclisi üyeliği yapmış bulunmaktadır. 

Yukarda sebepleri belirtilen değişikliğin tarafımızdan da kabulü faydalı düşünülerek bunun onay
lanmasının uygun bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 17 . 2 . 1963 
Esas No. : 1/261 
Karar No. : 24 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü ben
dinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde gerekçede belirtilen hususlar komisyonu
muzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü Kâtip 
istanbul Sivas Adana Bursa 

C. Baban G. Sarısözen K. Gülek M. Tayyar 
Diyarbakır Hatay istanbul istanbul 

V. Pirinçcioğlu A. M. Bereketoğlu Ö. Z. Dorman S. Sarper 
Kastamonu Kocaeli Manisa Manisa 
/. §. Dura N. Erim H. Kubat N. Yenişehirlioğlu 

Rize Zonguldak 
E. Y. Akçal K. Esengin 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 109 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün 
VI net maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü ben
dinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 Ekim 1956 tarihinde New -
York'ta imzalanarak 14 Haziran 1957 tarihli ve 
7015 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı mad
desinin (A) fıkrasının 3 ncü bendinde ilişik şe
kilde yapılacak değişikliğin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun sözü geçen Statü
nün XVIII nci maddesinin (C) fıkrasının (1) 
ve (2) nci bentleri gereğince anılan Ajansa üye 
devletlerin üçte iki çoğunluğunun onaylama 
belgelerini Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti nezdine tevdi ettiklerinin bildirilmesi tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

6 . 8 . 1962 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başb. Yardımcısı 
/. İnönü E. Alican 

Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
T. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

26 Ekim 1956 tarihinde New - York'ta imzalanarak 14 Haziran 1957 tarihli ve 7015 sayılı Kanunla 
onaylanan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü 
bendinin değişik şekli 

«Genel Kurul bu maddenin A - 1 bendinde zikredilmiş olan bölgelerdeki üyelerin Mecliste âdil bir 
şekilde temsilini sağlamayı göz önünde tutarak ve Meclisin bu kategorideki üyeleri arasında, Kuzey -
Amerika hariç, her zaman, Lâtin Amerika bölgesinden 3, Orta Doğu - Afrika bölgesinden 3 ve diğer 
bölgelerin her birinden 1 temsilci bulunduracak şekilde Meclise 12 üye seçer.» 

»•<< 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 109 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 1 0 . 1 9 3 7 tarihli 
Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Ticaret komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1 /159) 

T. C. 
Başbakanlık 7.3. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1706/801 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 5 . 3 . 1962 tarihinde karalaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 , 10 . 1937 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek üçün
cü Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı) ge
rekçesi ve ekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokol ile ilişikleri Bakanlar Kurulunca 5 .3 .1962 tarihli ve 6/261 sayılı Kararname 
ile onanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. îsmet înönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte olan Türk 
- Sovyet ticari münasebetlerinin 1962 yılı. ithalât programımıza uygun olarak tatbikini sağlamak 
maksadiyle 1961 devresi ikili kontenjan listelerinin revizyonunu teminen Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği temsilcileri ile Ankara'da yapılan müzakereler 6 . 1 . 1962 tarihinde iki hükü
met arasında 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek 3 ncü bir Protokol'ün imza-
lanmasiyle neticelenmiştir. 

îki memleket arasında mübadele mevzuu olacak mallar mezkûr Protokol'a ekli «A» ve «B» 
listelerinde tesbit edilmiştir. 

Sovyet Rusya'dan yapılacak ithalâta ait listemizde kayıtlı maddelerin tesbitinde, ekonomimi
zin icaplarına uygun tarzda geniş ölçüde hammaddelere ve kısmen zaruri ihtiyaç maddelerine yer 
verilmiş ve bu memleketten ithal edilecek maddelerin, dış ticaret rejimimize ek liberasyon ve tah
sisli ithal malları listelerindeki maddelere uygunluğu sağlanmıştır. 

Ayrıca, Sovyet Rusya ile aramızda mübadele mevzuu olacak maddelere kontenjan tefrik edilir
ken, APA sahası ve serbest dövizli memleketlerle ticaretimiz bünyesi ile seyri ve Sovyet Sosyalist 
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Halk Cumhuriyeti Birliği ile 1961 yılında vâki mübadelelerin tatbikatından elde edilen neticeler 
nazarı dikkate alınarak iki memleket arasındaki ticaret hacmi karşılıklı olarak ceman 25 milyon 
dolar civarında realist bir seviyede tesbit edilmiştir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen söz konusu Protokol ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz olunmuş
tur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/159 
Karar No. : 21 

7.4. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8.10.1937 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasansı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar, komisyonumuzca de müspet mütalâa olunmuş ve tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

. Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Bursa istanbul Hatay Denizli 

C. Perin C. Baban A. M. Bereketoğlu S. Bosna 

Erzurum 
E. Akça 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Uşak 
A. Tahtakıhç 

İstanbul 
F. K. Gökay 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Tekirdağ 
0. öztrak 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
/. Kılıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kütahya 
8. Tosbi 

Samsun 
0. Şahinoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı: 80e ek) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/159 
Karar No. 11 

12.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri " Birliği Hükümeti ara 
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti OBirliği arasındaki 
8 .10.1937 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 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 Kâtip 

îzmıir istanbul Sinop Ankara 
A. Ertunga Abdurrahman Yazgan Cemil Karahan M. Mihçıoğlu 

İmzada bulunamadı İmzada 'bulunamadı 
Balıkesir Bursa İstanbul İstanbul Konya Siirt 

C. Kanpulat Z. Uğur N. öktem V. Özarar A. Kuzucu H. özgen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 ta
rihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulun-

, duğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında 6 . 1 . 1962 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek üçüncü 
Protokol» ile ilişiklerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 

. 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 

S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. tnan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

S. Seren 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 

Ö . 3 . 1962 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Güm. ve Tekel Bakanı 

S. Buladoğlu 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
Ba.-Yay. ve Turizm Bakanı îmar ve îs. Bakanı 

K. Evliyaoğlu M. Güven 

M. Meclisi (S. Sayısı: 80 e ek) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli 

Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek üçüncü 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, ticari 
mübadelelerin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve denkleştirilmesi maksadiyle, 1962 senesinde iki 
memleket tarafından ithal ve ilıracedılecek emtiayı hâvi listeleri tesbit hususunda mutabık kalmışlar 
ve bununla ilgili olarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Sovyet malları ve Sovyetler Birliğine ihracı derpiş olunan Türk 
malları, sırasiyle, işbu Protokole merbut «A» ve «B» listelerinde tadat olunmuştur. 

Bu malların ithal veya ihraeı önceden müsaadeye tabi olduğu takdirde her iki memleket salahi
yetli makamları gecikmeksizin ithal veya ihraç müsaadesi vereceklerdir. 

Madde — 2. 

«A» ve «B» listelerinde kayıtlı olmıyan mallardan ithal veya ihracı kontrol rejimine tabi bulu
nanlarla, mezkûr listelerde işaret edilen kontenjanları tükenmiş olanlar, bu gibi talepleri hayırhalı-
lıkla tetkika amade bulunan iki memleket salahiyetli makamlarının önceden müsaadesi istihsal olun
mak şartiyle, ithal veya ihraç olunabilecektir. 

Madde — 3. 

işbu Protokolün 1 nci maddesinde derpiş edilen «A» ve «B» listeleri 1 Ocak 1962 ilâ 31 Aralık 
1902 tarihleri arasındaki devre için muteber olacaktır. 

Madde — 4. 

İşbu Protokol ile derpiş edilmiyen bilcümle haller için 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşması tatbik edilecektir. 

Madde — 5. 

İşbu Protokol, imzası tarihinde meriyete girecek ve 31 Aralık 1962 tarihine kadar yürürlükte 
kalacaktır. 

6 Ocak 1962 tarihinde Ankara'da, aynı derecede muteber Türkçe ve Rusça ikişer nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Hükümeti adına Birliği Hükümeti adına 

U-. Meclisi (S. Sayısı::80e ek) 
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6 Ocak 1962 

tarihli Protokole ek. 

Türk 'Gümrük 
Tarife No. 

25.23.30 
25.24 

27.13 
28.17.10 
28.37 
28.39 
28.40 
28.42.11 
28.42.13 
28.54.10 
28.56 
29.16 
29.19 
29.26 
29.32 
29.37 
29.38 
29.42.22-34 

99 
30.02 
30.03 
30.03.15 

16 
30.03,17 

18 
31.02 
31.03 
31.05 
32.05.21 

22 
29 

34.02.20 

37.02.21 
22 

38.19.20 

«A» LtSTESt 

1962 yılında 8. S. G. B. nin Türkiye'ye ihracedeceği mallar 

Malların cinsi 

(Beyaz çimento 
Amyant (Aspestos) 
Akar yakıt (Ham veya mamul) 
Parafin, petrol mumları ve diğerleri 
.Sodyum hidroksit (kostik soda) 
Sülfitler ve hıiposülf itler 
Nitritler ve nitratlar (teknik amonyum nitrat hariç) 
Fosfitler, 'hipofosfitler ve fosfatlar 
Sodyum bikarbonat 
Sodylım karbonat (soda) 
Perhidrol 
Karbürler 
Asit alkoller v. s. 
Fosforik esterler ve sairleri 
İmid fonksiyonlu veya iımin fonksiyonlu bileşikler 
Arsenikli organik bileşikler 
Lanktonlar, lanktamlar, sültonlar ve sültamlar 
Pro vitaminler ve vitaminler 
Alkaloâdler, tuzları, esterleri ve 
sair müştakları 
(Serumlar, mikrop aşıları ve sairleri 
Antibiyotikler 
Paroamino - salisilik asit ve tuzları. îzonikotinik asit hidrazid 
ve müştakları j 
Tiosemikarbazit ve müştakları 
Ensülinler 

'Muhtelif kimyevi gübreler 

Anilinler, alizarinler 
Uzvi suni boyalar 
Diğerleri 
Tansiyoaktif müstahsallar ve lesivler iıçin müstahzarlar (sabun 
ihtiva edenler hariç) 
[Boş sinema filimleri (parlamaz cinsi) 
Fotoğraf filimleri (boş) 
Kdmya sanayiinin ve buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerinde 
zikri ıgeçmiyen veya bulunmıyan kimyevi müstahsalları ve müs
tahzarları (oto iıç lâstiklerinde kullanılan sıcak ve soğuk yama 
kaynağı hariç) 

Yıllık kontenjan 
U. S. A. doları 

olarak 

70 000 PA 
80 000 PA 

PM 
150 000 
75 000 
6 000 
10 000 
5 000 
10 000 
130 000 
5 000 
10 000 
5 000 

5 000 
10 000 
5 000 
5 000 

6 000 
5 000 
3 000 

10 000 

16 000 

100 000 

100 000 

25 000 

30 000 

95 000 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 80e efe) 



Yıllık kontenjan 
Türk Gümrük U.S. A. dolan 
Tarife No. Malların cinsi olarak 

40.10 Yalnız eni 90 santimden fazla olan vulkanize kauçuktan taşıyıcı 
kolanlar 40 000 

40.11.11 Kamyon, otomobil, motosiklet ve bisiklet dış ve iç lâstikleri 180 000 
12 
21 ' ••• -
22 

40.12 Tababete malısus eşya (emzikler, bulaşık ve sanayi eldivenleri 
ve çocuk muşambaları hariç) 

40.14.20 Sairleri 10 000 
44.03.50 Kâğıt hamuru odunu 1 100 000 
47.01 Kâğıt hamuru ve selüloz 500 000 PA 
48.01.20 M2 si 50 - 55 Gr. ağırlığında olan kâğıtlar 150 000 
48.01.41 Odun hamuru ihtiva etmiyen birinci hamur matbaa ve yazı kâ

ğıtları 
48.01.44 Çimento torbası yapmaya mahsus kâğıt (Graft kâğıdı) 100 000 
68.04.20 Mermer kesmeye mahsus testere ve sanayide kullanılan zımpara 

taşları 
68.05 El ile bilemeğe veya parlatmaya mahsus taşlar 
68.06 Toz veya tane halinde aşındırıcılar (bezli veya kâğıtlı zımpara

lar hariç) 25 000 
69.09 Yalnız lâboratuvarlarda, kimyada ve sair teknik işlerde kullanı

lan seramikten eşya ve cihazlar 6 000 
69.10 Hijyenik sabit cihazlar 20 000 
69.11.10 Porselenden sofra eşyası 15 000 
70.04 Telli cam 
70.05,30 Yalnız arnuiva veya emprime camlar 
70.06 Diğerleri 50 000 
70.14.90 Yalnız motorlu kara nakil vasıtalarının far ve stop camları 5 000 
70.18 Optik camlar ve optik parçalar 5 000 
73.10.30 Küşeli 'çubuklar 

40 Lamalar 
50 Demir ve çelikten diğer çubuklar 
60 Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş çubuklar 

73.11 Demir veya çelikten profiller (perde rayları ve demir direk haraç) 
73.12 Demir ve çelikten şeritler 350 000 
73.13.10 

20 
30 Demir veya çelikten saçlar (1.00 ilâ 4.00 m/m. kalınlığında deko-
40 paj yapılmamış siyah saçlar hariç) 100 000 
50 
70 
80 
90 

73.13.60 Teneke levha 
90 Yalnız lake teneke levha 60 000 

M. Meolisd ( S. Sayısı: 80 e dk) 
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Yıllık kontenjan 

Türk Gümrük U. S. A. dolan 
Tarifo No. Malların cinsi olarak 

73.18 Demir veya çelikten ince ve kalın borular (2,5 parmağa kadar di
kişli borular lıariç) 

73.19 Tazyike mukavim çelik borular 150 000 PA 
73.31.10 Nal çivisi 
73.32 Yalnız krom ve kadmiyum kaplı civata ve somunlar ile saç vi

daları 7 000 
73.37.10 Yalnız kalorifer kazanlarının aksamı (Dilimler hariç) 5 000 
78.01.10 Yalnız % 99, 97 safiyette ham kurşun (Yalnız akü sanayii için) 15 000 
79.01.10 Ham çinko 100 000 
82.01.30 Orak 

40 Tırpan 20 000 
82.02 Yalnız her nevi testere ağızlan 
82.03 El aletleri 
82.04 Sair el aletleri (pik, döküm, sabit ve devvar mengene ve mala, 

balyoz, marangoz ve dülgerlikte kullanılan rende, planya, düz 
taban, kiriş ve emsali talaş çıkaran ağaç gövdeli el aletleri, tor
navidalar, 1/2 Kg. a kadar çekiçler ve kıl testereleri ve kıl tes
teresi takımı hariç) 

82.05 Tazyik ile çukurlaştırmaya, ıstampa lamaya, erkek ve dişi vida aç
maya ve benzeri işlere mahsus m akmalar ve el ile işliyen maki-
ııalar için aletler (0,5 ten 10 m/m. ye kadar (10 dâhil) makkap 
uçları hariç) 

82.06 Makina ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar (ha
sat makinalarma ait bıçaklar hariç) 

82.07 Aletler için ince levhalar, -çubuklar, uçlar ve benzeri eşya 100 000 
84.06.20 Dizel motorları (15 Hp. ye kadar olan (ıS) istasyoner tip dizel 

motörleri ile dıştan takma deniz motorlan hariç) 
40 Benzin motorlar (dıştan takma deniz motorları hariç) 
80 Diğer dâhili ihtiraklı motorlar (dıştan takma deniz motorları 

hariç) 
90 Müteferrik aksam ve parçalar (200 mm., ye kadar silindir göm

lekleri ve yağ keçeleri hariç) 230 000 
84.07 Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motorlar 
84.69.90 Yalnız müteferrik aksam ve parçalar (Kazan, gövde ve şasi 

hariç) 30 000 
84.10.10 Fiyat ve miktarı gösterir tertibatı olan tevzi tulumbalan 

21 Mayiat için elevatörler 
22 Yalnız türbopomplar 
23 Mayiat için tulumbalar (derin kuyu su pompaları ile kapasitesi 

250 M3. saate kadar olan santrifüj pompalar hariç) 
29 Müteferrik aksam ve parçalar (gövde ve şasi hariç) 40 000 

84.11 Hava ve vakum tulumbalan, motopompları, türbopompları, hava 
ve ba§ka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompre-
sörleri, serbest pistonlu jeneratörler, vantilatörler ve benzerleri 

84.15.90 Müteferrik aksam ve parçalar (iç ve dı§ gövde, kapaklar ve 
evoporatör hariç) (ekovat, kompresör dâhil) 75 000 

M. Meclisi ( S. Sayın : 80 e ek) 
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Yıllık kontenjan 

Türk Gümrük U. S. A. dolan 
Tarife No. Malların cinsi olarak 

84.20.21 Yalnız otomatik ibreli teraziler 10 000 
84.22.20 /Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve ci

hazlar (asansör hariç) 
90 Yalnız asansör makinelerinin aksamı ve parçaları (kabineler ha

riç) 
87.07.10 Fabrika ve antrepolarda kısa mesafelerde 'eşya taşımaya, istif 

yapmaya ve benzeri işleri görmeye mahsus nıotürlü ışaryolar 
(motorun cinsi ne olursa olsun) demiryolları istasyonlarında 
kullanılan nerviden traktörler 110 000 

84.23 Toprağın kazılması, delinmesi ve çıkarılması, nakil ve tesviyesi 
için sabit ve müteharrik makina! ar 200 000 

84.25 Zirai mahsullerim hasat ve harman edilmesine mahsus .makina ve 
cihazlar 100 000 

84.26 • Süt sağmaya mahsus ımakina ve cihazlar ve sütçülükte kullanılan 
diğer makinalar ve cihazlar 50 000 

84.27 Meyrva presleri ve filtreleri ile sair cihazlar (üzüm sıkma presleri 
hariç) 15 000 

84.41.10 Yalnız sanayie mahsus dikiş makinalan 
30 Dikiş makinalan iğneleri 
90 Diğer müteferrik ıaksam ve parçalar (Makina gövdesi, tablası 

ve ayağı, möblesi hariç) 60 000 
84.44 Yalnız hadler 10 000 
84.45 Madenlerin ve madeni karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı 

aletler 
84.48 84.45 ilâ 84.47 (dâhil) pozisyonundaki makinalı aletlerin parça ve 

teferruatı Ogörvde ve ışasi hari.ç) 140 000 
84.49 El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler ve makinalı 

aletler (Elektrik moıtörlü olanlar hariç) 
85.05 El ile kullanmaya mahsus elektro mekanik aletler ve makinalı 

aletler 50 000 
84.50 Kaynak yapmaya, ,'kesmeye ve sathı tavlamaya mahsus gazla ça

lışan makina ve cihazlann yalnız aksamı (isalümolar dâhil) 5 000 
84.56.20 Taş kırma makinalan 

30 Madenleri ayırmaya, eleme ve yıkamaya mahsus makina ve ci
hazlar 

80 iSair makina ve cihazlar ' 70 000 
84.62 Her nev'i rulmanlar 100 000 
84.63 Transmisyon milleri, manivelalar, ^atak kovanları ve diğerleri 

(transmisyon milleri yataklan ile çelik kılıflı bronz pataklan 
hariç) 10 000 

84.65 'Makinaların ve mekanik cihazların elektrik için bağlama yerle
rini, izole kısımlarını, bobin, kontak veya diğer elektrik terti
batını ihtiva etmiyen aksam ve parçaları (/gövde ve şasi ha
riç) • 16 000 

• 85.01.a2 Elektrik jeneratörleri 100 000 

M. Meclisi < S. Sayısı: 80 e ek) 
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Yıllık kontenjan 

Türk Gümrük U.,S. A. dolan 
Tarife No. Malların cinsi olarak 

85.01.10 Gerilimi 35 000 Wolttan (35 000 hatiç) yüksek olan her iakat-
21 "teki transformatörler, takati 1 500 Kw. dan (1 500 dâhil) yu-
60 karı her gerilimdeki transformatörler (yalnız floresans ampul 

'balasta hariç) 45 0(K) 
85.01.31 

32 Elektrik motörleri 100 000 
33 

85.01.40 Konvertisorler 
50 Reaktans bobinleri (floresaus ve ampul halasları hariç) 
90 Aksam ve parçalar (ıgövde, floresans .ampul halasları hariç) 

85.02 Elektrikli mıknatıslar ve sairleri €5 000 
85.11.20 Kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina ve .cihazlar 

90 Müteferrik aksam ve parçalar ('gövde ve şasi hariç) 35 000 
87.01 Traktörler 400 000 
87.02.13 Yalnız kamyonet (500 - 1 500 Kg. safi yük taşıma kapasiteli plan

lar) münhasıran mukaveleli fabrika acentalan tarafından ithal 
olunacaktır. 

87.02.13 Yalnız kamyon (en az 1,5 ton en çok 6 ton safi yük taşuma ka-
. pasiteli olanlar) (madenî ve ahşap kasaları hariç) (münhasıran 

mukaveleli fabrika .acentalan tarafından ithal olunacaktır.) 
87.04.90 Yalnız motorlu kamyon ve otobüs şasisi (en az 1,5 ton en çok 6 

ton safi yük taşıma kapasiteli olanlar) (münhasıran mukaveleli 
fabrika acentalan tarafından ithal olunacaktır.) 600 000 PA 

87.04.90 Yalnız 6 ton ve daha fazla safi yük taşıma kapasiteli motorlu 
kamyon ve otobüs şasileri (münhasıran mukaveleli fabrika acen
talan tarafından ithal edilecektir.) '500 000 PA 

87.03 Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları: tamir ara
baları, tutlumbalı veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar 
küremeye mahsus arabalar, tohum, gübre saçan arabalar, vinçli 
arabalar, atelye arabaları, projektör veya radyoloji cihazları ile 
»mücehhez arabalar ve benzerleri (arazöz, çöp kamyonu, vddan-
jör, akar yakıt tankerleri hariç) 50 000 

87.09.10 Motorsiklet 
20 Motorlu velosipetler ' 60 000 

87.10 Motorsuz bisiklet (3 tekerlekli alanlar hariç) 50 000 
Kara nakil vasıtalannm Liberasyon Listesinde kayıtlı her tür
lü yedek parçaları 300 000 

90.07.11 Fotoğraf dhazlan 
90.07.20 Diğer 'cihazlar 
90.10 Fotoğraf veya sinema lâboratuvarlarında • kullanılan malzeme ve 

^hazlar, kont aklı fotokopi cihazları filim ve pelikülleri sarmaya 
mahsus bobin ve makaralar, projeksiyon perdeleri 35 000 

90.08 Sinema .cihazları, sesli veya sessiz projeksiyon cihazları 
90.09 Sabit projeksiyon cühazlan, fotoğraf büyütmeye ve küçültmeye 

mahsus cihazlar 40 000 

M; Meclisi (S. Sayısı: 80e ek) 



Türk Gümrük 
Tarife No. 

90.12 
90.13 
90.15 
90.16 

90.17 

90.18.10 
90.20 
90.23 
90.24 

90.25 
90.26 

90.27 
91.01 
91.02.10 
91.11 
9.2.01 
92.02 
92.04 
92.05 
92.06 
92.12.41 
98.05.10 

20 
30 

- 10 

Malların cinsi 

Yıllık kontenjan 
U.S. A. doları 

olarak 

Optik mikroskoplar ve sairleri 
Optik cihaz ve aletler 60 000 
Hassas teraziler 5 000 
Resim yapmaya ve çizmeye mahsus aletler (terzi ve ayakkabıcı 
mezurası ile teknik resim masası ve su terazileri, oetvel, gönye, 
dubl desimetre, tribldesimetre, T 'cetveli, gönye, minkale, kur 
cetvelleri, pistole ile hususi kutu içinde getirilmiyen ve trilingi 
bulunmıyan basit talebe pergelleri hariç) 5 000 
Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve cihaz
lar (Tansiyon cihazları ve dinleme aletleri hariç) 
Yalnız tıbbi ve cerrahi gaz maskeleri 
X şualı cihazlar ve diğerleri 
Dansimetreler, aerometreler, alko metreler ve sairleri 
Mayi veya gazların ölçülmesine, kontrolüne veya tanzimine ya
hut sühunetin otomatik olarak kontrolüne mahsus alet ve cihaz
lar, kalorifer tesisatı ve benzerle ri için harareti ölçen aletler 40 000 
Fiziki ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar ve sairleri 15 000 
Gaz, mayi ve elektrik sayaçları (1 parmak ve 1 parmaktan kü
çük su sayaçları hariç) 
Diğer sayaçlar, sürat müşirleri ve taksimetreler, strobosktoplar 30 000 
Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri 50D00 
Her nevd münebbihli saatler 35 000 
Diğer saat aksamı (,zarf, kabine ve şasi hariç) 10 000 
Piyanolar, klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler 
Diğer telli musiki aletleri (mandolin hariç) 
Akordiyonlar ve konsertinalar (ağız armonikleri dâhil) 
Diğer nefesli musiki aletleri 
Vurularak çalınan musiki aletleri 25 000 
Yalnız eğitime yarıyan plâklar 5 000 
Kurşun kalemler 
Kurşun kalem uçları 
Yalnız resim tebeşirleri -
(terzi sabunu hariç) 30 000 
Muhtelif 200 000 

M, Meolisi (S. Sayısı: 80e ek) 
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«B» LÎSTESÎ 

6 Ocak 1962 
Tarihli Protokole ek 

1962 yılında Türkiyenin S. S. C. B. ne ihracedeceği mallar 

Yıllık kontenjan 
Malların ismi miktar veya kıymeti 

Fındık 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Küçük baş 'hayvan derisi 
Palamut hülâsası 
Narenciye (600 tonu limon içindir) 
Tütün 
Yün 
Defne yaprağı 
Pamuk 
Bakır 

ala yağı 
Canlı hayvanlar 
Muhtelif 

200 
4 600 
1 000 
300 

3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
200 

1 500 
500 

1 000 
1 500 000 
100 000 

Ton 
Ton PA 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Kgr. 
ıU. S. A. doları 
U. S. A. doları 

6 Ocalk 1962 
Sayın Başkan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye Cum'huriyeti arasındaki 8 Ekim 1937 ta
rihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına e'k Üçüncü Protokolün bugün imzalanmaısı ile neticelenen 
müzakerelere atfen Sovyetler Birliğinden ithal olunacak muhtelif makinalar ve teçhizat için Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1962 senesine aidolmak üzere 3 500 000 U. S. A. doları tutarında 
bir kontenjan ayırdığını size bildirmekle şeref duyarım. 

Mezkûr kontenjan ihtiyacı olan makina ve teçhizatın Sovyetler Birliğinden satınalmması için 
Türkiye'nin Devlet sektörü ile hususi sektörü tarafından kullanılacaktır. 

Türkiye Devlet ve hususi teşekkülleri ve firmaları ile 'Sovyet dışticaret teşekkülleri bu kon
tenjan çerçevesinde makina ve teçhizatın teslimi için gerekli mukaveleleri imzalamadan evvel sa
lahiyetli Türk makamlannm muvafakatini alacaklardır. Akdedilen mukavelelere göre Sovyetler 
Birliğinden Türkiye'ye malkina ve teçhizatın ithali için Türk salahiyetli makamları gerekli müsaadeyi 
vereceklerdir. 

Yukarda yazılı 'husus hakkında Hükümetinizin muvafakatini teyidetmenizi dilerim. . 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay K. Bahtov 
'Sovyetler Birliği 

Heyeti Başkanı. 

Türk Heyeti Başkanı 
Sabahattin Dumer 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 80e ek) 
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Arikara, 6 Ocak 1962 

Bay Başkan, . , 

Bugünkü tarihli ve metni aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı teyidederiın. 
«Sovyet S'osyaldst Cumhuriyetleri Birliği dle Türkiye Cumlmriycti arasındaki 8 Ekim 1937 ta

rihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün bugün imzalanmaisı ile neticelenen 
müzakerelere atfen Sovyetler Birliğinden ithal olunacak muhtelif makinalar ve teçhizat için Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1962 senesine aidolmak üzere 3 500 000 U. S. A. doları tutarında 
Ibiir kontenjan ayırdığını size bildirmekle şeref duyarım. 

Mezkûr kontenjan ihtiyacı olan makina ve teçhizatın Sovyetler Birliğinden satınalmması için 
Türkiye'nin Devlet sektörü ile hususi sektörü tarafından kullanılacaktır. 

Türkiye Devlet -ve 'hususi teşekkülleri ve firmaları ile Sovyet dışticaret teşekkülleri bu kon
tenjan çerçevesinde makina ve teçhizatın teslimi için gerekli mukaveleleri imzalamadan evvel saı-
lâıhiiyctli Türk makamlarının muvafakatini alacaklardır. Akdedilen mukavelelere -göre Sovyetler 
Birliğinden Türkiye'ye makina ve teçhizatın ithali için Türk salahiyetli makamları gerekli müsaadeyi 
vereceklerdir. 

Yukarda yazılı husus hakkında Hükümetinizin muvafakatini tcyidetimenizi dilerim.» 
Mezkûr mektubun münderecatına Hükümetimin muvafakatini bildirmekle şeref duyarım. 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Sabahattin Dumer (K. Bahtov) 
Türk Heyeti Başkanı 

6 Ocak 1962 
Bay Başkan 

Bugün, 8 Ekim 1937 tarihli Türk Sovyet Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
imzasına müncer olan müzakerelere atfen, aşağıdaki hususlara ait mutabaktımı size teyid etmelde 
şeref kazanırım. 

1. 1962 yılı izmir Fuarı hakkında tesbit olunacak rejimde, Sovyet mallarının satışı için 
1 000 000 U. S. A. dolarından daha az bir kontenjan ayrıldığı takdirde, aradaki fark, S. S. C. 
B.'nin Türkiye'ye ihraç edeceği mallara ait «A» listesindeki «Muhtelif» pozisyonlarına mütedair 
meblâğa eklenecektir. 

2. Salahiyetli Türk teşekkülleri veya' firmaları ile Sovyet Dış Ticaret teşekküllerinin, 1962 
yılı zarfında her iki memleket salahiyetli makamlarının önceden muvafakati şartiyle yekdiğerine 
satmak istiyecekleri 37.06 tarife ve istatistik pozisyonlu «dolu film» için karşılıklı olarak 20 000 er 
U. S. A. dolarlık kontenjan tefriki kararlaştırılmıştır. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

Bay K. Bahtov 
Sovyetler. Birliği 

Heyeti Başkanı. 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 80e ek) 

Türk Heyeti Başkanı 
Sabahattin Dumer 



— 13 — 
6 Ocak 1962 

Bay Başkan 

Bugün, 8 Ekim 1937 tarihli Türk Sovyet Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Üçüncü Protokolün 
imzasına müncer olan müzakerelere atfen: 

«1. 1962 yılı izmir Fuarı hakkında tesbit olunacak rejimde, Sovyet mallarının satışı için 
1 000 000 U. S. A. dolarından daha az bir kontenjan ayrıldığı takdirde, aradaki fark, S. S. C. 
B.'nin Türkiye'ye ihraç edeceği mallara ait «A» listesindeki «Muhtelif» pozisyonlarına mütedair 
meblâğa eklenecektir. 

2. Salahiyetli Türk teşekkülleri veya firmaları ile Sovyet Dış Ticaret teşekküllerinin, 1962 
yılı zarfında her iki memleket salahiyetli makamlarının önceden muvafakati şartiyle yekdiğerine 
satmak istiyenleri 37.06 tarife ve istatistik pozisyonlu «dolu filim» için karşılıklı olarak 20 000 er 
U. S. A. dolarlık kontenjan tefriki kararlaştırılmıştır.» 

Yukarıda yazılı husus hakkında Hükümetimizin muvafakatini teyit etmenizi dilerim. 
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 

K. Bahtov 
Bay Sabahattin Dumer Sovyetler Birliği 

Türk Heyeti Başkam Heyeti Başkanı 

29 . 3 .1963 
Ticaret Komisyonu tezkeresi 

Yüksek Başkanlığa 

İlişikte sunulan. 1/105, 1/117, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159 ve 1/170 esas kayıt numaralı anlaş-
malara ait kanun tasarıları hakkında Anayasa Komisyonunun mütalâasının alınmasına Komisyonu
muzca karar verilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Ticaret Komisyonu Başkanı 

İzmir 
Arif Ertunga 

Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 30 . 4 . 1963 
Esas No. 1/155 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 24 Nisan 1963 günkü Birleşimde, Ticaret Komisyonunun 29 Mart 1963 
tarihli, Esas No. 1/105, 1/117, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/170 ve Karar No. 13 saydı ya
zısıyla hakkında mütalâa talebedilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 80 e efe ) 
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ek 3 ncü protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun ta
sarısını Hükümet adına Ticaret Bakanlığı temsilcisinin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki 
hususları kararlaştırmıştır : • 

1. Mezkûr tasarının sevk yazısından anlaşıldığına göre; bu Anlaşma; Bakanlar Kurulu
nun 5 . 3 . 1962 tarihli ve 6/261 sayılı kararnamesiyle onaylanmış bulunmaktadır. 

Bu onay işleminin 20 Mayıs. 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanuna veya 1 Şubat 1956 tarihli 
ve 6653 sayılı Kanuna istinadettiği de anlaşılmaktadır. 

2. 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi ge
reğince, milletlerarası andlaşmaları onaylama yetkisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait bulunuyordu. Ancak, diplomatik zaruretler neticesinde muhtelif zaman
larda çıkarılmış olan bâzı kanunlarla ve bu arada, mezkûr 7280 sayılı Kanunla, bilhassa ik
tisadi ve ticari mahiyetteki bâzı andlaşmaları teşriî organın onayı olmaksızın yürürlüğe 
koymak yetkisi icra organına verilmiş ve ayrıca icra organı bu andlaşmaları yine bu ka
nunlarda belirtilen süreler içinde teşriî organın onayına sunmak mükellefiyetiyle bağlanmıştı. 

Bu bakımdan halledilmesi gereken mesele, 1") tikim 1961 den önce yürürlükte, olan Ana
yasa kaideleri muvacehesinde doktrinde çok keVe Anayasaya uygun olmadığı ileri sürülmüş 
olan; ancak, kesin diplomatik zaruretleri aksettiren bu kanunların, Anayasanın 65 nci mad
desinin yürürlüğe girmesiyle tamamen mi ortadan kalktığı yoksa sadece bâzı kısımlarının mı 
tadil edilmiş olduğu konusudur. 

3. Anayasanın 65 nci maddesi hükümleri esas itibariyle, ayrıca bir kanunla düzenlen
mesine lüzum olmaksızın hukuk düzenimizde doğrudan doğruya tesir icra eden kaideleri ihtiva 
etmektedir. Bu durumda, bu hükümlerin yürürlüğe girmesiyle bahis konusu kanunların ta
mamının mı yoksa sadece bâzı hükümlerinin mi ortadan kalkmış olduğunu tesbit ederken, Ana
yasa vâzıımn Anayasanın mezkûr maddesini sevk ederken takibettiği maksadı göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. 

Gerçekten, Anayasa vâzıımn maksadı, milletlerarası andlaşmalarm yürürlüğe konmasında 
yukarda bahsedilen diplomatik zaruretleri ' karşılamak olmuştur. Böyle olunca, Anayasanın 
bu hükmünün yürürlüğe girmesiyle, icra organına bâzı andlaşmaları teşriî organdan geçir
meden önce yürürlüğe koyma yetkisini veren kanunların bütün hükümlerinin ortadan kalktı
ğını kabul etmek, bu konuda icra organına yetki veren yeni bir kanunun çıkmasına değin, 
bu gibi andlaşmaları teşriî organa bir uygun bulma kanunu tasarısiyle sevk etmek mecburiye
tini icra organına yüklemek demek olur. Halbuki, Anayasa vâzıımn maksadının bu konuda 
icra organının yetkilerini daraltmak olmadığı açıktır. 

Bu durumda, doğru olan tez, hiç şüphesiz, bu gibi kanunlarımızda icra organına bâzı 
andlaşmaları doğrudan doğruya yürürlüğe koymak yetkisini veren hükümlerin meriyette 
kaldığını; sadece, bu kanunlarda yer alan ve bu gibi andlaşmalarm Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konduktan sonra teşriî organın onayına sunulmasını gerektiren hükümlerin kalk
tığını kabul etmektir. Zira, Anayasamızın 65 nci maddesi andlaşmaları onaylama yetkisini 
teşriî organdan alıp icra organına vermiş ve bu gibi andlaşmalar için de - kanuni yetki mev
cutsa - onaylamayı uygun bulma kanununun çıkarılması mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. 

Yukardaki mütalâalar muvacehesinde, 1 Şubat 1956 tarihli ve 6653 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ve 3 Temmuz 1953 
tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bu kanunun kapsamına giren andlaşmalarm 
yasama organına şevkine dair hükmünün Anayasanın 65 nci maddesinin yürürlüğe girme
siyle kaldırılmış olduğu; ancak, bu kanunların diğer hükümlerinin meriyetinin devam ettiği 
neticesine varmak gerekmektedir. 

4. Bu durumda, bu kanunlar gereğince yapılan ve Anayasanın 65 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının şümulü dışında kalan milletlerarası andlaşmalarm Hükümetçe teşriî organa bir 

M. Meclisi (S. Sayısı: 80e ek) 
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uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak sunulması zorunluğu mevcut bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, Hükümetin kendi hakkı hıyarını kullanarak, bu gibi andlaşmalan bir uygun 
bulma kanunu tasarısıyla teşriî organa sunabileceği de şüphesizdir. 

İmdi, inceleme konumuz olan a ulanmalar için Hükümetin Anayasanın 65 nci maddesin
den doğan bu hakkı hıyarını bu anlaşmaları bir uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak 
teşriî organa sevk letnıek yolunda kullanma y etkisinin mevcut olup olmadığını da ayrıca araş
tırmak gerekmektedir. 

Anayaısanın 65 nci maddesinin mıı fıkrası, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası 
andlaşnıalara kanun kuvvetini tanımaktadır. Bahis konusu anlaşmalar da, gerek 15 Ekim 1961 
den önce, gerek sonra meri Anayasa ve kanun hükümleri dairesinde usulüne göre «yürür
lüğe konmuş» bulunmaktadır. Gerçekten, •raporumuzun 1 nci maddesinde belirtildiği veç
hile bu anlaşmalar bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 

Böyle olunca, icra organınca yürürlüğe konup kanun kuvvetini iiktisabetmiş milletler
arası andlaşmalar için sonradan bir onaylamayı uygun bulma kanunu çıkarılmasına mahal 
olmadığı aşikârdır. 

5. Yukardaki mütalâalara binaen, mezkûr anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısının ve buna mümasil, diğer kanun tasarılarının Başkanlığa iade 
edilmesi en uygun yol olacaktır. iade keyfiyetinden Genel Kurula bilgi verilmesi gerekeceği 
de tabiîdir. 

6. Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkam 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 

Afyon Karahisar 
H. N. Baki 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

İmzada hazır bulunamadı 

Sözcü 
istanbul 
C. Kırca 

Ankara 
F. Börekçi 

Malatya 
M. Delikayü 

Bu rapor kâtibi 
Kars 

K. Güven 

Çorum 
/. Tombuş 

Mardin 
M. A. Arıkan 

imzada hazır bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı :80c ek) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/159 
Karar No. : 34 

24 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye. Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8.İ0.1937 
tarihli Ticaret ve-ödeme Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının, Anayasa Komisyonunun mütalâası gereğince Hükümete 
iadesi için Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
izmir Ankara Ankara 

A. Ertunga î. Gence M. Mıhçıoğlu 
îmzada bulunamadı 

komisyonumuzca karar 

istanbul 
N. öktem 

istanbul 
V. özarar 

Trabzon 
E. Dikmen 

imzada bulunamadı 

Urfa 
O. Ağan 

»» -« 

M. Meclisi (S. Sayısı: 80e ek) 



Döntm : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları ve 

Anayasa Kamisyonu mütalâtası (1 /158) 

T. C. 
Başbakanlık 7.3. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1709/800 T 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ye ekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokol ile ilişikleri Bakanlar Kurulunca 5 . 3 . 1962 tarihli ve 6/261 sayılı Karar
name ile onaylanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. ismet inönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret ve Tediye Aanlaşması çerçevesi dâhilinde cereyan etmekte olan Tür
kiye - Romanya ticari mübadelelerinin 1962 yılı ithalât programımıza uygun olarak tatbikini 
sağlamak maksadiyle 1961 devresi ikili kontenjan listelerinin revizyonunu teminen Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Bükreş'te yapılan müz/akereler 13 . 1 . 1962 tari
hinde iki Hükümet arasında 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek bir Protokolün 
imzalanmasiyle neticelenmiştir. 

iki memleket arasında mübadele mevzuu olacak mullar mezkûr Protokole ekli «Ap» ve «B» 
listelerinde tesbit edilmiştir. 

Romanya Halk Cumhuriyetinden yapılacak ithalâta ait listemizde kayıtlı maddelerin tespi
tinde ekonomimizin icaplarına uygun tarzda geniş ölçüde haımmadelere ve kısmen zururi ihti
yaç maddelerine yer verilmiş olup ve bu memleketten ithal edilecek maddelerin dış ticaret re
jimimize ek liberasyon ve tahsisli ithal mallan listelerindeki maddelere uygunluğu sağlan
mıştır* 

Ayrıca, Romanya ile aramızda mübadele mevzuu olacak maddelere kontenjan tefrik edilir
ken; APA sahası ve serbest dövizli memleketleri e ticaretimizin bünyesi ile seyri ve Romanya 
Halk Cumhuriyetiyle 1961 yılında vâki mübadelelerin tatbikatından elde edilen neticeler n"azarı 
itibara alınarak, bu memleket ile aramızdaki ticaret hacmi karşılıklı olarak ceman 16.5 milyon 
dolar civarında realist bir seviyede tesbit edilmiştir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edilen bahis konusu Protokol ile ilişiğinin on <v-
1 anmasının uygun bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz olunur. 

73 e ek 



Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dı§işleri Komisyonu 
Esas No. : 1/158 
Karar No. : 20 

7 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede gösterilen sebepler, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Bursa 

C. Perm 
Erzurum 
E. Akça 
Manisa 

N. Yenişehirlioğlu 
Uşak 

A. Tahtakılıç 

Sözcü 
istanbul 

C. Baban 
İstanbul 

F. K. Gökay 
Mardin 

V. Dizdaroğlu 
Tekirdağ 
O. öztrak 

Kâtip 
Hatay 

A. M. Bereketoğlu 
Kocaeli 

N. Erim 
Samsun 
/. Kılıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Denizli 
8. Bosna 
Kütahya 
8. Tosbi 
Samsun 

O. Şakinoğlu 

Blillet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/158 
Karar No. : 10 

Ticaret Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 4 . 1962 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cuınhunyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1054 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 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 
Ticaret Komisyonu 

izere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanı 
İzmir 

A. Ertunga 

Balıkesir 
C. Kanbulat 

Sözcü 
istanbul 

A. Yazgan 
tmzada bulunama< 11 

Bursa 
Z. Uğur 
Konya 

8. Kuzucu 

M. Meclisi 

Kâtip 
Sinop 

C. Karahan 
imzada bulunamadı 

İstanbul 
İV. Öktem 

Siirt 
If. Özgen 

( S. Sayısı: 73 e ek) 

Ankara 
M. Mıhcıoğlu 

İstanbul 
V. özarar 
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HÜKÜMKTÎN TEKLİF 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«.Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5.4. 1954 tarihli Ticaret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkvnda, kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 13 . 1 . 1962 tarihinde Bükreş'te imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cum
huriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. . :! 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Balkanı 
N. Ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Dışişleri Bakanı 
S, Sarper 

Ticaret Bakanı 
/. Oürsan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Balkanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
§. înan 

S a. ve S'o. Y. Bakanı 
S, Seren 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı. İmar ve İskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

5 . 3 . 1962 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı " 
H. İncesulu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
§. Buladoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

M. Meclisi (S. Sayını: 78 § 4k) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret 

Anlaşmasına 

EK PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümessilleriyle Romanya Halk Cumhuriyeti mümessilleri her 
iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek maksadiyle 30 Aralık 1961 ile 13 Ocak 1962 
tarihleri arasında Bükreş'te toplanarak 5 Nisan 11954 de imzalanan yürürlükteki Ticaret Anlaşma
sına ekli listeleri gözden geçirerek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Romanyaya ihracı derpiş olunan Türk malları işbu Protokola ekli «A» listesinde ve Türkiye'ye 
ihracı derpiş olunan Romen malları «B» listesinde tadat edilmiş olup bu listeler yukarda zikri ge
çen Ticaret Anlaşmasına bağlı listelerin yerine kaim olmaktadır. 

Madde — 2. 

îşbu Protokolün birinci maddesinde derpiş olunan listeler 1 Ocak 1962 den 31 Aralık 1962 tari
hine kadar olan devre için muteber olacaktır. 

Bükreş'te 13 Ocak 1962 tarihinde Fransızca iki asli nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

M. Ataman M. Petrescu 

M. Meclüri (S. Sayın: 78e * ) 



(A) LÎSTESÎ 

Romanya'ya İhracedilecek Türk malları 

Sıra 
No. Malın cinsi 

1 OBaJlı'k (ıtuzlu, taıze, kon jöle) 
2 Balık konserveleri 
3 Balık yumurtası 
4 Çöven 
5 Fındık 
6 Kuru üzüm 
7 Kuru incir 
8 Narenciye, limon 

Diğerleri 
9 Zeytin 

10 Kendir tohumu 
11 Küspe 
12 Palamut hulâsası 
13 Palamut ve palamut tırnağı 
14 Pamuk 
15 Tiftik 
16 Yün 
17 Yün iplikleri 
18 Sanayide müstamel karde pamuk ipliği 
19 Küçük baş hayvan derisi 
20 Pamuklu mensucat 
21 Tütün 
22 Demir cevheri 
23 Krom cevheri 
24 Muhtelif 

Yıllık kontenjan 

5 000 Ton 
2 000 

200 
150 
160 
300 
700 
300 

1 000 
1 500 

800 
500 

1 500 
2 500 
1 500 

150 
200 
50 

500 
400 

P.M. 
200 

20 000 
P.M. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

750 000 $ A.B.D. 

P.M. = İhtiyaç vukuunda tetkik edilecek. 

M. Mecİûri ( S. Sayını: 78 * «k ) 



Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 

¥' 

13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 

Güm. Ta. ve 
İst. No.ları 

13.02.13 
15.07.11 
25.31 
27.10.33 
34.03 

27.13 
28.03 
28.06 
28.17.10 

20 
30 
40 

28.19.10 
20 

28.20 
28.30 
28.42.11 

12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
29 
31 
39 
41 
49 

28.42.13 
16 
17 

28.45 
28.47.60 
28.56 
29.16 
29.22 
32.05.21 

22 
29 

32.06 
34 02.20 
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(B) LİSTESİ 

Türkiye'ye ihracedilecek Romen mallan 

Malın ismi 

Zam'kı araM 
Hinıt yağı 
Fel'dispat ve fülüor-spat 
Makina yağları 
Yağlama .müstahzarları ve 
sair müstahzarlar 
Parafin, petrol mumları ve diğerleri 
Nebati fearalar (carflbon black ive diğerleri) 
Klor hidrik asit, klorosülfonik veya klorosülfürak asid 
Sodyum hidroksit (köstik soda) 
Potasyum hidroksit 
Sodyum peroksid 
Potasyum peroksid 
Çinko oksit 
Çinko peroksit 
Alüminyum oksit, alüminyum hidroksit, suni ıkorendoıı 
Klorürler ve oksi klorürler 
Sodyum hi karbonat 
Sodyum per karbonat 
Potasyum bi karbonat 
Diğerleri 
Baryum karbonat 
Prespite magnezyum karbonat 
Magnezyum karbonat 
Manganez karbonat 
Diğerleri 
Bakır, lityuım ve bazik, bizmut, karbonat 
Diğerleri 
Amonyum bi karbonat 
Diğerleri 
Sodyum karbonat 
Potasyum karbonat 
Kurşun karbonat 
Silikatlar 
Potasyum bi karbonat 
Karbürler ' • 
Asit alkoller ve sairleri 
Amin fonksiyonlu bileşikler 
Anilinler, alizarinler 
ıSuni organik boyayıcı maddeler . -
Diğerleri 
Boyayıcı lâklar 
Diğer ıtansiyo aktif müsttahsallar ve lesivler için müstah-

sallar 

Kıymet 
U.S. A. 

5 000 
25 000 
5 000 

800 000 

125 000 
250 000 

15 000 

400 000 

100 000 
50 000 
20 000 

50 000 

200 000 
30 000 
10 000 
50 000 

25 000 

150 000 
20 000 

50 000 
M. Meclisi ( S. Sayısı: 73 e eik) 



Sıra 
No. 

21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

G ü m . Tâ. ve 
îst. No.'ları 

38.03.10 
38.03.20 
29.15.90 
39.01 

39.02.10 
90 

39.03.40 
39.03.50 
39.04.10 
39.05 
39.06.21 

29 
44.03.31 

80 
44.03.50 
44.11.21 
44.21 
47.01 
48.01.20 
48.01.41 

48.01.61 
48.10 
48.01.62 

63 
69 

48.03 
48.05.90 
48.06.10 
48.07 

48.08 
48.13 
51.01 
03 

56.01 
02 
03 
04 
05 

68,03 

68.04.20 

68.05 

Malın ismi 
Kıymet 

U. S. A. $ 

Aktiv hale 'getirilmiş kömürler 
Tasfiye toprağı 
Yalnız plâstifıiyan 
Kondansasyon, polikondansasyon ve poli adisyon yolu ile te
min eklilen müstahsallar 
Mayi ve hamur haldeki müstahsallar ve sairleri 
Yalnız akrilik esaslı plâstikler 
Mayi ve hamur haildeki müstahsallar ve sairleri 
Arulkanize fiber 
Yalnız mayi ve hamur haldeki müstahsallar 
Eritilere'k tadil edilmiş tabiî reçineler 
Mayi ve 'hamur haldeki müstahsallar ve diğerleri 
Diğerleri 
Maden direği _•';; 

Kâğıt hamuru odunu 
Ağaçtan kunduracı çivisi 
Ambalaj kasaları 
Kâğıt hamuru ve selilöz 
Metrekaresi 50-55 gram ağırlığında olan kâğıtlar 
Kâğıt hamuru ihtiva etmiyen 'birinci kalite yazı ve matbaa 
kâğıtları 
Sigara, kâğıdı 

Sünger kâğıdı 
Tfcesim kâğıdı 
Diğer kâğıtlar 
Yalnız, parşömine ve parşömine taklidi kâğıtlar 
Diğer mukavvalar 
ödç.ü aletleri için çizgili kâğıtlar 

-Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış kâğıt ve mu
kavvalar 
Filtre 'kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar 
Karbon kâğıtları ve sair kopya 'kâğıtları 
Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler 

Dokum ava elverişli sentetik ve suni lifler ve lif döküntüleri 

İşlenmiş kaygan taşı ve tabiî veya aglomere kaygan taşın
dan imam ûl ler 
Mermer kesmeye mahsus testere ve sanayide kullanılan zım
para taşları 
El ile (bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar 

10 000 
10 000 

300 000 PA, 
500 000 

600 000 
10 000 
300 000 
500 000 
100 000 

100 000 

20 000 

54 000 
4 000 

50 000 

50 000 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 73 e ek) 



. Tâ. ve Kıymtt 
ist. No.ları Malın ismi U.S. A. $ 

68.06 Toz veya tane halinde aşındırıcılar 
68.13 işlenmiş amyant ve mamülâtı 
69.02.10 % 70 den fazla miktarda alümin ihtiva eden ateş tuğlaları; 

brome manganezitli ve manganezitli ateş tuğlaları 
69*11.10 Porselenden sofra eşyası 
70.04 Telli caimlar ve diğerleri 
70.05.30 Yalnız renkli ve opal camlar 
70.06 Telli cam ve diğerleri 
70.14.10 Yalnız lüks lâmbası camı 
73.24 Demir veya çelik baplar 
84.06.20 Dizel ve yarım dizel motorlar 

40 Benzin motorları 
80 Dahilî ihtirakli diğer motorlar 

84.09.10 Makina ile işliyen yol siiinidirleri 
84.10.22 Yalnız türbopoımplar 

23 Mayiat için tulumbalar 
29 Müteferrik aksam ve parçalar 

84.15.90 Soğutmaya mahsus makina ve cihazların müteferrik aksam 
ve parçaları 

84.24 Toprağı hazırlamak, işlemek ve ekmek için ziraat makina ve 
cihazları 

84.29.20 Değirmenciliğe mahsus makina ve cihazların müteferrik ak
sam ve parçaları 

84.45 Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus maki-
nafh aletler 

84.56.20 Taş kırıma makinaları 
30 Madenleri ayırmaya, eleme ve yıikamaya mahsus makina 

ve cihazlar 
80 Sair makina ve cihazları 
91 Maden'leri ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makina 

ve cihazların müteferrik aksam ve parçaları 
85.01.10 Gerilimi 35 000 Wolttan (35 000 hariç) yüksek olan her ta-

21 kattaki transformatörler ve takati 1 500' Kw den (1 500 
60 dâhil) .yukarı her gerilimdeki transformatörler 

85.01.22 "Elektrik jeneratörleri 
85.01.31 2 beygir gücüne kadar elektrik motorları 

32 2 ilâ 10 beygir kuvvetine kadar elektrik motorları 
33 10 ve idaha ziyade beygir gücünde elektrik motorları 

85.01.40 Konvertisörler 
50 Reaktans bobinleri 
90 Aksam ve parçalar 

85.02 Elektrikli mıknatıslar ve sairleri 
85.10.10 Maden locakları için maden lâmbaları 
85.13 Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar 
85.11.20 Kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli malkina ve ci

hazlar 

30 000 

100 000 
100 000 

150 000 P.A. 
10 000 
75 000 P.A. 

100 000 
25 000 

50 000 

100 000 

200 000 

100 000 

350 000 

25 000 

60 000 P.A. 
25 000 

160 000 

30 000 

25 000 
15 000 

15 000 

M. Meclisi (S. Sayısı : 73 e efe) 



Sıra 
No. 

,57 

58 
59 
60 
m 
62 

f>3 

64 
65 
66 
67 
68 

Güm. Tâ. ve 
îst. No.ları 

85.23.10 
20 

86.09 
87.01 
87.10 
90.16 
90.17 

92.01 
92.02 
92.04' 
92.05 
92.06 
96.02.20 
98.05.10 
98.07.90 
98.08.10 

Kıymet 
Malın ismi U. S. A. d 

Toprak ve su altı kabloları 150 000 

Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve parçalan . 500 000 
Traktörler P.M.. 
Motorsuz bisiklet 15 000 
Resim yapmaya ve çizmeye mahsus aletler ' 5 000 
Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve 
cihazlar 30 000 
Piyanolar, klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler 
Diğer telli musiki aletleri 
Akordionlar ve konseftinalar, ağız armonikaları 
Diğer nefesli musiki aletleri 
Vurularak çalman musiki aletleri 
Resim sanatına mahsus her nevi fırçalar 
Kurşun kalemler 
Yalnız el ile basılan numaratörler 
Yazı ve hesap ma'kinası şeritleri 
ispençiyari 'müstahsallar ve ispençiyari müstahsallarm ham-
madldeleri 

69 Muhtelif 

30 000 
5 000 

10 000 
4 000 
4 000 

50 00Q 
750 000 

Bükreş; 13 Ocak 1962 
Bay Reis, 

İşbu Protokolün bugün inlzasiyle neticelenen müzakerelere atfen, ilgili Türk Makamlarının 1962 
yılı izmir Fuarı rejimi esasları dâhilinde Romanya'ya hali hazır ticari mübadele hacmi nazara alın
mak suretiyle Romanya'ya bir kontenjan tahsis olunacağı hakkında Hükümetinizin mutabakatini lüt
fen teyit etmenizi rica ederim. 

Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Reis. 

Bay. M. Ataman Romanya Heyeti Reisi 
Türk Heyeti. Reisi 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 73 e e(k) 
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Bükreş; 13 Okak 1962 

Bay Reis, 

Meali aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şerefyabım. 
«îşbu Protokolün bugün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen, ilgili Türk Makamlarının 1962' 

yılı İzmir Fuarı rejimi esasları dâhilinde Romanya'ya hali hazlr ticari mübadele hacmi nazara alın
mak suretiyle Romanya'ya bir kontenjan tahsis olunacağı hakkında Hükümetinizin mutabakatini 
lütfen teyidetmenizi rica ederim.» 

Size yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatini bildirmekle şeref kazanırım. 
Yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Reis. 

Bay. M. Petreseu Türk Heyeti Reisi 
Romanya Heyeti Reisi 

Bükreş 

29 . 3 . 196$ 

Ticaret Komisyonu tezkeresi 

Yüksek Başkanlığa 

ilişikte sunulan 1/105, 1/117, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159 ve 1/170 esas kayıt numaralı anlaş
malara ait kanun tasarıları hakkında Anayasa Komisyonunun mütalâasının alınmasına komisyo
numuzca karar verilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Ticaret Komisyonu Başkam 

İzmir 
Arif Ertunga 

Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 4 . 1963 

Esas No. 1/158 
Karar No. 24 . 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 24 Nisan 1963 günkü Birleşimde, Ticaret Komisyonunun 29 Mart 1963 
tarihli, Esas No. 1/105, 1/117, 1/156, 1/157, 1/158, 1/159, 1/170 ve Karar No. 13 sayılı ya
zısıyla hakkında mütalâa talebedilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhu
riyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısını Hükümet adına Ticaret Bakanlığı 
temsilcisinin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Mezkûr tasarının sevk yazısından anlaşıldığına göre; bu Anlaşma; Bakanlar Kurulu
nun 5 . 3 . 1962 tarihli ve 6/261 sayılı kararnamesiyle onaylanmış bulunmaktadır. 

Bu onay işleminin 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanuna veya 1 Şubat 1956 tarihli 
ve 6653 sayılı Kanuna istinadettiği de anlaşılmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 73 e ek ) 
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2. 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi ge

reğince, milletlerarası andlaşmaları onaylama yetkisi doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait bulunuyordu. Ancak, diplomatik zaruretler neticesinde muhtelif zaman
larda çıkarılmış olan bâzı kanunlarla ve bu arada, mezkûr 7280 sayılı Kanunla, bilhassa ik
tisadi ve ticari mahiyetteki bâzı andlaşmaları teşriî organın onayı olmaksızın yürürlüğe 
koymak yetkisi icra organına verilmiş ve ayrıca icra organı bu andlaşmaları yine bu ka
nunlarda belirtilen süreler içinde teşriî organın onayına sunmak mükellefiyetiyle bağlanmıştı. 

Bu bakımdan halledilmesi gereken mesele, 15 Ekim 1961 den önce yürürlükte olan Ana
yasa kaideleri muvacehesinde- doktrinde çok kere Anayasaya uygun olmadığı ileri sürülmüş 
olan; ancak, kesin diplomatik zaruretleri aksettiren bu kanunların, Anayasanın 65 nci mad
desinin yürürlüğe girmesiyle tamamen mi ortadan kalktığı yoksa sadece bâzı kısımlarının mı 
tadil edilmiş olduğu konusudur. 

3. Anayasanın 65 nci maddesi hükümleri esas itibariyle, ayrıca bir kanunla düzenlen
mesine lüzum olmaksızın hukuk düzenimizde doğrudan doğruya tesir icra eden kaideleri ihtiva 
etmektedir. Bu durumda, bu hükümlerin yürürlüğe girmesiyle bahis konusu kanunların ta
mamının mı yoksa sadece bâzı hükümlerinin mi ortadan kalkmış olduğunu tesbit ederken, Ana
yasa vâzımm Anayasanın mezkûr maddesini sevk ederken takibettiği maksadı göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. 

Gerçekten, Anayasa vâzımm maksadı, milletlerarası andlaşmalarm yürürlüğe konmasında 
yukarda bahsedilen diplomatik zaruretleri karşılamak olmuştur. Böyle olunca, Anayasanın 
bu hükmünün yürürlüğe girmesiyle, icra organına bâzı andlaşmaları teşriî organdan geçir
meden önce yürürlüğe koyma yetkisini veren kanunların bütün hükümlerinin ortadan kalktı
ğını kabul etmek, bu konuda icra organına yetki veren yeni bir kanunun çıkmasına değin, 
bu gibi andlaşmaları teşriî organa bir uygun bulma kanunu tasarısıyla sevk etmek mecburiye
tini icra organına yüklemek demek olur. Halbuki, Anayasa vâzımm maksadının bu konuda 
icra organının yetkilerini daraltmak olmadığı açıktır. 

Bu durumda, doğru olan tez, hiç şüphesiz, bu gibi kanunlarımızda icra organına bâzı 
andlaşmaları doğrudan doğruya yürürlüğe koymak yetkisini veren hükümlerin meriyette 
kaldığını; sadece, bu kanunlarda yer alan ve bu gibi andlaşmalarm Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konduktan sonra teşriî organın onayına sunulmasını gerektiren hükümlerin kalk
tığını kabul etmektir. Zira, Anayasamızın 65 nci maddesi andlaşmaları onaylama yetkisini 
teşriî organdan alıp icra organına vermiş ve bu gibi andlaşmalar için de - kanuni yetki mev
cutsa - onaylamayı uygun bulma kanununun çıkarılması mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. 

Yukardaki mütalâalar muvacehesinde, 1 Şubat 1956 tarihli ve 6653 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesiyle 20 Mayıs 1959 tarihli ve T280 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ve 3 Temmuz 1953 
tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bu kanunun kapsamına giren andlaşmalarm 
yasama organına şevkine dair hükmünün Anayasanın 65 nci maddesinin yürürlüğe girme
siyle kaldırılmış olduğu; ancak, bu kanunların diğer hükümlerinin meriyetinin devam ettiği 
neticesine varmak gerekmektedir. 

4. Bu durumda, bu kanunlar gereğince yapılan ve Anayasanın 65 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının şümulü dışında kalan milletlerarası andlaşmalarm Hükümetçe teşriî organa bir 
uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak sunulması zorunluğu mevcut bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, Hükümetin kendi hakkı hıyarını kullanarak, bu gibi andlaşmaları bir uygun 
bulma kanunu tasarısıyla teşriî organa sunabileceği de şüphesizdir. 

imdi, incelemö konumuz olan anlaşmalar için Hükümetin Anayasanın 65 nci maddesin
den doğan bu hakkı hıyarını bu anlaşmaları bir uygun bulma kanunu tasarısına ek olarak 
teşriî organa sevk etmek yolunda kullanma yetkisinin mevcut olup olmadığını da ayrıca araş
tırmak gerekmektedir. 

Anayasanın 65 nci maddesinin son fıkrası, usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası 
andlaşmalara kanun kuvvetini tanımaktadır. Bahis konusu anlaşmalar da, gerek 15 Ekim 1961 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 73 e ek) 
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den önco, -gerek sonra meri Anayasa ve kanun hükümleri dairesinde usulüne göre «yürür
lüğe konmuş» bulunmaktadır. Gerçekten, raporumuzun 1 nci maddesinde belirtildiği veç
hile bu anlaşmalar bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 

Böyle olunca, icra organınca yürürlüğe konup kanun kuvvetini ilktisabetmiş milletler
arası andlaşmalar için sonradan bir onaylamayı uygun bulma kanunu çıkarılmasına mahal 
olmadığı aşikârdır. 

5. Yukardaki mütalâalara binaen, mezkûr anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısının ve buna mümasil diğer kanun tasarılarının Başbakanlığa iade 
edilmesi en uygun yol olacaktır. îade keyfiyetinden Genel Kurula bilgi verilmesi gerekeceği 
de tabiîdir. . 

6. Havalesi gereğince Ticaret 
nuluı*. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Tekirdağ 

H. Mumcuoğlu 

Afyon Karahisar 
H. N. Baki 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

îmzada hazır bulunamadı 

Komisyonuna şevk edilmek 

Sözcü 
İstanbul 
C. Kırca 

Ankara 
F. Börekçi 

Malatya 
M. Delikaya 

üzere Yüksek Başkanlığa 

Bu rapor kâtiin 
Kars 

K. Güven 

Çorum 
/. Tombuş • 

Mardin 
M. A. Arıkan 

îmzada hazır bulunamadı 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/158 
Karar No. : 33 

24 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticâret An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
nın, Anayasa Komisyonunun mütalâası gereğince Hükümete iadesi için Genel Kurula arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Başkan 
îzmir 

A. Ertunga 

İstanbul 
V. özarar 

Sözcü 
Ankara 

/ . Gence 

Trabzon 
E. Dikmen 

îmzada bulunamadı 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

îmzada bulunamadı 
Urfa 

0. Ağan 

İstanbul 
N. öktem 

»-©-« 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 73 e ek) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İmar ve 

İskân, İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (1 /205) 

T. C. 
Başbakanlık 1.6. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1761 - A/1667 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

imar ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 9 . 5 . 1%2 tarihinde kararlaştırılan «îmar Kanununa bir madde eklenmesi hak
kındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Raşbalkan 
1. İnönü 

G E E E K Ç E 

Tasdikli îimar ve yol istikamet plânlarının uygulanması dolayısiyle, genişletilecek veya yeniden 
açılacak yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin çevre
sinde bulunup, genişletme ve açma için lüzumlu olanlardan başka gayrimenkuileri, umumi veya 
mevzii imar veyahut yol istikamet plânlarında işaret edilmiş parsel derinliklerine kadar istimlâk 
ve tasarruf hususunda belediyelere verilen yetkiler Anayasamızın 36 ve 38 nci maddelerine aykırı 
bulunmakadır. 

Mülkiyet hakkım hiçe sayan ve belediyelere lüzumundan fazla yetkiler bahşeden, dolayısiyle 
de lıer zaman için kötüye kullanılması mümkün olabilen bu hükmün imar mevzuatımızdan tamamen 
kaldırılması elzemdir. 

imar uygulaması dolayısiyle gayrimenkullerin kazanmış oldukları değerler yürürlükte bulunan 
diğer kanunlarımızda nazarı dikkate alınmış ve bu maksatla değerlendirme resmi tahakkukuna im
kân verilmiştir. 

Bunun dışında, vatandaş halt ve hukukunu hiçe sayan böyle bir hükme esasen ihtiyaç da hisse-
dilemiyeceğinden, 7341 sayılı Kanun yerine bir yenisinin getirilmesine lüzum yoktur. 

Bu itibarla da, her hangi bir tadil teklifi hazırlanmamış, bahis konusu kanunun tümünün yü
rürlükten kaldırılması yoluna gidilmiştir. 

65 
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imar ve iskân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İmar ve İskân Komisyonu 

Esas No. 1/205 
Karar No. 11 

17.10.1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

imar Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi : 

I 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde ve uygun 
mütalâa edilerek, kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Millet Meclisi 

imar ve iskân Komisyonu Başkanı 
've Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
1. İmirzalıoğlu 

istanbul 
§. Orhon 

Konya 
V. Tanır 

Adıyaman 
A. Atalay 

Bursa 
E. R. Akyürek 

Manisa 
N. Köklü 

içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/205 

10 . 12 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

imar Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair olan kanuiı tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile, Anayasamızın 36 ve 38 nci maddelerine aykırı hüküm ihti
va eden 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması maksadiyle hazırlanmış olan tasan, komisyonu
muzca da uygun mütalâa olunmuş ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
izmir Edirne Aydın Çorum 

Osman Sdbri Adal llhami Ertem Melâhat Gedik Hilmi İncesulu 

Kütahya 
Sezai Sarpaşai 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Maraş 
Ali Ilüdayioğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 65 ) 



Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/205 
Karar No. 42 

5.2.1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

îmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı, imar ve Iskan, içişleri komisyonlarının bu husustaki raporla-
riyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla, komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu : 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde ve uygun 
mütalâa edilerek, kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Denizli 
H.Oral 

Içjel 
M. Arıkan 

Başkanıvekdii Sözcü 
Erzurum Giresun 
N. Diler A, Cüceoğlu 

içel istanbul 
C. Kılıç S. Vardarlı 

Adıyaman 
A. At alay 

izmir 
M. Uyar 

Konya Maraş 
S. Aytan H. F. Evliya C 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Kayseri 
A. Araş 

Siirt 
'. Aydın 

Elâzığ 
N. Güray 

Kayseri 
M. Göker 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 65 ) 



— 4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İmar Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki 
7341 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6785 sayılı îmar Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkındaki 7341 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎOÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
tarihinden önce 7341 sayılı Kanun hükümleri
ne dayanılarak yapılan ve tapuya tescil edilmek 
suretiyle ikmâl edilmiş bulunan işlemler hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — 7341 sayılı Kanun hü
kümlerine dayanılarak başlanmış olup da henüz 
ikmâl edilmemiş olan işlemler yürütülmez. Bun
lar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

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

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

Başbakan 
İsmet İnönü 

9 . 5 . 1962 
Devlet Bakanı vo 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakam 

A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakam 
E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakam 
8. Seren 

Tarım Bakam 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Güm. ve Te. Bakam 
§. BuladoğVu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

»» -« 

M. Meclisi ( S. Sayısı ? 65 ) 



Dönem : 1 f%(\ 
ToPiantı:2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: D i l 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaş

tırma komisyonları raporları (1/270) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 8 .1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi • : 
Sayı : 71 - 1806/2573 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Hükümeti arasında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut Radyo - Tel
graf servisine dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ge
rekçesi ve eki ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çeşitli alanlardaki milletlerarası münasebetler büyük ölçüde gelişmiş ve bu arada komşu memle
ketlerin haberleşme tekniği dâhilinde karşılıklı bağlantıları da her gün biraz daha artmış bulun
maktadır. Memleketimizle komşumuz Sovyetler Birliği arasında doğru telefon servisinin bugüne ka
dar tesis edilememiş olması ve bu yüzden tatbikatta görülen aksaklıkların zaman kaybına sebebiyet 
vermesi, iki komşu memleket arasında telekomünikasyon alanında doğru ve süratli irtibat kurulması 
lüzumunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu itibarla, İstanbul ile Sofya ve Bükreş arasında esasen mevcut ve servise açık olan hattın 
Sofya ve Bükreş'ten itibaren Moskova'ya bağlanmasının her iki Hükümet tarafından da faydalı gö
rülmesi üzerine, karşılıklı menfaat ve iş birliği prensibine uygun olarak hareket eden taraflar, katıl
mış oldukları Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesi hükümleri dairesinde, aralarında Telli - Te
lefon irtibatı kurulmasını ve mevcut Radyo - Telgraf servisinin tanzimini sağlamak maksadiyle 
9 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da bir Andlaşma imza etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, onaylanmasının uygun bulunması için sunulan ilişik kanun ta
sarısının taallûk ettiği bu Andlaşmanın memleketimiz bakımından faydalı sonuçlar doğuracağı mü
talâa edilmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/270 
Karar No. : 18 

28 . 1 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler esnasında, Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları 
mütemmim malûmat neticesinde; gerekçede belirtilen sebepler komisyonumuzca da yerinde görül
müş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Süzoü Kâtip 
Bursa îstaııbul Sivas Bursa 

C. Perin C. Baban O. Sansözen M. Tayyar 

Denizli 
S. Bosna, 

Erzurum Manisa 
E. Akça N, Yenişehirlioğlu 

İmzada bulunmadı 
Samsun 
/. K4w 

Rize 
E- Yılmaz Akçal 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No: 1/270 
Karar No: o 

1963 

Y ÜKSEK BASK AN1/LĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın
da Telli.- Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Andlaşmamn 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
komisyonumuzca görüşüldü: 

Hükümet tasarısı aynen kabul edildi. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Erzincan 

Zeynel Gündoğdu 

Kayseri 
Hüsamettin (rümüşpala 

Sözcü 
Kütahya 

Mehmet Kesen 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

İ m zad a bulunam a d ı. 
Trabzon 

Nazmi ökten 

Antalya 
Nazmi Kerimoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 60) 
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HÜKÜMETIN TJEI^M 

TürJçiye Cumhuriyeti Hftkîimşti ile Şçvyet &Qfr 
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut 
Radyo - Telgraf Servisine dair AndlOşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 9 Haziran 1962 ta
rihinde imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Telli - Telefon irti
batı kurulmasına ve mevcut Radyo - Telgraf 
Servisine dair ilişik Andlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

6 . C . 19C3 

Barbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dineer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başfb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
H. Oğuz Bekata 

Njökim 
Millî Savunma Bakanı 

I>ı#§ltri jBnfeajıı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. ft. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O.Jktrak, 

Ulaştırma Bakanı 
R.ıöç$m 

S^ıayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Deriet Badsaaı 
R. Aybte 

.A^M^Wrmk 

ü.^mtümku 
Mftiiye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 

Ba.« - 3fo. ,ve.Xn*ikB& BafcfBM 
C. T. Karasapan 

îmar ve iskân Bakanı 
F, K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 60) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ 
BİRLİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA TELLİ - TELEFON İRTİBATI KURULMASINA VE MEV

CUT RADYO - TELGRAF SERVİSİNE DAlR ANDLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir taraftan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
diğer taraftan, iki memleket arasında Telli - Telefon irtibatı kurulması ve mevcut Radyo - Telgraf 
münasebetlerinin tanzimi arzusu ile işbu Andlaşmayı akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla 
yetkili temsilcileri olarak • 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Siyasi İşler Yardımcısı 
Elçi Cahit S. Hayta'yı, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 
Türkiye Büyükelçisi Ekselans Nikita S. Ryjov'u 

Tâyin etmişlerdir. 
Aşağıda imzaları bulunan temsilciler usulüne muvafık ve muteber görülen yetki belgelerinin 

yekdiğerine ibrazından sonra aşağıdaki maddeler hakkında mutabık kalmışlardır : 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde — 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki telefon servisi, halen 
mevcut istanbul - Sofya, Sofya - Moskova; İstanbul - Bükreş, Bükreş - Moskova arasındaki direkt 
telefon kanalları üzerinden sağlanır. 

İlerde, JKars - Leninakan üzerinden Ankara - Moskova direkt Telli - Telefon irtibatı tesisi iki 
Hükümet, arasında tetkik mevzun yapılabilir. 

Madde — 2. 

Âkıd Taraflar kendi arazileri üzerindeki muhabere vasıtalarının ve teknik teçhizatın iyi şekilde 
işlemesini temin ederler. 

Madde — 3. 

Âkıd Tarafların ilgili ulaştırma makamları lüzum gördükleri takdirde, telefon ve Radyo - Tel
graf muhaberatının işletilmesi ve iyileştirilmesi hususları hakkında yazışma voliyle mutabık kala* 
bilirler. 

TELGRAF SERVİS t 

Madde — 4. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında mevcut telgraf muha
beratında aşağıdaki telgraf nevileri kabul edilir : 

Devlet telgrafları, âdi ve acele hususi telgraflar, âdi ve acele basın telgrafları, cevabı ödenen 
telgraflar, göndericinin isteği üzerine takipli telgraflar, birkaç adresli telgraflar, meteoroloji tel
grafları, mektup telgrafları, servis telgrafları, servis bildirgeleri. 

Terminal telgraf teatisinde Türkçe, Rusça, Fransızca ve İngilizce lisanları kullanılır. 
Âkıd Tarafların ilgili ulaştırma makamları zikredilenlerden başka diğer lisanların kullanılması 

hususunda mutabık kalabilirler. 
Açık lisanlı telgraflar lâtin harfleriyle yazılmalıdır. Şifre ve kodların kullanılmasına yalnız 

Devlet telgraflarında müsaade edilir. 

M: Meclisi' ( S. Sayım : 60') 



Madde — 5. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında telgraf teatisinde âdi 
hususi telgrafın bir kelimesi için aşağıdaki nisbette terminal ücretleri tesbit edilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyetinin terminal ücreti 0,18 altın frank 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin terminal ücreti 0,32 altın frank 
Basın telgraflarının terminal ücretleri, âdi hususi telgraf ücretleri üzerinden % 50 tenzilâta 

tâbi tutulacaktır. 

; • TB.LEFON SERVÎSÎ 

Madde — 6. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki telefon servislerinde 
aşağıdaki konuşma nevileri kabul edilir : 

Tehlike konuşmaları, Devlet âdi ve acele konuşmaları, hususi âdi ve acele konuşmalar, ihbarlı ko
nuşmalar, malûmat talepleri Âe servis konuşmaları. 

Madde — 7. 

Türkiye Cumhuriyeti şehirleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği şehirleri arasındaki 
üç dakikalık âdi bir telefon konuşmasının ücret birimi 12,30 altın frank olarak tesbit edilmiştir. 

Bu ücret Âkıd Taraflar ve transit memleketler arasında şöyle paylaştırılır : 

Türkiye 3,00 altın frank 
SSCB 4,20 altın frank 
Bulgaristan 2,40 altın frank 
Romanya 2,70 altın frank 

' ? . NtHAt HÜKÜMLER ; 
- - - - - - - Madde — 8. 

Âkıd Tarafların ilgili ulaştırma makamları, telekomünikasyon alanında vâki olabilecek ilerleme
ler muvacehesinde, mevcut tesisler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmasında, yazışma yoliyle, mu
tabık kalabilirler. 

Madde — 9. 

Âkıd Tarafların ilgili ulaştırma makamları arasındaki yazışma Fransızca yapılır. T 

Madde — 10. 

İşbu Andlaşmada derpiş edilen haller dışında kalan hususlarda Milletlerarası Telekomünikasyon 
Sözleşmesi ve bu Sözleşmeye bağlı Telgraf ve Telefon Tüzükleri hükümleri uygulanır. 

Madde — 11. 

İşbu Andlaşma imzayı mütaakıp Âkıd Tarafların yetkili organlarınca tasdik edilip tasdikname
ler Moskova'da teati edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Madde — 12. 

Âkıd Taraflardan her biri, işbu Andlaşmayı diplomasi yolu ile yapacağı yazılı bir tebliğ ile 
feshedebilir. 

Andlaşma, bu tebliğin yapıldığı tarihten altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

M. Meclisi (S. Sayısı :. 60 ) 



Madde — 13. 

':ibi!m :dmâk$M» $&vkm> İBM0Ç% ve.FpmMm^A^^^ Msw nmb» ?&&$• i$wm edilmiştir. 
Türkçe ve i^^(B*eti&]#r ajssifl^, ilıtüll W W e <$ramşm M^m rmjiteher sayılacaktır. 
J i l ö d l t o yukardaki hükümleri tasdik etfl*ek,ij&$*e jşfoıı AnçUaşmayı imza etmiş 

^^tetwa'da dokuz iiaîçi^n la^pjkuzyütf altmısiki tarihinde tamim olunmuştu i'. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
adına adına 

M , . . J H W » . ) . — * * -

M. Meclisi ( Ö. Sayısı : 60 ) 



Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L I S î S. Sayısı . 17 ye ek 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alı
nacak tedbirlere dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/303; C. Senatosu 1/140) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 98 ve 98 e ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 1663 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 3 . 1 . 1963 gün ve 3208 sayılı yazınıza karşılıktır : 
ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hakkında

ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 25 . 4 . 1963 tarihli 61 nci Birleşiminde reddolunarak dosya ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Saygılarımla. 

Tümü üzerinde 
açık oy sayısı : 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

(94) 
40 
46 
8 

94 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu ' 17 . 6 . 1963 
Esas No: 1/303 

Karar No: 3 
Yüksek Başkanlığa 

1. Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli dördüncü Birleşiminde, toplantı yılının değişmesi sebe
biyle yeniden kurulan Geçici Komisyonumuz 12 .12 .1962 günkü toplantısında «ihracatı geliştirmek 
amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun» tasarısını müzakere ve 
aynen kabul etmiş; Genel Kurulumuzun da tasarıyı 26 .12.1962, 28 .12 .1962 ve 2.1.1963 ta
rihli ve 22, 23 ve 24 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşerek aynen kabul etmesi üzerine, 
tasarı 3.1.1963 tarihli ve 3208 -15737 sayılı yazı ile Cumhuriyet Senatosuna sunulmuştu. 

Bu kerre, bu konuda, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alman 26.4.1963 tarihli ve 1663 
sayılı yazı münderecatı ve eklerinden Senato Genel Kurulunun 25.4.1963 tarihli ve (61) nci Bir
leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülen tasarının reddedildiği anlaşılmaktadır, 
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2. Komisyonumuz, tasarının Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulundı geçir

diği müzakere safhalarını, gerek dosya münderecatından, gerekse bu müzakerelere katılan Hükü
met temsilcilerinin verdikleri bilgilerle birlikte konuyu, Senatoda, üzerinde durulan noktaları önem
le göz önünde bulundurarak, yeniden incelemiştir. 

a) Dosya münderecatından, tasarının Senato Genel Kuruluna iki defa geldiği anlaşılmaktadır. 
Birinci Genel Kurul karanna takaddüm eden devrede, tasarının havale edildiği Senato Sanayi ve 
Tarım Komisyonu, tasarının Anayasa önündeki durumunun tesbitine medar olmak üzere, bu konu
da Senato Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasına başvurmuştur. 

Müşarünileyh komisyona göre, Anayasamızın 65 nci maddesinin son fıkrasında «vergi, resim ve 
harçlar ve benzeri yükümler ancak kanunla konur» denilmekte bulunması ve kanunla konan bir 
yükümün gene bir kanunla kaldırılması mümkün olabileceğinden ; 

Ayrıca Anayasamızın 64 ııcü maddesi de, kanun koymak, kanunları değiştirmek ve kaldırmak 
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine aidolduğunu hükme bağlamış bulunduğundan, sözü edi
len tasarı ile öngörüldüğü üzere Hükümete vergi muafiyeti ihdası veya vergi iadesi yetkisini ver
meye imkân yoktur ve böyle bir hüküm veya kanun Anayasaya aykırıdır. 

b) Bu mütalâa üzerine, Cumhuriyet Senatosunun Sanayi ve Tarım, Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe komisyonları tasarıyı reddetmiş bulundukları halde, Senato Genel Kurulunda yapılan müza
kere sonunda tasarı, müzakerede beliren duruma göre, gerekli değiştirmelere tabi tutulmak üzere, 
Senato Bütçe Komisyonuna geriverilmiştir. 

e) Müşarünileyh komisyon bu kerre, Ankara üniversitesi Anayasa Profesörlerinden Prof Tah
sin Bekir Balta, Prof. Bahri Savcı ve Prof. İlhan ArsePin, sözü edilen tasarının Anayasa önündeki 
durumu hakkında, mütalâalarına başvurulmak üzere komisyona davetine karar vermiş ve 1 5 . 4 . 
1963 tarihli oturumunda adları geçen profesörlerin ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzura ile 
konuyu müzakere etmiştir. Cereyan eden müzakereler sonunda, iktisadi bakımdan az gelişmiş olau 
ve sanayii kâfi derecede henüz inkişaf etmemiş, ihracatı ile ithalâtı arasında denge kuramamış olan 
memleketimizde, mahsullerimizin ihracını geliştirmek ve mahsullerimize dış piyasalarda diğer mem
leket mahsulleri ile rekabet edebilecek imkânı kazandırabilmek gayesiyle bu mahsullerin maliyeti
ne tesir c<\vn vergi, resim, hare ve benzer mükellefiyetlerden indirmeler yapmanın fayda ve prensi
binde komisyonca ittifak edilmiş, profesörlerin etraflı surette izah ettikleri veçhile. Anayasamızın 
61 nci maddesinde yasama organına tanınan malî yükümler koyma yetkisinin, konulmuş olan ver
gi, resim ve harçlarda kamu yararına indirmeler veya muafiyetler tatbik etme yetkisi ile aynı nite-
likte olmadığı ve binaenaleyh yasama organının koyacağı sınırlar içinde, objektif esaslara bağlı kal
mak, şahıs, zümre menfaati değil, kamu yararı hedefini gütmek ve umumilik prensibini ihlâl etme* 
mek şartı ile tatbikatta bâzı muafiyetler sağlamak hususunda icra organına yetki verilmesinin Ana
yasaya aykırı değil, hattâ Anayasanın ruhuna daha uygun düşeceği yolundaki mütalâaları, bir Ü3'e-
nin muhalefetine karşı mevcut üyelerin ittifakı ile tasarının tümü kabul edilmiş ve bu müzakerenin 
ışığı altında maddelere gereken şekil verilmiştir. 

d) Tasarı bu yeni şekli ile Senato Genel Kuruluna sunulmuş ise de Genel Kurulda maddelerin 
oylanması sırasında tasarının reddedildiği görülmüştür. 

o.. Komisyonumuz, tasarının Senatodaki müzakerelerinde üzerinde durulan konuların kâffesinde 
birer birer durmuş, ve neticede, Millet Meclisince evvelce kabul edilmiş bulunan metni oy birliği ile 
benimsemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. " ~ 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Çanakkale Manisa Bitlis Erzurum 
#. İnan M. Erten M. Okumuk G. Karaca 

Sivas Trabzon Muş Yozgat 
M.Vural S. Güven S; Mutlu V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 17 ye e k ) 



— 3 — 

MİLLET MECLİSİNİN KJAIBÜL (ETTİĞİ METİN 
İhracatı geliştirmek amacı üe vergilerle ügüi olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasans% 

MADDE 1. — Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek ih
raç fiyatlarında vergi, resmi, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri, muaflık ve 
istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve gerektiği takdirde mevcut malî mevzuattaki ihracata mü-
taallik muaflık, muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen veya kısmen 
bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunların uygulanmasını mümkün kılacak 
şartlan hazırlamıya, bu usul ve şartlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca ihdas olunacak 
usullere, hazırlanacak şartlara ve bunların değiştirilmesine mütedair kararlar yayınlandıkları 
tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu tarihten itibaren üç ay içinde yasama organının onayına 
sunulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 17ye ek) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZÜÇÜNCÜ BÎRLEŞlM 

27 . 6 . 1963 Perşembe 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in kesin idari kararlar hakkında Danışta-
ya başvurulacağına dair kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul 
gündemine alınmasına dair önergesi (2/33, 
4/231) 

2. — O. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, «tik, orta tedrisat mual
limlerinin terfi, tecziyeleri hakkındaki 1702 sa
yılı Kanunun değişik 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi» hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul gündemi
ne alınmasına dair önergesi (2/155, 4/232) 

3. —- Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 33 
arkadaşının 5237 sayılı Kanunun 27 nci madde
sinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim, 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçi
lecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Millî Eğitim Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/522, 3/632) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 16 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 5 nci maddesine 5 geçici madde ek
lenmesine dair, C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Ari'nin, 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek ve 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç ile İstan
bul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 1076 sayılı Ye
dek Subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı 
Kanuna bir ek madde ve 2 geciçi madde eklen
mesi hakkında kanun tekliflerinin; Genel Kuru-

-lun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde 
1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde 

eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/240, 2/294, 2/320, 3/633) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunoeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, çırak, kalfa ve ustalar 
hakkında kanun teklifinin Genel Kurulun 
21 . 6 . 1963 tarihli 100 ncü Birleşiminde Esnaf 
ve küçük sanatkarlar kanunu tasarısı ile Çorum 
Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, Çırak, kalfa ve 
ustalar hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/402, 3/634) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, 3007 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 6 ncı ve 8 nci maddeleri ile 6836 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınmasına dair Önergesi (2/186, 4/233) 

B - İKİNCİ DEPA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli-
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 
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4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki I 

Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma 
sına lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7 .— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. -— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü- I 

nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu, (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
OENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin '-
in, Abana'nm yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili ilhamı Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nuıı, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin. 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme-



diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
"(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su tşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. —: Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fındın ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü-
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güne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
j m tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı* 
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/600) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'ın, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarl

ına ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-• 
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1968 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
in, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has-
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talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) __ 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. —• Eskişehir Milletvekili delâlettin Uaer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'mı, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve imar ve iskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27. 4 .1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 5G02 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 



Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1903] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

• 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarih
li Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları ve Anayasa Komisyonu müta
lâası (1/158) (S. Sayısı - 73 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki 31.12 .1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası. 
(1/187) (S. Sayısı - 262) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1963] 

3. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1.9.1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (0. Senatosu 4 /1 ; M. Meclisi 
5/22) (S. Sayısı: 270) [Dağıtma tarihi: 20. 
6.1963] 

4. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 

1/140) (S. Sayısı: 17 ye ek) [Dağıtma tarihi: 
21.6.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imza edilen, «Türkiye Cumhuri
yeti ile-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ği arasındaki 8.10.1937 tarihli Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ile 
ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları ve Anayasa Komis
yonu mütalâası (1/159) (S. Sayısı: 80 e ek) 
[Dağıtma tarihi: 21 . 6.1963] 

X 6. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi (1/429; C. Senatosu 1/230) (S. Sayısı : 272) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1963] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A ÎEİNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Birinci görüş
me tarihi : 13 . 6 .1963] 

2. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 

3. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu 
ve Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm 
cezasına, çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) 
(S. Sayısı : 97) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 



4. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den doğma 
8 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) 
(S. Sayısı : 98) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 

5. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Saf iy a'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı: 
99) [Birinci görüşme tarihi : 13 . 6 . 1963] 

6. —' Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Birinci görüşme 
tarihi : 13 . 6 .1963] 

7. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
154, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu, Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Birinci gö
rüşme tarihi : 13 . 6 .1963] 

B BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş
mamn onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2.1963] 

2. r— İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair % tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 
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X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt 
ma tarihi :. 1 . 4 . 1963] 

7. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa-

'yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 
9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı-
rımlarfnın karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmamn ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
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ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi: 9.4.1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

12. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 , 4 . 1963] 

13. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 nou maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

14. — Çumra'nın AJlibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 8 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19.4.1963] 

15. — Karasulan kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 17. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 1Ö2) [Da
ğıtma tarihi : 9 .5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 19. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — İçel Milletvekilli Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

24. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 , 1963] 

X 25. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 



kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı j 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30.5.1963] 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5 .1963] 

30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) S. Sayısı : 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın, yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
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kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıçta ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 
. 36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

38. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 noi madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasma dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Pflân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 



— 9 
X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb

büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi: 
8 . 6 . 1 9 6 3 ] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

43. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 .1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
oTtim cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Oemanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11. 6. 1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları rakorları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi: 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611,, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı: 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .196ŞJ 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) '(S. Sayısı: 255) [Dağıtma tarüjâ; 
13.6,1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

54. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
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2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

55. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
dit 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

56. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
•e MÜH Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) FDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

57. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(«. Bayisi : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 58. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

59. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Tttrk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Vatandaşhk Kanununun 10 ncu madde
sine fld fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6.1963] 

62. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı. (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

63. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapora 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 .6 . 
1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 103) 



Dönem : 1 0 7 0 
Toplantı :2 M Î L L E T M E G L l S l S. Sayısı LlL 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1/429; C. Senatosu 1/230) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 158) 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği • 20 . 6 . 1963 
Kanunidir Müdürlüğü 

Sayı : 2227 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlg-i : 12 . 6,. 1963 gün ve 1/429 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanunuina bağlı (H) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının, Karma flBütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 19 . 6 . 1963 tarihli 77 noi Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 
Açık oy neticesi : (110) 
'Kabul : 104 
Ret : 1 
Çekimser : 5 . . 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

20 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1963 .tarihli 77 ınoi (Birleşimimde aynen kabul 
edilen «1963 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı fH) işaretli .oetvelde değişiklik yapıljmıası halkkında ikamın, 
tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu rapora Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yükselk 
Başkanlığa isunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/230 
No. : 250 




