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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına, Başkan
lık tezkeresinde gösterilen sürelerle izin veril
mesi kabul edildi. 

Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
tümü kabul edildi. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısının 

son maddeleri üzerindeki görüşmelere devam 
edildi. 

10 Nisan 1964 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere (Saat 20 de) Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan: vekil i 

Ferruh Bozoeyli 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Yozgat Milletvekili îssmet Kapısız'm, 

öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/827) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lülefburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şube
sinin açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/828) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün /büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/829) 

4. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara «seçimlerinin 
yapılamııyacağı hususundaki 16 . 3 . 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu. (6/830) 

Yazılı sorular 
5. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, An-

karatâa, 19 Mayıs 'Stadyumunda, .22 . 3 . 1964 

tarihinde oynanan ve yarıda kalan İzmirspor -
Hacettepe futbol maçına dair yazılı soru öner
gesi Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/475) 

6. —- Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Pülümür ilçesinin, heyelan sebebiyle, kısmen 
veya tamamen, başka yere nakli hakkında bir 
karar olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, 
îmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/476) 

7. — Afyon Kara/hisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesinin, Kurtuluş Sava
şında, düşman istilâsına uğramış olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Milî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/477) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Zirai Donatım Kurumu Emirdağ il
çesi temsilciliği için talip olanlardan hangile
rinin, aranan vasıf ve şartları haiz olduklarına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/478) 

9. — Afyon KaraJhisar Milletvekili Şevki 
Güler'.in, Afyon Karalhisar'm köylerinden han
gilerine, 1962 ve 1963 malî yıllarında, içme 
suyu getirildiğine ve 1964 malî yılında Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak 
işlere dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/479) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 

hükümlerini değiştiren 22 Mayıs 1963 tarihli 

Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/677) (Dışişleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarına) 
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M. Meclisi B : 88 
Teklifler 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Millet Meclisinin 1964. yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l cari harcamaları) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması ve bâzı 
maddeler eklensnıesi hakkımda kanun teklifi 
(2/702) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

3. — Sivas Milletvekili Mahmut Vural'ın, 
çeşitli Teadül ve Teşkilât Kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 7244 Sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile geçici 1 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/70.3)' (Plân Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açılkalım ve 21 arkadaşının, Milletlerarası Müna
sebetlerin yürütülımesi ve koordinasyonu hak
kımda kanun teklifi (2/704) (Anayasa, Tiea-
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ret, Maliye, Dışişleri ve Plân Komisvonlarma' 

Tezkereler 
5. — Giresun Milletvekili 'İbrahim. Eteni Kı-

lıçoğiu'nfun, yasama dolkuınulunazlığının kaldırıl -
iması hakkımda Başbakandık tezkeresi (8/865) 

.(Anayasa ve Adaltet Kmiiısyenl'orınd'an. mürek
kep Karımı Komisyona) 

6. — Manisa iMnin Selendi ilçesi, Hacılar 
köyünün Hane 8, Güt 30 ve Sayfa 11 sayıcın
da nüfusa kayrUı Veli oğlu, Asiiye'den doğuna 
5 . 3. 1943 doğumlu Dummiug Kaırtaıkuc •un ölüm 
cezasına çarptımlımıası hakıkıtndıa Başbakanlık 
tezkeresi (3/866) (Adalet Komisyonuma) 

Rapor 
7. — Bina Kiraları thalklkındaki kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/513) (Gün
deme) (M. Meclisi S. Sayısı : 458 e 2 nci ısk)" 
['Dağıtana tarihi : 10 . 4 . 1964] 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAJ* — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihanla ya
pılacaktır. Sayın üyeler lû'tfen kaibui düğme
lerine 'baıssın&ar. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz Vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, 
Mareşal Fevzi Çakmak'm ölüm yıldönümü do-
layısiyle rahmetlinin Orduda ve Türk Milleti 
emrinde geçirdiği hizmet yıllarının hâtırasını 
saygı ve minnetle andığına dair demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı Saym Memduh 
Erdemir'in bir talebi vardır. 

Buyurun ıSayın Erdemir. 
MEMDUH "ERDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem Başkan, muhterem, .arkadaşlar, 74 sene
lik ömrümü Türk Milletinin hizmetine vakfet
miş, (Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi 
içinde geçirmiş, Cumhuriyetin ilânında ve 
Türk Milletinin muasır milletler seviyesine çı-
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tartılması için .gösterilen çabalarda, Türk in
kılâplarının tatbik mevkiine konulmasında da
ima birinci plânda rol almış ve Atatürk'ün 
Ih er an büyük yardımcısı olmuş olan Aziz Ma
reşalin bugün 14 ncü ölüm yıl dönümüdür. 

ömrü boyunca Türk Milletine yaptığı (hiz
metleri takdirde herbirimiızin âciz kalacağı 
(Büyük Mareşalin meydanlarda dikilmiş ne 
heykeli ve ne de büstü vardır. Buna ,mukabil 
milletin kalbinde kurulmuş ebedî ve muhteşem 
âbideleri mevcuttur. Daha dün Amerikan Mil
leti General Mc Arthur'un ölümü için mat'em 
tutarken, biz Mareşalin ölümünü milletçe an
mıyoruz. Vaktiyle Aziz Mareşalin ölümü 
ânında dahi.. Türk Milletinin yasma iştirak et
memiş olan radyolarımız üzülerek ifade ede
yim ki, Bethoven'i anma fırsatını kaıçırmamış-
lardır. Temas ettiğimiz radyo ilgilileri bu de
fa programlarında Mareşale yer verecekleri
ni ifade etmişlerdir. Bu itibarla eski zihniye
tin değişmiş olduğunu görmenin bahtiyarlığı 
içindeyiz. 14 sene geçmiş olmasına rağmen, 
büyük insan Mareşal Fevzi Çakmak'ın kaybı
nın verdiği teessür ve ıstırabı milletçe unuta-
madığımrzı ifade eder, bu vesile ile 'hepinizi 
hürmetle •selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

2. — Kastamonu Milletvekili tsmail Hakkı 
Yılanhoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya Muh
taç Çocuklar hakkındaki Kanununun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İçişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/692, 2/693, 3/864) ~ 

BAŞKAN — Biı- geçici komisyon teşkiline-
dair Sağlık ve Sosyal Yardımı Komisyonu 
Başkanının tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek IBaşkanlığa 
Başkanlıkça 28 .3 .1964 gün ve .2/692 nu

mara ile komisyonumuza -havale edilen Kasta
monu Milletvekili t. Hakkı Yılanlıoğlu'nun, 
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(ıSağlık ve Sosyal Yardım, Millî Eğitim, İç
işleri ve Plân komisyonlarına havale edilen 
6972 sayılı Korunmaya muhtaç çocuklar hak
kındaki Kaınunun 8 nci •maddesinin değiştiriİ-
mesino dair kanun teklifi); ilgili bakanlık 
temsilcileri (Maliye, Sağlık, İçişleri) ve teklif 
sahibi de hazır olduğu halde komisyonumuz
da 8 . 4 . 19164 günü tetkik ve müzakere edildi: 

Belediye ve özel idarelerden korunmaya 
muhtaç gocuklara verilmekte olan % 1 fonun 
%4 e 'çıkarılması üzerindeki kanun teklifinin, 
umumi bütçeye yük olmaması düşüncesiyle, bu 
ıhususta yine Kastamonu milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu tarafından içişleri ve Mali
ye ve Plân komisyonlarına havale edilen (3530 
sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu mad
desinin (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi) ile yakın alâkası sebebiyle, 
her iki teklifin Sağlık ve (Sosyal Yardım, İç
işleri, Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilecek üçer üyeden kurulu Geçici 
Komisyonda '.görüşülmesi uygun olacağına oy
birliğiyle karar verilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
Zeki Zeren 

BAŞKAN — önergeyi -oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

3. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğlu'-
nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyonunun 
yapılması ve içinden geçen derenin ıslahı husu
sundaki sözlü sorusunun geri verilmesine dair 
önergesi (6/768, 4/318) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 39 ncu sırasındaki sözlü sorumu 

geri alıyorum. Gereğinin yapılmasına müsaa
delerinizi saygı ile arzederim. 

Çorum 
Nuri Ahıskalıoğhı 

v BAŞKAN —• Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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5 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdüî'lüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek ka
nun teklifi ve -Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) (1) 

BAŞKAN — Komisyon. 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU ADINA ZEY
NEL GÜNDOĞDU (Erzincan) —Efendim, ar
kadaşımızla Karasuları kanun tasarısının ön
celikle müzakereye alınması için mutabık kaldık. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 

Plân Komisyonu... 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Ulaş

tırma Komisyonu olarak biz yer alalım... 

. BAŞKAN — Ulaştırma Bakam. Teklifin tü
mü üzerinde söz isteyen var mı? Yok.. Maddelere 
geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda teklifin ivedilikle görüşülmesi is
tenmektedir. ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan 3173 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine 4620 sayılı Kanunun 3 
neti maddesi ile eklenen (P) fıkrasının değişti
rilmesine dair Kanun. 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları işletmesi 
Memur- ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
3173 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 4620 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesiyle eklenen (F) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Terfie hak kazanmış bulundukları halde kad
roda açık yer olmamak veya bulundukları vazife
de kalmalarına idarece lüzum görülmek veyahut 
bulundukları hizmetlerin yukarı derecesi bulun
mamak sebepleriyle terfi edemiyenlerle 3173 sa

fî,) 542 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

yılı Kanunun 5390 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesindeki tahsil kaydı dolayısiyle üst derece
ye geçirilmiyenlere, bir üst derece aylığı ve bu 
derecede de bir terfi müddeti geçirerek aynı se
beplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi ede
ni iy enlere ikinci bir üst. derece aylığı ve bu dere
cede de yine bir terfi müddeti geçirerek aynı se
beplerle üst dereceye geçemiyen veya terfi ede-
miyenlere üçüncü bir üst derece aylığı verilir. 

Üçüncü derece memuriyetlerde bulunup bu 
suretle iki üst derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti dalıa geçirerek terfie hak kazanan
lara 100 lira tazminat verilir. 

ikinci derece memuriyetlerde bulunup da bu 
suretle bir üst derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirerek terfie hak kazanan
lara 100 lira ve yine bir terfi müddeti daha geçi
rerek terfia hak kazananlara ikinci defa 100 lira 
aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerde bu derecede 
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara yüz lira, bunlardan ikinci bir terfi müd
detini doldurarak terfie hak kazananlara ikinci 
bir yüz lira, üçüncü bir terfi müddetini doldura
rak terfie hak kazananlara üçüncü bir yüz lira 
aylık tazminat verilir. 

Bu fıkra hükmüne göre yapılacak terfilerde 
memurun bulunduğu derece aylığını bir terfi 
müddetince müktesep hak olarak almış bulunma
sı esastır. 

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

MADDE 2. —Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 
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2~. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişleri 

ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) (S. fia-
jjısı : 156 ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu Başkanı
nın bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümün

de 100 No. da kayıtlı Karasuları kanunu tasa
rısının, durumun önemi dolayısiyle gündemdeki 
T)ütün işlere takdim en öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Önergede Karasuları kanunu 
tasarısının öncelikle ve gündemde bulunan di
ğer bütün işlere takdim.cn görüşülmesi isten
mektedir. öncelik ve diğer bütün işlere takdi
mdi. görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kitiniydiler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. Hariciye Ba
kanı adına Bakanlık temsilcisi gelmiştir. Buna 
ait tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Millet Meclisi gündeminde Bakan

lığımı alâkadar eden kanun tasarılarının mü
zakerelerinde şahsan, bulunamıyaeağımdan, Ba
kanlığımı. UT ncü Daire Genel Müdürü Vecdi 
Türel'in temsil eylemesine müsaadelerini saygı 
ile rica, ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Keridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Önergede, tasarının ivedilikle görüşülmesi de 
istenmiştir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 1 i okutuyorum : 

Karasuları Kanunu 
MADDE 1. — Türk karasuları Türkiye ül

kesine dâhildir. 

(i) 156 ya 1 nci ek sıra sayılı hasmayazı tu
tanağın snnundadır. 

10 . 4 . 1964 0 : 1 
Türk karasularının genişliği altı deniz mili

dir. 
Bu kanunun tatbikinde bir deniz mili 1 852 

metredir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Buyurun Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Komis

yondan sual soracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorun, efen

dim. Sayın Komisyon lütfen kürsüye. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 6 mil ne 

şekilde tesbit edilmiştir? Daha fazla niçin ge-
nişletilmemiştir? 6 mil, Türkiye bugünkü vazi
yete göre Türk karasuları kabul edileceğine gö
re, bunun müdafaası katı şekilde yapılabilecek 
midir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEV
KET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 6 mil, esasında vardır. 6 mil de, sa
dece balıkçılar için uzatılmıştır. Bunlar, - arka
daşımız da takdir eder ki, - daha ziyade müte
kabiliyet esasına istinadeden hususlardır. Ken
di karasularında devletlerin kendi haklarını 
.kullanması ve diğer devletlerle olan münasebet
lerinde de arz ettiğim gibi mütekabiliyet esası
na istinadeden bir husustur. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Müteka
biliyet esasından bahsettiniz, hangi devletlerle 
anlaşma yapılmıştır ve bu mütekabiliyet esası 
bu kanunda gözetilmiş midir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEV
KET ASBUZOÖLU (Devamla) — Bu esas gö-
zetilmiştir ve anlaşmalara varılmıştır. 

Hangi memleketler, diye tadadedemiycce-
ğim; ancak arkadaşımız bilirler ki, mütekabili
yet esası bir anlaşmaya bağlıdır. Kimlerle an-
laşmışsa bu pek tabiî dâhildir. Gerekçede tah-

. miu ederim tatmin edici malûmat vardır. Bura
da tadat mahiyetinde sayamıyacağım, gerekçe
de vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Okunmuş olan birinci maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Karasuları daha geniş olan 
devletler hakkında bu devletlerce kabul edilen 
genişlikler tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Kırca. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem i 

arkadaşlarım, kanun tasarısının bu maddesi tat- | 
bikatta iltibasa mahal verebilecek mahiyette
dir. Sebebi şudur : Malûmu âliniz Devlet hâki
miyetinin bütün ölçüsünde işliyeceği karasula
rının muayyen bir Ölçüsü olması, mefhumu dev
letler hukukunda itirazsız kabul edilir. Ancak, 
devletler hukukunda mailim olmıyan şey ve 
münakaşa olan husus karasularının genişliği 
meselesidir ve tatbikatta devletler hukukunda 
her memleket kendi karasularının genişliğini, 
kendi iç tasarruflariyle tesbit etmek yetkisine 
sahip telâkki edilir. Hattâ yine bu kanunun 8 nci 
maddesinde görüldüğü gibi; Devlet hâkimiyet 
hakkının bütün neticelerinin değil, sadece bâzı 
neticelerinin meselâ, balıkçılık veya canlı kay
naklarının işletilmesi, hattâ bâzı hallerde ma
den cevherleri gibi kaynakların işletilmesi için 
de mahdut ölçüde hükümranlık haklarının bu
lunabileceği su sahaları, karasularının da ileri
sinde derpiş edilebilmektedir. 

Simdi, ikinci madde; «karasuları en geniş 
olan devletler hakkında bu devletlerce kabul 
edilen genişlik tatbik edilir.» der isek, bundan 
tabiî hiçbir şey yoktur. Yani, bizim karşımız
daki bir başka devlet, bir üçüncü devlet, kendi 
karasularım şu kadar mil olarak tesbit etmiş
tir. Bu devlet hakkında, onun karasuyu olarak 
bu tatbik edilir, demek mânasına gelir. Halbu
ki maksadın bu olmadığı, kanunun gerekçesin-
den de anlaşılmaktadır. Maksat bizim karşımız
da, bizim ile hem hudut karasuları bulunması 
muhtemel bir devlet mevcut ise, bu devlete 
karşı bizim karasularımızın genişliği mütekabi
liyet esasına göre taayyün eder, denmek isten
miştir. 

Burada bahis mevzu olan üçüncü devletin 
karasularının genişliği değil, fakat onun muva
cehesinde bizim karasularımızın genişliğinin 
mütekabiliyet esasına göre birinci maddenin is
tisnası olarak taayyün etmesi imkânının derpiş 
edilmesinden ibarettir. Binaenaleyh, bunu da
ha açık bir şekildi belirtmek maksadiyle ikinci 
maddenin şu şekilde tadili zımnında bir önerge 
veriyorum, önerge şu : 

Madde 2. — Karasuları daha geniş olan dev
letlere karşı Türk karasularının genişliği müte
kabiliyet esasına göre taayyün eder. j 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen?.. Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 2. — Karasuları daha geniş olan 

devletlere karşı Türk karasularının genişliği. 
mütekabiliyet esasına göre taayyün eder.» 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEV

KET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Zaten gerek
çemiz de aynı mahiyeti taşımaktadır. Bu, daha 
tavzih edici mahiyettedir. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bu değişiklikle birlikte 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde. 
MADDE 3. — Türk kara ülkesinin komşu 

bir devlet kara ülkesine mesafesi her iki devlet 
karasuları genişliği mecmuundan az olduğu 
takdirde, aksine anlaşma olmadıkça, orta hat 
Türk karasularının dış hududunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karasularının genişliğini ölç
meye yarıyan normal esas hat, sahil boyunca 
uzıyan en düşük cezir hattıdır. Girintili çıkıntılı 
sahillerde veya sahile yakın adaların bulundu
ğu yerlerde, sahil ve adaların ileri burun nok
talarını birleştiren düz esas hat usulü tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Esas hatların kara tarafında 
kalan sular, ağız genişliği 24 deniz milini aşmı-
yan körfezler ağız genişliği 24 deniz milini 
aşan körfezlerin, körfez içinde iki kıyıyı, en ge
niş su alanını kara tarafında bırakacak şekilde, 
birleştiren 24 millik düz esas hattın arkasında 
kalan kısımları, liman manzumesinin mütem
mim cüz'ünü teşkil eden daimî tesislerden en 
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açıkta olanların berisinde kalan sular ve dış li- I 
manlar Türk iç sularından sayılır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adaların karasuları yukarda-
ki esaslara göre tesbit edilir. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Karasularının genişliğini ölç
meye yarıyan esas hatlar büyük mikyaslı deniz 
haritalarında gösterilir ve ilgililere dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Türk karasularına bitişik ve 
karasularının ölçüldüğü esas hatlardan itibaren 
oniki deniz miline kadar uzayan sahalarda, ba
lıkçılık ve canlı kaynakların işletilmesi bakı- I 
mmdan, karasuları rejimi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Türkiye'nin taraf olduğu mil
letlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların 
hükümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hü
kümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Ka'bul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul ed.il-
ı nişti i'. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerim Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? i 
Yok. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? 
Lehte buyurun Sayın Ülker. 

REŞİ'T ÜLKEıR (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuzda kabul edilmiş bulunan 
kanunun ehemmiyetine kısaca işaret etmek isti
yorum-. ' I 
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Mevzuatımızda karasularının bir tarifi bu

güne kadar kesin olarak mevcut bulunmamak
taydı. Ayrıca bu konuda dayanılacak Uluslar
arası anlaşmalar^ da - bizi ilgilendiren anlaşma
lar da - mevcut değildi. Kabotaj, gümrük, li
manlar, denizde can ve mal korumak, denizler
de zabıt ve müsadere kanunlarından ve 18 Sa-
fer 1299 tarihli Zabitai Saydiye Nizamnamesin
de, karasularından bahsedilmekte ise de, bu 
karasularının nerede başlayıp, nerede .bittiği 
belirtilmemiş bulunmakta idi. Bunların içeri
sinde 18 Saf er 1299 tarihli Zabitai Saydiye Ni
zamnamesinin 29 ncu maddesinde avlaıııma ba
kımından serbest denizlerde «sevahilin üç mil 
açığına kadar» diye bir tâbir geçmekte ise de, 
bunun karasularının bir tarifi olarak kabul edil
mesi imkânı olmadığı aşikârdır. 

Şimdi Yüce Huzurunuza gelen kanunla mil
letlerarası ısahada 6 millik karasuları ile 12 mil
lik karasuları üzerinde uzun zamandanlberi ya
pılan tartışmalar nihayet Birleşmiş Milletlerin 
aracılığı ile 1960 (senesinde bir konferasta hal-
edilmeye çalışılmış; fakat konferans ne 6 mil
lik, ne de 12 millik esası kabul etmiyerek bunu 
devletlerin tek taraflı olarak düzenlemesine 
imkân verecek bir durumda açıkta bırakmıştır. 

İşte Hükümetimiz ,bu durumdan istifade 
ederek ve bu duruma dayanarak ibakanlıklar-
arası bir komite kurmuş ve Türkiye'nin zengin
liklerini muhafaza altına alacak bu Ikanunu 'ge
tirmiştir. 

'Bugün karasularımız 6 mil olarak bu kanun
la kabul edilmiştir. 12 mile kadar da balıkçı
lık, deniz mahsullerinden istifade etme sahası 
Türkiye'ye aittir. Böylece deniz servetlerimizi 
'koruyacak çok ehemmiyetli hir kanunu kabul 
etmiş bulunuyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti

yen? Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce ka
imi edilmiştir. 

3. — Ödemişti, Ahmetoğlu Ali Orluan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kamun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı: 577) 
(1) 

(1) 577 S. SwyıU basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Millî Savunma Bakanının ver- I 

miş olduğu bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Düşmanın İzmir 'i işgalini mütaakıp ödemiş 'e 

doğru ilerlemeleri sırasında onlara ilk kurşunu 
atarak mücahitlerin başında cephe kumandanı 
olarak savaşan, Dumlupınar savaşlarında yara
lanan ve 410 sayılı İstiklâl Madalyası ile taltif ' 
edilen, halen 77 yaşındaki ödemiş'li Ahmetoğ-
lu Ali Orhan îl'kkurşun'a vatani hizmet terti
binden aylılk bağlanmasına dair kanun tasarısı
nın Proitokola dâhil edilerek gündeme alınması
nı, diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
îlhami Sancar 

BAŞKAN — önergede tasarının öncelikle ve 
gündemde bulunan diğer işlere takdimen görüşül
mesi istenmektedir, öncelikle ve diğer işlere tak
dimen görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Buyurun Sayın 
Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, mevzuubahsolan teklife elbette biz de 
katılıyoruz. Ancak tarihî bir hakikatin burada, 
bu teklifte yanlış olarak gösterilmiş olduğunu gör
düğüm için bunu düzeltmek üzere huzurunuza 
geldim. Ayvalık'ta bulunan, rahmetli Ali Çetin-
kaya kumandasında olan alay, düşmana ilk kur
şunu atan alaydır. İzmir cephesinde ondan evvel 
Yunanlılarla müsademe haline girmiş hiç kimse 
yoktur, ödemiş cephesi var. Bunun daha batısın
daki cepheler daha sonra tesis edilmiştir. Yani 
1,5, 2, 3, 4 ay sonra tesis edilmiş cephelerdir. O 
cephelerde düşmanla çarpışanlar da şüphesiz kah
raman vatandaşlarımızdır. Ama tarihî hakikat 
şudur ki, rahmetli Ali Çetinkaya'nın kumandasın
daki Alay Yunanlılarla ilk çatışan Alaydır ve ya
nılmıyorsam 172 nci alaydır. Bu alay Yunanlılar
la ilk çatışmayı yapan, İzmir'e çıkan Yunanlılar
la ilik ciddî çarpışmayı yapan 'alaydır. Ve ilik kur
şun da bu alay tarafından atılmıştır. Bunu tas
hih etmek için bilhassa huzuru âlinize geldim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA UYAR <İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, hepinizin malûmudur ki, Yunanlılar 
15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapmış- | 
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lardır. Bu çıkartmadan sonra İzmir'in Doğusuna, 
Kuzeyine ve Güneyine doğru yayılmaya başla
mışlar ve biraz evvel konuşan arkadaşımız Asım 
Eren'in ifade ettiği gibi bir kol Ayvalık, Berga
ma ve Balıkesir cihetine, bir kol da Aydın cephe
sine, bir kol da Küçük Menderes havzasına Torba
lı, Tire, Bayındır ve ödemiş kazalarına doğru 
ilerlemeye başlamıştır. Küçük Menderes havzası
na ilerliyen Yunan işgal kuvvetleri Ödemiş'e ge
linceye kadar Torbalı'da, Bayındır'da, Tire'de 
hiçbir mukavemetle karşılaşmamışlardır. Bu du
rumu gören ödemiş'liler derlenip toparlanmışlar 
ve Ödemiş'in o zaman için Hacı İl yas adı ile mâ
ruf olan bir köy istasyonunda bir cephe kurarak 
Yunanlıları karşılamışlardır. Küçük Menderes 
havzasına doğru ilerliyen Yunanlılar ilk kurşu
nu bu havzada ve arz ettiğim Hacı llyas köyünde 
ödemişliler tarafından hazırlanan cephede yemiş
lerdir. İl kurşunla ödemişte bu şekilde karşılaş
mışlardır. Diğer cephelerde hangi tarihte, ne şe
kilde karşılaşıldığını bilmemekle beraber, Küçük 
Menderes havzasında ilk defa Yunanlılara kur
şun Ödemiş'te Hacı llyas dağları cephesinde atıl
mıştır ve atılan ilk kurşunun Cephe Kumandanı 
da bu konuşma için bize fırsat veren, kanun tasa
rısında adı geçen Ali Orhan llkkurşun'dur. Bu ar
kadaşımız bilâhara Soyadı Kanunu çıktığı zaman, 

- Soyadını da «llkkurşun» olarak almıştır. 
Binaenaleyh, kanun tasarısı metninde ve Sa

yın Millî Savunma Bakanının önergesinde adı 
geçen Yunanlılara ilk kurşun atılma hususu bu
dur; Küçük Menderes havzasında ilk defa olarak 
Ödemiş'te atılmıştır ve doğrudur. Bu hususu zap
ta geçirmekte fayda mülâhaza ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Lütfen tasarıda ismi geçen kim
seye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmalı 
mı, bağlanmamak mı şeklinde konuşulsun. Bura
da tarih meselesini konuşmuyoruz. Bundan evvel 
yapılmış hatalara düşmemelerini arkadaşlardan 
bilhassa rica ederim. Buyurun Sayın Ay t aş. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem Başkan burada ilk kurşun nereden atıldı ve 
kim tarafından atıldı gibi münakaşaların yapıl
maması hususunda ikazda'bulundular. Yalnız ko
nuşmalar o şekil almıştır ki, bu ilk kurşun üzerin
de bâzı lâflar söylenmesi gerektiği kanaatine var
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanlılar Kordon'-
da, İzmir'e ayak bastıkları zaman Yunanlılara 
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ilk kurşun atılmıştır. Bunu bir tarihî hakikatin 
ortaya çıkması için ifade etmek istiyorum. Türk
ler nerede bir işgal kuvveti görürlerse orada ilk 
mukavemeti yapmışlar, düşman da ilk mukave
metle karşılamıştır. Bu tarihî hakikattir. 

Evet, Bergama'da, Ayvalık'ta 172 nei Alay 
tarafından şanlı muharebeler verilmiştir. Ödemiş'
te de şanlı muharebeler verilmiştir. Fakat, ha
kikatlerin en doğrusu Yunanlıların karaya ayak 
bastıkları anda Türk Millî Mukavemeti ile karşı
laşmış bulunmasıdır. Bunu arz etmek için huzu
runuza çıktım. 

BAŞKAN — Sayın Osma. 
SİNASİ OSMA (izmir) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar, bir kahramana vatani hizmet fas
lından maaş bağlanma yolundaki bu müspet ka
nunu canıgönülden destekleriz. Yalnız bu vesile 
ile bir tarihî hakikat ortaya konurken, ben de bir
kaç kelime söylemek istiyorum. 

Saym Mehmet Ali Aytaş'm dediği gibi, Yu
nanlılar İzmir'e ayak bastığı andan itibaren İz
mir'de mukavemet başlamıştır ve İzmir'de Yu
nanlılara karşı ilk kurşunu cesur bir gazeteci olan 
Hasan Tahsin Recep isminde bir gazeteci askerî 
kıraathanede masayı devirmek suretiyle, en önde 
giden Yunan bayraktarına ateş etmek ve onu öl
dürmek suretiyle işe başlamıştır. Bilâhara Yu
nanlılar bu gazeteciyi öldürmüşler ve oraya def-
nedilmiştir. İlk kurşun İzmir'de Hasan Tahsin 
Hecep ismindeki bir kahraman gazeteci tarafın-, 
dan atılmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi de istenmiş
tir, raporda ivedilik de vardır. İvedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan İl kurşun a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün yararlıklar gösteren ödemişli 
Ahmedoğlu Ali Orhan ilkurşun'a hayatta bulun
duğu sürece vatani hizmet tertibinden (500) beş-
yüz lira aylık bağlanmıştır. 
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BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... tötmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun yayımını takibe-
dea ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Mtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :î. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütül*. 

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

Tasarının tümü. üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Tümünü, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kivimi edil
miştir. 

•/. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tana n sı ve Geçici Komisyon raporu (1/i) ($• 
tfaym : 634) (1) 

I > AŞK AN" —• Geçici Komisyon, lütfen yerini 
alsın. Ticaret Bakanı?.. Buradalar. Tasarının 
tümü üzerinde görüşmelere davanı ediyorduk. 
Röz sırası Sayın Sabahattin Savacı'nındır. 

SAİİA1TTTİN SAVACI (Gümiişano} 
ıına/jav ediyorum. 

- Sar. 

BAŞKAN 
sesleri.) 

Tasarının 
y e n i . 

- Sayın Dalı ir Giritli oğlu. (Yok 

lümü üzerinde başka söz isti -

N TtYANŞAN (İstanbul) — 

Savın Hüsamettin Tiyansau, 

HÜSAMETT 
Süz istiyorum. 

BAŞKAN 
buyurunuz. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, geçen 
celsede bu. kıanunun tümü hakkında konuş
tum. ve bâzı. maddelerin de değiştirilmesi 
için. önerge vereceğini izah etmiştim. Bugün 
tekrar geçici birinci madde, bir de 98 nci mad
denin. değiştirilmesi icabeden hususları hak
kında iki önerge takdim, edeceğimi. 'Şu hu
susları da izah etmeden geçmek istemiyorum. 
Günkü maddeler hakkında ayrı ayrı konuşma 

(T) 634 S. Saıjth basmayazı 6.4. 1964 günlü 
81 nen Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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inıkAıııınız tahmin ediyorum ki, olanııyacak- I 
tır. 

Bu kanun üzerindle çalışmalar 1059 sene
sinden lıeri devam etmektedir, demiştik. 
.1.7 . 4 . 1959 da bu kanun üzerindeki çalışma
lara. başlandı. Şu hale göre, demek ki, beş se
neden beri hükümetler ve Kurucu Meclis dâhil 
(meclisler bu kanunun âcil bir ihtiyaçolduğuna itti
fak hallinde oldukları meydanda, Bu kadar acil 
bir ihtiyaca cevap vereceğine ittifakla hükmettiği
miz bir kanunun kuru bir teşkilât kanunu ol
duğunu arkadaşlar buyurdular. Bir teşkilât 
kanunu olması hasebiyle intibak süitleri vardır 
içinde; bu intibak süreleri bu kadar gecikmiş 
olmasına rağmen kanuni intibak süreleri 
yine bir hayli uzun yıllar olarak ya
zılmıştır. Dernekler bir yıl içinde intibak 
ettikleri halde, birlikler ve federasyon
lar iki yıl içinde intibak etme zorunluğunda 
bulundukları halde, her nedense bu kanun 
en üst kademe olan konfederasyon üç yıl sonra 
intibak eder der. 5373 sayılı Kanunun getir
diği hükümlere göre konfederasyonun hu
kukî bünyesi mevcut değildir. Bu, defalarca 
Sayın Ticaret bakanlarınca ifade edilmiştir. 
Şu hakle, konfederasyonların henüz hukukî 
bünyesi mevcudolmadığma ve intibak için daha 
üç sene bekliyeceklerine göre demek ki, daha 
üç sene hukukî bünyeye s'ahibolmıyacaklar-
dır. Bu da benim kanaatimce mahzurlu olmak- I 
tadır. Şu hale göre, konfederasyonların da, bir- » 
lik ve federasyonlar gibi iki sene içerisinde 
hiç değilse, yahut diğerleriyle birlikte bir 
sene içerisinde imkânı varsa tetkik edilerek, 
Geçici Komisyonda, daha kısa bir süre içinde 
bu kanunun ruhuna uygun bir hukukî bünyeye 
kavuşması şayanı temennidir. 

Kısa bir süre içerisinde dernek, birlik ve 
konfederasyonun bu kanuna intibakının şart ol
duğu şöyle de izah edilebilir. Geçen celsede Sa-
ym Sanayi Veekili buyurdular ki, esnaf dert
leri kırk odalı bir apartmana benzer. Kırk türlü 
derdi vardır. Bu kırk odalı apartmanın biz an- I 
cak dış kapısının anahtarını vermekteyiz. 

Şimdi düşününüz, bir kere kırk türlü derdi 
olan bu müessesenin dış kapısının anahtarını 
biz daha üç sene sonra verirsek, biz bu kanun
dan ümidettiğimiz neticeleri alamayız. Esnaf le- ı 
hine birçok sosyal haklar verecek yeni kanunlar i 
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getirmek istiyoruz. Hepsinin kökü bu ana teş
kilât kanunu olan Küçük esnaf ve sanatkârlar 
kanunu olacağına göre, kanunda intibakı 3 sene 
sonraya bırakılırsa, yeniden getireceğimiz ka
nunlar ne zaman esnafın nef'ine çalışacaktır? 
Bunları da getirmek bir hayli güç. Yine biliyor
sunuz bir Sosyal Sigortalar Kanunu çıkardık. 
Halen de Karma Komisyonda son görüşmeleri 
yapılmaktadır. Bu kanunda bulunan bir hükme 
göre; «îşçi niteliğine sahibolmıyan bâzı esnaf ve 
(hizmet- erbabı da bu birlikler, federasyon ve kon
federasyon vasıtası ile Çalışma Bakanlığına mu-
hataJbolacak ve yapılan topluluk sigorta!ariyle 

• birtakım sosyal haklar kazanacaklardır.» Bu sos
yal hakların kazanılmasında da yine Çalışma 
Vekâletine muhatap, muhakkak ki en üst kademe 
olan konfederasyon olacaktır. Demin de arz et
tiğim gibi, konfederasyon hukukî bünyesine bu 
kadar geç. kavuşacağına göre, bu bakımdan da 
büyük mahzurlar tevlidedeeektir. 

Kanunun emrettiği tip statüler yapıl mas: 
vardır. Bunlar Ticaret ve Sanayi Vekâletleri ta
rafımdan yapılacaktır. 5 seneden beri bu husus
ta çalışmalar yapıldığına göre her halde bu tip 
statüler de hazırlanmış olacaktır. Bu da büyük 
bir zamanı gerektirmektedir kanaatindeyim. Bu 
bakımdan da sürenin öne alınmasında her hangi 
bir mahzur olmıyacaktır. 

Diğer taraftan yine kanunun 90 neı maddesi 
birlikler ve federasyonlar bir ay içerisinde konfe
derasyona kayıt zorundadır, diyor. Şu hale gö
re, hemen kanun yürürlüğe girdikten bir ay 
sonra alâkalı federasyon ve birlikler de onun 
bünyesini teşkil edecek, genel kurulu teşkil ede
cek üyeleri hazırlamak durumundadırlar. Halbu
ki bünyeye kavuşma bu şekilde biran evvel yapı
labilir. Bu da bir mesele değildir. Biran evvel 
bunlar bu delegeleri tesbit edip gönderdiklerine 
göre, konfederasyonun en yakın zamanda bu 
bünyeye kavuşması kolaylaşmış olacaktır. 

Diğer bir husus da, muhterem arkadaşlarım, 
birlikler mahallî esnaf meselelerini, günün ko
nularını konuşmak, bu hususlarda fikir teatisin
de bulunmak, yekdiğeriyle görüşmek için arala
rında başkanlar toplantısı yaparlar. Birlikler 
kendi vilâyetlerinde böyle toplantılar yaptıkları 
gibi, kanunun 98 nci maddesinde^ konfederasyona 
da böyle bir Başkanlar Meclisi toplama hükmü 
konulmuştur. Fakat bu Başkanlar Meclisini top
lamak, sadece yönetim kurulunun çağrısına bağ-
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l ı , bırakılmıştır. Şu halde konfederasyonlar üç 
senede bir toplantı yapar dendiğine göre, üç se
ne içinde Balkanlar Meclisi diye bir Meclis top-
lanamıyacak demektir. Ve bu murakabe mümkün 
olamıyacak demektir. Bu meclisleri toplamakta 
da esnaf lehine büyük faydalar vardır. 

Nitekim kanunda «Birliklerde âzami üç ay 
içinde Baştanlar Meclisi toplanır. Fevkalâde 
hallerde de idare kurulunun davetiyle toplanır» 
dendiği halde, 98 nci maddesinde konfederasyon 
tarafından Başkanlar Meclisi toplantısı sadece 
yönetim kurulu çağrısına bırakılmıştır. Biz bu 
maddede de âzami 6 ay içinde toplantı yapılma
sı, eğer daha evvel bu toplantının yapılması 
icalbederse yönetim kurulunun davet etmesi ge
rektiği şeklinde bir değiştirge önergesi vermek
teyiz. Muhterem Geçici Komisyonun da buna il
tifat etmesini rica ediyoruz. 

Bunun dışında benim şimdilik söyliyeceğim 
başka hususlar yok. Diğerleri teferruata ait hu
suslardır. Geçici Komisyonda bu hususları eni
ne boyuna müzakere etmek fırsatını bulmak 
ümidiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Sayın Sa
vacı... Buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun bundan ev
velki görüşülmesinde değerli arkadaşımız Asım 
Eren konuştuğunda, esnafın, sanatkârın köy 
kalkınmasındaki rolü üzerinde durmuş ve ısrar 
etmişlerdi Bendeniz de buna parmak basaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkın
masının yalnız esnafın bulunduğu muayyen ilçe 
ve il merkezlerinde, kasaba merkezlerinde olmı-
yacağmı takdir buyurursunuz. Türkiye'nin kal
kınmasında bu aktif unsurun mühim rolü ola
cağını ve bu tesirin bu esnaf ve sanftkârm, bu 
aslîunsurun tesirinin köylere kadar götürülme
sini her halde kalkınmanın lehine bir hareket. 
kabul etmek lâzımgelir. Filhakika, bu cemiyetler 
daha ziyade il ve kaza merkezlerinde toplanacak, 
köylerde de ajanlıklar marifetiyle temsil edile
ceklerdir... Şimdi bendeniz şöyle düşünüyorum : 
Bu hal, topyekûn köy kalkınmasındaki esnaf ve 
sanatkârın lâyıkiyle fonksiyon ifa etmesine mâ
nidir. Acaba mümkün müdür, Komisyondan öğ
renmek istiyorum : Köyleri de bu esnaf ve sa
natkârlar teşkilâtı içerisine almalı. Köyde faali-
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yette bulunan esnafın da bu teşkilât içerisinde, 
kaza ve il merkezlerindeki bu derneklerin bün
yesi içerisinde bulunması, köyle kasaba ve şehir 
merkezleri arasında devamlı surette bir irtibatın 
köydeki bu esnaf vasıtasiyle sağlanarak esnafın 
temsil ettiği fikrî ve 'aktif halin köylere kadar 
tesir etmesinin bu kanun içerisinde ele alınması 
ve ajanlıklarla iktifa edilmiyerek böyle bir şe
kilde yapılması mümkün müdür? 

İkinci nokta, bendeniz bundan evvelki konuş
mamda esnaf ve sanatkârların Ticaret Odaları
na kayıtlı olanlariyle esnaf ve sanatkârların teş
kil edecekleri derneklere kayıtlarının hangi öl
çülerle yapılacağında tereddüt etmiştim. Bu hu
susta verilen izahta denildi ki, tasarıda ayrı ay
rı sayılmış ve gösterilmiştir. îşte bendeniz de bu
nun üzerinde durmuştum ve tekrar duruyorum. 
Böyle esnafı, küçük sanatkârı listeler halinde say
manın ekonomik hayata, içtimai hayata tekabül 
etmiyeceğine, bunun genel tarifler içerisinde 
ifadesinin daha yerinde olacağına, Komisyonun 
dikkatini çekerim. Çünkü, bugün şu ihtiyaca ce
vap veren ayrı bir küçük sanat, ayrı bir esnaflık 
olmamakla beraber yarın bu sanata, bu ihtiyaca 
cevap verecek küçük bir esnaf, küçük bir sanat
kâr zümresi çıkabilir. Bunun da bu listelerde ol
maması bir mahzur teşkil eder. Bu kabil kanun
lar yapmanın kanun tekniğine de uygun olma
dığını takdir buyuracaksınız. Hayatın her cep
hesini birer birer sayma yerine, bunların heyeti 
umumiyesini içerisinde bulunduran - bunun da 
mahzuru olmakla beraber - genel bir tarif içinde 
ifade etmenin hayata daha uygun olacağı kanaa
tindeyim. Kanun yapma tekniğine daha uygun ol
duğunu bundan evvel geçirmiş olduğumuz tec
rübeler göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususta da yine 
görüşmelerde, esnaf ve sanatkârlara sosyal bâzı 
hakların, işçiye tanınan hakların, esnaf ve sa
natkârlara-da tanınması hususunu bâzı değerli 
arkadaşlarım arzu ettiler. Bu, gerçekte, varılmak 
îstenen bir idealdir. Haddizatında esnaf ve kü
çük sanatkârların da bu kabîl içtimai teşekkül
lere ve içtimai imkânlara kavuşturulmuş olması
nı gönülden arzu etmek gerekir. Lâkin işçi ile 
esnaf teşekkülleri arasında bariz bir fark var
dır. îşçi, biliyorsunuz ki, genel mânada yalnız 
emeği ile.çalışan bir kimse; buna mukabil küçük 
sanatkâr, esnaf ise hem emeğini ve kendi İhtı-
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sası dahilindeki maharetini ve buna ilâveten pa
rasını yani kapitalini koyan kimsedir. Küçük 
çapta bir kapitalisttir. Bu bakımdan işçiden ay
rılır. İşçiden, bu saydığım noktalardan farklı
dır. Ve birçok ileri memleketler dahi - isveç de 
dâhildir buıiuit içerisine - bütün esnafı, bütün 
sanatkârları, küçük sanatkârları sosyal haklar 
mevzuunda bunları içine alacak bir teşkilâta he
nüz kavuşturmamızı ardır. 

Fakat bu istikamette ve bu ideal yolunda olan 
birçok ileri memleketler küçük sanatkâr ve esna
fı bu sosyal emniyet tedbirlerine kavuşturma ça
bası içindedirler. Oayet tabiîdir ki; bu yolda ve 
idealde olan bizim de, Türkiye'nin de ileride es
naf ve küçük sanatkârları bu içtimai imkâna ka
vuşmasını dilemekteyiz. Fakat bugünkü Türki
ye'nin şartları içerisinde, esnaf ve küçük sanat
kârın bugünkü bulunmuş olduğu şartlar içeri
sinde blı ideali hemen istemenin imkânsızlığını 
da bendeniz takdir etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Başka söz isti yen? Komisyon 

buyurun, efendim. 
GEçlcI KOMISYON SÖZCÜSÜ MRHMET 

OÖKIÜR (Ka yseri) •—• Muhterem arkadaşlarım, 
hakikaten .sayın arkadaşlarımız Hüsamettin Ti
yanşan ve Sabahattin Savacı ehemmiyetle tasarı
yı tetkik etmişler ve mühim olan konulara da 
parmak basıyorlar. Ancak kıymetli arkadaşım 
Savacı, köylerdeki küçük esnaf ve sanatkârların 
bağlı birlik ve derneklere girip girmemesi mese
lesini ileri sürdüler. Kanunda köylerde kurul
maz diye bir sarahat volttur. Ancak 50 muayyen 
üye tamamlandıktan sonra, bunların kurulabile
ceğine dair sarahat vardır, umumi hükümlerde, 
umumi hükümler içerisinde kurulabilir. 

İkinci olarak eğer köydeki esnaf veya sanat
kârın kasabada, vilâyet veya kazada her hangi 
bir derneğe kaydolmaları hususunu beyan edi
yorlarsa, kasaba ve vilâyet içerisinde bulunan 
üyelerin bir kısım kayıtlarda mecburiyetleri ola
caktır. Meselâ aidat ödeme mecburiyeti olacak. 
Meselâ muayyen fonksiyonlara iştiraki olacak. 
Köydeki bir üyenin yalnız başına şehirdeki bu' 
teşkilât ile bir irtibat kurmasının zor olması 
bakımından, buna Komisyon itibar etmiyor. Aksi 
halde kurulabilmesine dair sarahat vardır. 

Kıymetli arkadaşımızın bahsettiği diğer bir 
konu; esnaf ve sanatkârların muayyen ve genci 
bir tarifinin yapılmadığı noktasına matuftur. 
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Hazırlanan tasarının 2 nci maddesi şümullül 
olarak kimlerin bu kanunun içerisine girdiğinin 
tarifini 2 nci nıaıddenin yaptığına kaaniiz. Bir" 
evvelki Oturumda bahsettim; 115 nci maddede1 

tadat ve tasrih edilen sanat kolları, sanatın husu
siyeti nazara alınarak, muayyen sicillere kaydol
mak mecburiyeti nazara alınarak zikredilmiştir. 
Çok enteresan olarak söyledikleri fikir : «Sonra
dan her hangi bir sanat kolu zulhur ettiği zaman, 
bunlar bu kanunun şümulü içinde değildir diye 
bunu sanatkâr addetmiyecek miyiz?» sorularına, 
«Küçük sanat kolları» başlığını taşıyan kaimim
in uzun 1.15 nci maddesi ve «Küçük sanatkârlara, 
yeniden katılma» başlığını taşıyan 115 nci mad
dede sayılan sanat kollarının içinde bulunmıyan 
sanatlar gerektiğinde re'sen veya konfederasyo
nun teklifi üzerine Sanayi Bakanlığınca tesbit ve 
ilân olunmakla bu madde içine girerler. Yani 
burada 116 nci maddenin hükmü, 1T5 nci madde
de taldat ve tasrih edilen sanat kollarından hilâ
li ara içinde bulunmıyanlar çıktığı zaman, bura
daki şartlar dâhilinde, buradaki formaliteler ya
pılmak suretiyle teşriî bir maddeye lüzum olma
dan otomatikman sanat kollarına dâhil edilmiş 
olacaklardır. Bu bakımdan arkadaşımızın bu en
dişelinin de varit olmadığı kanısındayız. 

Tiyanşan arkadaşımızın, başkanların en az 
altı ayda bir toplanması meselesi; Türkiye ça
pında yapılacak bu nevi toplantıların konfede
rasyona bağlı birliklere bir kısım maddi külfet
ler yükliyecek ve sık sık bu çapta geniş toplan
tılar yapılmasının, bu derneklerin çalışmasında 
ve bağlı teşekküllerin faaliyetlerinde maddi ba
kımdan malhzur tevlidedeeektir. Bu bakımdan 
bir senede toplanmasında hiçbir mahzur görme
dik. 6 ayı derneklere, birliklere yüklenecek, da
ha yüksek birliklere yükliyecek masraflar yö
nünden mahzurlu telâkki ettik. Sık sık masrafa 
duçar olunmasın, senede bir defa yapılsın şek
linde mütalâamız yönünden senede bir defa ya
pılmasını kabul etmiş bulunuyoruz. 

Kaldı ki, bu nevi teşekküllerin fevkalâde 
olarak toplanmaları her zaman mümkündür. Bu 
fevkalâde toplanmalar da kanunun bâzı madde
lerinde sarahaten tasrih edilmiştir. 

Tiyanşan arkadaşımız, aynı şekilde bu kuru
luşların kademeli olarak yapılmasına ve acaba 
neden hepsinin aynı anda yapılmadığı meselesi
ne temas ettiler, Bu da, bu kanundaki kuruluş-
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larm, bugü reşekkül'lerin üyelerinin fazlalığı, 
organize edilmesi ve bir sonraki kurulacak te
şekkülün biı* evvellki kurulacak teşekkülden 
üyelerini temin etmesi sdbeplerind'en ve bunla
rın Türkiye çapında geniş hazırlık imkânlarını 
normal yollardan yapmalarına matuf olarak bu 
şekilde bunların kuruluşları kademeli olarak alın
mış ve Türkiye çapında kurulacak esnaf ve sa
natkârlar konfederasyonunun da aynı. şekilde 
kuruluşunun zamana bağlı olması ve Türkiye ya
pında diğer birliklerin, derneklerin teşekkül et
mesi zamana bağlı olması sebebiyle bu gayeye 
matuf olarak rahat kurulmaları ve rahat, çalış
malarını temin maksadiyle en son teşekkülün 
kuruluşu müddeti üç seneye kadar kademeli ola
rak çıkarılmıştır. Esnafa bir kolaylık olması 
esbabı mucibesine istinadvttirilmiştir. 

Yine kıymetli arkadaşım, geçici 1 nci madde
ye eklenmesini teklif ettikleri fıkra; kuruluşların 
bakanlıkça yapılmasıdır. Biz bu teşekkülün 
mümkün olduğu kadar özel bir kuruluş olması 
sebebiyle bakanlık bünyesinde, ve bilhassa Hükü
metin alâkalı mereilerinden her hangi bir şekil
de formaliteye bağlı olmamaları ve, kendi bün
yeyi içerisinde bu teşekkülleri kurabilmeleri için 
mümkün mertebe tasarının lıazırlanımasmda bu 
nevi teşekküllere Hükümetin yapabileceği müda
haleyi uzak düşündük. Hattâ o kadar uzak dü
şündük ki, bu nevi toplantılara iştirak edecek 
komiserlerin şu veya bu bahaneler göstermek su- •' 
retiyle, bu nevi toplantıları baltalaması, sabote 
o t incisi, geciktirmesi ve sair her hangi bir şekilde 
toplantıya mâni olmayı önlemek için, icabında 
komiserin gelmemesi halinde, muayyen müddet
te, kendi kendilerine toplantıya devam edebilme 
şartını da bu gayeye matuf olarak koyduk. Ba
kanlığın bu özel derneklerin üzerinde, her han
gi bir baskı ve saire düşünmemesi ve sadece ken
di kendi'l enini idare prensibinden hareket ederek 
mümkün mertebe Hükümet ve Bakanlığın bu iş
te murakabesini asgariye indirmeye gayret et
tik. Bu bakımdan arkadaşımızın önergesinde bah
settiği bu hususlar Komisyonda da müzakere 
olundu ve neticede bu yolda karar verildi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sual so
racağım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sual mi soracaksı
nız, buyurunuz efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ÇÖKER (Devamla) — Müsaade ediniz efen
dim, henüz konuşmalın, bitmedi. 

BAŞKAN — Buyurunuz, devam ediniz. 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M Ki İM İST 

ÇÖKER (Devamla) — Kıymetli arkadaşımızın 
(bahsettiği diğer bir konu ve hatip arkadaşları
mızın ehemmiyetle üzerinde durdukları konu, 
esnafın sosyal haklar mevzuudur. Sosyal lıaMar 
mevzuu hakikaten bu tasarıda en ince teferrua
tına kadar ele alınmış mıdır? Bilhassa, kıymetli 
arkadaşını Asım Eren de aynı şekilde vermiş 
olduğu önergelerd'e, yapmış olduğu konuşmala
rında aynı konuya temas etmiştir. İmkân nisbe-
tin.de tasarının 121 nci maddesinin evvelki zik
redilen fıkrasında, sosyal haklarının kendi bün
yeleri içinde teminat altına alınması, muayyen 
asgari şartlar içinde bu kanımda- derpiş edilmiş
tir. 

Anea'k Hükümetten aldığımız mütemmim ma
lûmata i^öve. Çalışma Bakanının da iştirakiyle 
yapılan toplantıda esnafın sosyal hakları mev
zununu bu kanunun dışında ayrı bir mevzuat ha
linde hazırlanmasına, çalışıldığı beyan edilmiş
tir. İşçilerde olduğu gibi daha. teferruatlı şekil
de elbette Hükümet iealbeden kararları almaya 
gayret etmekte ve çalışmalar yapıldığını- beyan 
etmektedir. Bu bakımdan bu kanunun bir teş
kilât kanunu olması dolayısiyle teferruata, gir
memiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlanımız tarafından bir evvelki celse-
de verilmiş olan önergeleri tetkik ve bu önerge
lerin büyük kısmının tabı hatasına, dayandığını 
gördük ve bu hataların düzelmesine uymak üze
re gerekli raporumuzu hazırladık. Kan unun 
mümkün mertebe Türk esnafının bir kısım ihti
yaçlarına hiç olmazsa, cova.p verebilmesi için 
'Yüksek Heyetinizin biran evvel reylerine maz-
har olmasını temenni ederim. 

Şimdi arkadaşlar, soracakları sualleri lütfet
sinler. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti mi, Sayın Sözcü? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

OÖKER. (Devamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bâzı sualler var. Buyu
run Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — o ncii madde
de, 50 kişi ile ve bu yor idare âmirinin izni ile 
kurulur, demektedir, Dernekler, Anayasanın 
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29 ııcu maddesinde, «Herkes önceden izin almak- | 
sızın dernek kurma hakkına sahiptir» hükmü 
vardır. Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz, onunla? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
GÖKER (Devamla) — Efendim, bu Anayasanın 
o hükmüne aykırı değildir. Gerekli formaliteyi ya
pacak, idareye verecektir ve vermesiyle beraber 
dernek de teşekkül etmiş olacaktır. Her hangi 
bir formalite noksanlığı ve saire olduğu takdir
de bu kimseler gerekli müracaatlarını yapıp for
maliteleri yapmaktan ibarettir. Elbette bağlı 
bulunduğu yerin de, bir derneğin kurulduğun
dan malûmatı olmasına ve gerekli formalitenin 
tamam olup olmadığının tahkiki noktasına ma
tuftur. Yoksa bu madde Anayasaya aykırı bir 
madde değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Efendim, 

Sayın Sözcü «izin» kelimesi kullandılar; bu ke
lime yerine «ihbar» kelimesini kullanırlarsa be
yanları bir kıymet ifade eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ÇÖKER .(Devamla) — Zapta geçti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Aydın Bolak, sual 
mi soracaksınız? Buyurunuz. 

AfîMUT AVDIN BOLAK (Balıkesir) - -S ; ı -
y'ııı sözcünün biraz evvelki Yüksek Heyetinize 
arzı, meslekî kuruluşların dernekler gibi izne 
ve ihbara ihtiyaç olmaksızın kanunla tekemmül 
edeceğine dair Anayasa hükmü ile çok yakın
dan irtibatı olmadığı noktasında toplanıyor. Ni
tekim bir avukat veyahut birkaç avukatın bir 
araya gelerek dernek ismiyle bir teşekkül kur- | 
dıık demesi mümkün değildir. IOsnaf dernekle
ri hakkındaki maruzatı da sanırım bu noktada 
toplanmalıdır. Mahiyeti bir meslekî cemiyel ol
ması sebebiplc, kamu kurumu niteliği içinde bu
lunması dolayısiyle bu yönden izah ederlerse da- | 
ha, tatminkâr olur, kanaatindeyim. 

GEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MMIIMET | 
(JÖKKR (Devamla) — Bu özel hukuk hükümle- i 
ı-ine tabidir. Kamu niteliğine tabi bir teşekkül 
değildi]'. | 

BAŞKAN — Başka sual soracak arkadaşımız, ! 

i 

yok. Buyurun efendim. i 
Söz mü istivorsunuz, Savuı Savacı. Buvıı-

I 

run. j 
SABAHATTİN SAVACI (UüınüşamO - [ 

Efendim, sayın sözcünün izahatından, tenevvür 
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ettik, teşekkür ederim. Ancak, şu hususta yine 
ısrar edeceğim, şimdi benini üzerinde durduğum 
husus, şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde. 
mütekâmil bir. teşekkül havasının aynen köyleri
mize de inikas ettirilmesidir. Şimdi, hepiniz bi
lirsiniz ki değerli arkadaşlarım, kaza merkezle
rinde, köylerden çok farklı olarak, muayyen bir 
esnaf, sanatkâr topluluğu vardır. Keza şehir 
merkezlerinde bunların böyle toplulukları var
dır. Bu toplulukların evvelâ kültür seviyesi 
köylerin fevkındedir. Sonra sanat seviyesi 
köylerin fevkındedir. Bu havanın, bu seviye
nin köylere de nasıl tesir edilebileceğini araştı
rıyorum ve bu mütekâmil bir topluluğun, tek
nik seviyenin, kültür seviyesinin ve meslekî te
sanüt seviyesinin aynen köylerde de tesis edil
mesini istiyorum. Filhakika köylerde de kuru
labilir; ama bu tarz cılız teşekkülleri ben iste
miyorum. Kuvvetli teşekküllerin havası içine 
girmesini ve bu kuvvetli teşekküllerin Türkiye'
nin kalkınmasında, Türkiye'nin kültür bakımın
dan, sanat bakımından ileri em esindeki vazifesi
nin çok ehemmiyetli olduğunu, çok mühim va
zifeler göreceğini kabul ettiğim için, bu teşekkül
lerin aynen bu teknik seviyenin, bu kültür sevi
yesinin köylere de tesir etmesinin, köylü esna
fı da bu hava içine, bu tesir içerisine alınanın 
mümkün olup olmadığını araştırıyorum. Meselâ 
şimdi bir sual hatıra gelebiliyor; bir nahiye mer
kezinde etrafındaki köylerle birlikte bir teşekkül 
kurulabilir mi, kurulamaz mı? Bu bir boşluk
tur. Bu tarzda bir teşekkül kurulabilse dahi be 
nim. demin arz ettiğim vasıflara sahibolamaz. Bu 
vasıflar daha kalabalık, esnafın, daha kalabalık 
snatkârın bir arada bulunduğu seviyeli, daha üs
tün seviyeli bir esnaf topluluğunda, sanatkâr 
topluluğunda vardır. Bu seviyeleri köylere de 
nıehma emken tesir ettirmenin çaresini araştırı
yorum. Komisyonun bu hususta izahat verme
sini istirham ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, geçen birleşimdeki mâruzâtımda bu 
yeni teşekküllerin; yani bu yeni kanunla başka 
bir veçhe vereceğimiz teşekküllerin toplum kal
kınmasında, ilmî kalkınma dâvasında bir rol sa
hibi olması temennisini şimdi yeniden ele alıyo
ruz. Şu sebeple ele alıyoruz: Muhterem sözcü
nün geçen celsede konuşmaları, bu teşekküllerin 
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sadece kendi bünyeleri için - hangi bakanlık ku
ruluşuna girerse girsin - orada kendi bünyeleri 
ieindeki vazifeleri bu kanun dairesinde ifa ede
ceklerin merkezinde bir beyan idi. Bendenizin 
arz etmek istediği nokta bu değildi. Bugün, 
Türkiye'de toplum kalkınması diye bir dâva be
lirmiştir, kabul edilmiştir. Toplum kalkınma
sında memlekette mevcut bütün teşekküller hattâ 
Silâhlı Kuvvetler dahi bir görev almış ve al
maktadırlar. Seve seve de deruhde etmektedirler, 
Geçen birleşimdeki mâruzâtımda örnek göster
miş olduğum Niğde vilâyetinde çok mümtaz gay
retiyle ve hakikaten mümtaz vali ve münevverle
rinin gayretiyle bugün Niğde pilot bölge olma 
şerefini kazandı. Çünkü, toplum kalkınması dâ
vasında daha Köy Bakanlığı kurulmadan önce, 
kendi bünyesinde bütün aydınlarını' toplamış, 
bütün kurumlardan faydalanmış, hattâ şimdi ka
nununu konuşmakta olduğumuz esnaf teşekkül
leri dâhil olarak bütün kurumlardan faydalan
mış, her köye bir hami kurum ve ayrıca bir ay
dın şahıs vermiş ve bu suretle 310 pare köyden 
ibaret Niğde vilâyeti köyleri toplum kalkınması 
için. muayyen bir aydına ve ayrıca muayyen bir 
hami kuruma malik olmuş ve bu şekilde fevkalâ
de verimli adımlar atmıya başlamıştır. Yolları, 
suları, her şeyleri Hükümet bütçesi dışında olan 
hamlelerle son derecede seri ilerlemeler göster
mektedir. Bendenizin arzım bu misalin Türki
ye çapında genişlemesi içindi. Yani bunun için 
esnaf teşekküllerinin bu kanunla vazifelerini ta-
•dadeden maddelerde «toplum kalkınmasında ken
disine düşen görevleri de yapar.» diye iki keli
meden ibaret bir fıkra eklenmesi kâfidir. Ka
nunlaşsın bu iş. öteki teşekküllerin de kanun
ları sonradan yapılmış olsa idi, muhakkak ki, on
ların da yapılmasını istiyecektik. Ama, kanun
larında böyle madde olmıyan teşekküller bile bu
gün bunu seve seve deruhde etmektedirler. Bu 
kanun önümüze yeni geliyor. Bundan sonra çı
kacak olan kanunlara ve eskiden müdevven ve 
hâlâ mer'i olan kanunların da bünyelerine bir 
örnek olsun, ilâve edilsin, rehber olsun. Bu fık
rayı lütfetsinler 101 nci maddeye ilâve etsinler. 
Yahut başka maddalcre, hattâ başta ikinci 
maddeye, ki asıl vazife bu ikinci maddededir. 
Oraya ilâve etsinler ve desinler ki, esnaf teşek
külleri ve küçük sanatkârlar federasyonları, kon
federasyonları, ajanlıkları, birlik ve dernekleri 
bulundukları bölgelerde toplum kalkınmasında 
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kendilerine düşecek görevleri ayrıca yerine geti
rirler. 

Muhterem sözcü, geçen seferki konuşmaların
da ve bir başka hatibin konuşmasında işin para
ya tevakkuf edeceği mülâhazasını beyan ettiler. 
Bu varit değildir. Toplum kalkınmasında vazi
fe görmek mutlaka paraya vabeste değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu Niğde misa
linde biz vermekteyiz. Himmet, gayret, iyi ni
yet kâfi geliyor. Her şey parayla hallolmuyor, 
parayla yürümüyor. Bugün köyün içinde ya
pılacak olan kurs, muhakkak surette parayla 
olmaz. Köy onu seve seve başının tacı yapar. 
Her köy en yakın derneğin, demircilik kursu 
için. göndereceği ustayı, arkasından marangozluk 
kursu için göndereceği ustayı, daha arkasından 
elektrik kursu için göndereceği ustayı, hulâsa 
hayatta geçer akçe olan bütün sanatların kurs
larını peyderpey civardan gelecek hocaları başı
nın tacı olarak bilecek ve bu kursları nihayete 
kadar finanse edecek durumdadır. Nihayet 
onun ihtiyacı bir yatak, bir yemek ve izaz ikra
mından ibarettir. Seve seve kanununda bu mil
lî vazifeyi yüklenen bir dernek, elbette bu vazi
feyi ifayı vatanî bir vazife addeder. 

Bir başka noktayı arz edeceğim : 
Muhterem arkadaşlarım, bizim köylerimiz 

mi, kasabalarımız mı, aded itibariyle çoktur? Bu
gün sayıları 46 bin küsur köyümüz, yayla köy
lerini de hesaba katsanız köy olarak 60 bine ya
kın ünite vardır. Haydi bunu 50 bin kabul edi
yorum. Bu 50 bin köydeki, esnaf, velevki her 
köyde o - 4 taneden fazla olmasa dahi, bunları 
istisna olarak mı kabul edeceksiniz? Yani, bun
ların müstesna olması mı lâzımgelir? Köy kah
vesinde kahvecilik yapan, köy bakkallarında 
bakkallık eden, köyde nalbantlık eden, hulâsa 
köyün kendi bünyesi içerisinde irili ufaklı mev
cut esnaf sanatkârları bu kanun teklifi içerisi
ne alımı yor. Çünkü, yalnız sayın sözcünün de
diği gibi 50 tane âza ile değil, bir de ikilbini te
cavüz etme kaydı var kanunda. Nüfusu ikibini 
tecavüz etmiyen yerde kurulamaz deniyor. O 
halde köylerde kurulmıyaeak demektir. Bunun 
diğer mânâsı esnaf ve sanatkârlar, Türkiye'de 
iki katagoriye ayrılıyor. 

1. Kasaba ve şehirlerdeki küçük esnaf ve 
sanatkârlar ki, onlar bu kanuna göre güzel im
tiyazlar elde edecekler. 
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2. Köydeki esnaf, hiçbir hakka sahibolmıya-

«aktır. Buna kanun mânidir, kanunun barajı bu
na mânidir. O halde köye bu esnaf teşekkülleri
nin el uzatması şarttır. Köydeki bakkalı, ber
beri, nalbantı hepsi bunun içine alması şarttır. 
Almıyorlar diye bir kayıt gösteriri erse mem
nun olurum. Yok böyle bir kayıt. îki bin nüfus 
-şart koşulan bir yerde, zaten ibir köyün 59 tane 
esnafı, yoktur. O halde köyler, tamamen ekarte 
•edilmiş" demektir, tşte bu bakımdan kanun mem
lekette ikiliğe sebebolacaık; esnaf ve küçük sa
natkârların şehir ve kasabalarda olanları insan 
sayılacak, olmıyanları bu kanunun şümulüne 
girmiyecek, bu kanunun getirdiği haklardan 
mahram olacak demektir. Bu da doğru değildir. 
Bu bakımdan da 'muhterem arkadaşlarım; ge
rek köy toplulumunun kalkınmasına bu teşek
küllerin yardımı bakımından bir mecburiyet 
'kaydı taşıyan bir fıkra, gerekse köydeki esna
fın da mutlaka bu teşekküllerle bir rabıta, alâ
ka . ve görevi, hak ve vecibeleri .bulunması ba
kımından diğer bir fıkra bu kanunun vazife ve 
.amaç maddelerine girmelidir. Bunu şimdi ted
vin etmek bendeniz için kolay değil, kocaman 
bir kitap, uzun maddeleri var. Fakat komisyon 
neresine sokulması icabettiğini bilir. Bu iki te
mennimi arz ediyorum, ben önemli görüyorum; 
ama belki muhterem komisyon ve Hükümet 
önemli görmez, başka. Fakat ben vicdani vazi
femi ifa ettiğim kanaatiyle mutmain olarak kür
süden ineceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenü Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıda ivedilikle görüşülmesi hususuda 

derpiş edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının tümü
nün görüşülmesi sırasında daha evvel kabul et
tiğiniz bir takrir ile tümü ile beraber madde
lerini görüştük, maddelere geçilmesi için karar 
aldık.' Şimdi üzerinde tadil önergesi verilmiş 
olan maddeleri okuyorum. Ayrıca komisyon da 
bâzı maddeler üzerinde tadilât düşünmüştür. 
Komisyonun da tadilini düşündüğü maddeleri 
okuyorum.: 

Arkadaşlarımız tarafından verilmiş olan 
-önergeler sıra ile bölüm ve maddeler hakkın
da, bölüm ve başlıklar hakkında, Yüksek Hay
siyet Divanı ihdası hakkında, birinci bölüm baş-
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lığı hakkında, birinci madde hakkında iki ta
ne, ikinci madde hakkında, üç tane üçüncü mad
de hakkında, iki tane 10 ncu madde hakkında, 
.1.5 nci madde hakkında, 22 nci madde hakkın
da, 28, 30, 34, 40, 52, 75, 93, 96, 98, 122, ve 
geçici birinci ve ikinci madde hakkındadır. 

Ayrıca, 115 nci, maddenin (b) fıkrası, 56 ııcı 
madde hakkında, 47, 22, 20 ve birinci madde 

hakkında arkadaşlarımız tarafından önergeler 
verilmiştir. 

Bunun dışında komisyon da 6, 10, 12, 13, 16, 
20, 22, 39, 4Î>, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 68, 74, 76, 
80, 81, 84, 91, 97, 101, 106, 108 ve 109 ncu mad
deler hakkında tadil ve tashih önergeleri verilmiş
tir. Bunların tamamı komisyona verilmiştir. Ko
misyon bütün bu maddeler üzerindeki görüşmele
rini yeni bir rapor halinde Heyeti Umumiye tak
dim edecektir. O zaman münhasıran bu okuduğum 
maddeler hakkında yeni müzakere açılacak ve 
nihai olarak tamamı oylarınıza arz edilecektir. 
Bngüııkü birleşimde... 

ASIM EREN (Niğde) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bu beyanımızda bir usulsüzlük 
mü gördünüz Sayın Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet, bir hususu 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, huzurunuzu tekrar tasdi ettiğim için 
özür dilerim. 

Dünkü müzakerelerde Gelir Vergisi değişik
likleri için daha evvelki birleşimde verilmiş olan 
değiştirgeler, yine Sayın Başkanın şimdi beyan 
buyurdukları şekilde okunmadan Genel Kurulda 
Komisyona toptan verilmiş ve bunlar Komisyon
dan dün geri gelmiştir. Müzakere açıldığı zaman 
Komisyonun öğleyin, bendenizin üç önergemde-
ki esasları, önergelerim kendisine verildiği zaman 
diğer önergelerle birlikte kabul ederek metinleri
ne sokmuş, Komisyonun metni burada okunmuş, 
bendenizin önergelerim okunduktan sonra kabulü 
muamelesi oya konulduğu zaman, Komisyon Söz
cüsü, biz methimize bunu aldık, onun için kaıbul 
etmiyoruz bu teklifi tarzında, hem kabul edil
miş olan teklifimi metne aldığını söylüyor, hem 
de önergemi kabul etmiyor şekilde, yanı usulüne 
göre Komisyon katılmıyor tarzında, Sayın Baş
kanın beyanı ile reddedilmiş bir vaziyet hâsıl 
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oluyor. Aynı muamele bugün de tekerrür edecek- 1 
tir. Komisyona önergeler verilecek, muhterem 
Komisyon bunlardan bir kısmını benimsiyerek 
metnine koyacak. Hazırladığı metni burada oku
yacak. Fakat bâzı arkadaşların önergelerinden 
alınacak fikirlerle, değiştirmelerle daha evvel ha
zırladığı metin okunacak ve buna rağmen fikir 
aldığı önergelere rağmen, burada Komisyon söz
cüsü «katılmıyoruz», Şeklinde beyanda bulun
ması ile, sanki önergeler reddedilmiş gibi tuta
naklara geçmektedir. Tarihe geçecek olan bu 
önergeler kabul edilmemiş şeklinde, intikal etmiş 
olacaktır, fakat hakikat böyle değildir. 

Binaenaleyh bu muamele bendenizce usule ay
kırıdır. Evvelâ lütfen okunsun şimdi; ondan son
ra Komisyona verelim, ondan sonra Komisyon 
bunu metinlerine alsın. Okunurken de istiyen 
önerge sahipleri tüzük gereğince izahat versin. 
Bu suretle muamele Komisyona verilmeden te
kemmül etsin. Yoksa dünkü hata tekerrür eder. 
Benimsenmiş olan önergelere Komisyonun katıl
mamış olma hali gibi bir durumun, bilâhara, bir 
gün sonra tutanaklara geçmesi gibi hâdiseler te
kerrür etmesin. Bunu istirham için söz almıştım, 
hürmetlerimle. 

10 . 4 . 1964 0 : 1 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Asım Eren arkadaşımızın konuşması usul hak
kında değildir. Bundan evvelki bir birleşimde 
Yüksek Heyetiniz daha evvel ifade ettiğim şekli, 
bir karar ile kaJbul etmiştir. Maddeler üzertinde-
ki görüşmeler tasarının tümü üzerindeki görüş
melerle birlikte yapılacaktı. Maddeler hakkında 
verilmiş tadil önergeleri Komisyona verilecek, 
Komisyon münhasıran bu maddeler hakkında ye
ni bir raporla Heyeti Umumiyeye gelecek ve 
müzakereler tadil önergesi verilmiş maddeler 
hakkında tekrar cereyan edecektir. Bu husus 
Meclisimizin daha evvel aldığı bir kararla muay
yendir. îşte taayyün etmiş olan bu usule aykırı 
bir muamele yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, tadadedilmiş madde
ler Komisyona verilmiştir. Bu arada Sayın Re
şit Ülker ar'kadaşımız tarafından 3 ncü madde 
ile ilgili bir önerge daha verilmiştir. Bunu da 
Komisyona veriyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka bir iş kalmadı
ğından 13 Nisan Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,32 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENSEKlZİNCİ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1964 Guma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yüaaılıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya Muh
taç Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
3580 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İçişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/692, 2/693, 3/864) 

2. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ıs
lâhı hususundaki sözlü sorusunun geri verilme
sine dair önergesi (6/768, 4/318) 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret,. Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komâyûBİarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
GecjLoi Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25.2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasansı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, SiyaBd.partfler kanun teklifle

ri ve Geçici Komisyon raporu (1/660, 2/3T&» 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek tevekkül-, 
leri kanunu tasansı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta-
şansı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5, _ Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 487 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Kemiayon 



metinleri (M. Meclisi 1/544; 0. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 

doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

13. _ Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10 .2 .1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 ."1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 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 ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 18. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 



19. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — 27. 6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 3 .1964] 

X 21. — 21. 6.1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 22. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

23. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının ö. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251> (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

24. — Esnaf ve küçük sanatkarlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 .3 .1964] 

25. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Saywı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

26. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena

tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, O. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

27. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı \, 422) [Dağıtma tarihi : 31.3 .1964] 

28. —- Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları, raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 



Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naei Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/282) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9 .1963] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları rapordan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayıllı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 , d , 1963] 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili' Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınmln 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
D izm an'in, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9.1963] 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 say;h Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

14. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20.9.1963] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğflu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3.10 . 1963] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm

rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Kayseri Milletvekili Abdülhalina, Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

21. —- Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonlan raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine 'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-



ııa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

27. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plâh komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür 
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

32. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

34. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

35. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

36. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

38. —- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1.11 .1963] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasmda 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 
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41. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Kobdsyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta-
rihk: 18 . 2 .1964] 

44. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 .1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2.1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
O. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S; Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka

ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi: 22 .2.1964] 

48. — Dilekçe Karıma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13.6.1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2.1964] 

49. — İzmir Milletvekili Jfthat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28.1.1964] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

51. — izmir Milletvekili Şinasi Oama ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

52. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet-Üretme Çiftlikle-
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ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtana ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı VB Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma, tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi-
s&K SttHStldttğTma dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 56. —. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kamusu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe-
sstaaa adt uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtana tarihi: 2.3.1964] 

X 86. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe-

, safoıım ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Ssyiftey Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtana tarihi : 11.3 .1964] 

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun

larla aldıkları disiplin eeaal*rının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3 .1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Karamı Genel Kurulda, gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, O. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, O. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtana tarihi: 
24.3.1964] 

63. —- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkımla kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ TAPILACAK 

İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtana tarihi: 6.7.1969] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 .7.1963] 



X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Bifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi înceeuhı'mm Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Oemhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçioi Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
518) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi 
24.10.1963] 

X 9. — 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] 

10. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra ekleşmesine dair ka
nan teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 450 acu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkmda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 

Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1968] 

13. — istanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
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Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyai Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyaüettin 
Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 19*63] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196&] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfı 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklüı ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti, arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 
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X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 

mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporlan (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair odan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963]' 

. 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa

yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ye Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4 . 9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı oetve-



lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. —- Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlan raporlan (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasansı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık hikmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
lan raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve €iynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlan raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

60. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20. 6.1963] 
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61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı: 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı. 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

65. — 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] 

66. — Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 .6.1963] 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 . 1963] 

69. *— C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa-
yıllı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 71. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekinö katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasansı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 
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74. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad

de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyile 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırtmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

80. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

81. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

82. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S; Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

83. — C. Senatosu Bolu Üyesi Sim Uzunha
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

84. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan tlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

85. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

86. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1964] 

87. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

88. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

89. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu iş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin * 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 



çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

90. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

91. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı &uç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek-, 
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

92. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

93. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

94. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

95. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 8? nüfusunda kayıtlı îsaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 .2 .1964] 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 .3.1964] 

97. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'mn, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 98. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1964] 

X 99. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1964] 

100. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışiş
leri ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) 
(S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1964] 

101. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporlan (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 102. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyonları için arsa, bina satınalınma-
sma veya yaptırılmasına, ayrılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/609) (S. Sayısı : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 .4 .1964] 



( 

Dönesi : 1 
Toplat 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kayseri MiUetveldli Hüsamettin Gümüşpala ve 24 arkadaşının, Dev
let Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemle
rinin ücretlerine dair Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 4620 nu
maralı Kanuna ek kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyonları 

raporları 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet F>emiryolları İşletme Umumi MüdMtöğü memur ve müstaMeanleröaım ücretlerine dair 
Kanunun bâzı »maddelerini değiştiren 4620 sayılı Kanuna ek (kanun teklifimizi ve gerekçesini ili
şik olarak sunuyoruz. 

Gereğime dalaletlerinizi saytgüaırımızlıa rioa ederiz. 

Kayseri 
H. Gümüşpala 

Aydıaı 
H. Aydinçer 

Sakarya 
M. Gürer 

Edirae 
N. Özoğul 

Kayseri 
M. Yüceler 

Konya. 
A. Gürkcm 

Balıkesir 
C. Bilgehcm 

İstanbul 
Ş. Orhmi 

Kocaeli 
/ / . Kısayol 

Konya 
H. C. Yümaz 

Kars 
İV. Akan 

Muğla 
'C. Öskay 

ManSsa 
H. Okçu 

îzmlir 
Ş. Akkan 

İstanbul 
N. öktenı 

Çorum 
/. Tombuş 

Agn 
N. Güngör 

Anikara 
M. Mihçtoğlu 

Amasya 
İV. Şener 

Balıkesir 
N. Çavdaroğlu 

Bursa 
M. Tayyar 

İsparta 
M. Gülcü 

Aydın 
R. özarda 

Adana 
' / . Tekin 

542 

Eskişehir 
A. Zeytinoğlu 
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G E R E K Ç E 

Devlet, memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı madde
leri 4598 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bâzı maddeler eklenmişti, îşbu 54:98 sayılı Kanuna mü
tenazır ve ondaki hususları muhtevi olanak üzere Devlet Demiryolları ve Limanları İşletene Umum 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine dair olan 3)173 sayılı Kanunda da 4620 sayılı Kanunla tadi
lât yapılmış ve bâzı maddeler eklenmiştir. Böylece Devlet Demiryolları memurlarında terfiye hak 
kazanmış oldukları hakle kadroda açık yer olmamak veya bulundukları vazifede kalmalarına ida
rece lüzum görülmek veyahut bulunduıkları hizmetlerin yukarı derecesi bulunmaımak sebebiyle tor-. 
fi edemiyenler iki üst derece aylığı verileceği kabul edilmiştir. 

Ancak, $0 . 5 . 1963 tarihinde kabul edilen 242 sayılı Kanunla Devlet memurlarına üç üst 
dereceye kadro şartına bağlı olmadan terfi hakkı yalnız 4598 «ayılı Kanundan faydalanan memur
lara tanınmıştır. 3173 sayılı Teşkilât Kanununa tabi Demiryolu memurları da 4598 sayılı Kanun
dan .faydalanmadıkları İçin bu açık haktan mahrum kalmışlardır. 

D. P. Y. memurları hizmetlerin en ağlının ve tehlikelisini gören insanların ekseriyet teşkil et
tiği biı* devlet işletmesidir. Bugün demir yolları mızdaki küçük dereceli memurlar mevcudum bü
yük kısmını teşkil etmekte ve trenleri işleten bu personeldir. Kendilerine bir üst derece verilmek 
suretiyle aynı unvanlı vazifelerde kalmaları nmiossesenin yaşatabilmesi için, ve hattâ müessesenin 
daha rabıtalı bir hale ıgelebilınesi için katî 'bir zaruret vardır. Aksi halde terfi etmelerini temin 
için kendilerine üst vazife üınvaıııı verilmesi ve bu takdirde aynı vazifenin icane.ttirdiği için ve 
kadronun verilmesi gerekmektedir iki, bu işleri gördürecek eleman bulunmryaeaiktır. Saniyen yine 
müessesenin mevzuu bakımından bir şahsın uzum yıllar aynı işte kalması 'ihtisas kesbederek işini 
daha «iyi ve emniyetle görmesi de yine 'bir zarurettir. Bu gün T). D. Y. bulunduğu derece üç sene
lik nizami terfi müddetini ikmâl edip hattâ bir' üç sene daha aynı derecede beklemiş ve terfi ede
memiş durumda olanlarda pek çoktur. Bu insan lanın haklarının verilmesi en adilâne bir husus 
olacaktır. 

Demiryollarının hakikaten en ağır hizmetlerini gören ve çalışma şartları hiçbir devlet memuru 
ile kıyas edilemiyecek kadar ağır ve her an ölüm tehlikesi arz eden bu işleri gören personelin mad
deten tatımini için terfilerini sağlamak gerektiğinden 242 sayılı Kanunun 4620 sayılı Kanuna, da 
teşmilime de katî zaruret vardır. 

Yeni Personel Kanunu beklenilmeden 4598 sayılı Kanunda tadilât icrasının mevcut mucip se
bepleri demiryolları işletmesi içinde aynıdır. 

Yıllardır en ağır hizmette çalıştığı halde, hakkını alanııyan, terf iden mahrum edilen bu memur
ların daha fazla mağdur edilmemeleri irin 242 sayılı Kanuna muvazi olarak 4620 sayılı Kanunun ta
dili zaruridir. İlişik olarak sunduğumuz kanun tasarısı hakkında evveliyetle gereğini arz ve teklif 
ederiz. 

Teklif edilen kanun tasarısında 
1 nci madde 242 sayılı Kanuna muvazi 4620 sayılı Kanunun (F) bendinin tadili ile aylık üc

retlerin ne şekilde verileceğini, 
2 nci ve 3 neti (maddelerde kanunun yürütme şartlarını havidir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 542) 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Vlaştırma Komisyonu 26 . 9 . 1963 

Esas No: 2/564 ., 
Karar No: 10 . i?^ 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale Duyurulan (Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 24 arkadaşı
nın, Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 4620 numaralı Kanıma ek kanun teklifi) ilgili Hükümet tem
silcileri ve teklif sahibi hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Devlet Demiryolları İşletmesi memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine 4620 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle eklenen (F) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir •. 

Terfie hak kazanmış bulundukları halde kadroda açık yer olmamak veya bulundukları vazifede 
kalmalarına idarece lüzum görülmek veyahut bulundukları hizmetlerin yukarı derecesi bulunma
mak sebebiyle terfi edemiyenlerle 3173 sayılı Kanunun 5390 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesin
deki tahsil kaydı dolayısiyle üst dereceye geçi ril e nıiy enlere, bir üst derece aylığı ve bu derecede de 
bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyeıı veya terfi edemiyenlere ikinci 
biı* üst derece aylığı ve bu derecede de yine bir terfi müddeti geçirerek aynı sebepleri e üst dereceye 
geçemiyen veya terfi edemiyenlere üçüncü bir üst derece aylığı verilir. 

üçüncü derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle iki üst derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirerek terfie hak kazananlara 100 lira tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçirerek terfie hak kazananlara 100 lira ve yine bir terfi müddeti daha geçi
rerek terfie hak kazananlara ikinci defa 100 lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerde bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kazanan
lara 100 lira bunlardan ikinci bir terfi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara ikinci bir 100 
lira, üçüncü bir terfi müddetini doldurarak ı.erfie hak kazananlara üçüncü bir 100 lira aylık tazmi
nat verilir. 

Bu fıkra hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu derece aylığını bir terfi müd-
detince müktesep hak olarak almış bulunması esastır. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin 3 ncü maddesi komisyonumuzda değiştirilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü ve Kâtip 
Erzincan Kars 

Z. Gündoğdtı R. Yalçın 

Kayseri Antalya Manisa Trabzon 
JJ. Gümüşpala N. Kerimo'ğlu ff. Okçu N. ökten 

M. Meclisi' ( S. Sayısı : 542) 



Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Butce re Plân Komisyonu 

Ems No: 2/561 
Karar No: İH 

20 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Kayseri Milletvekili Hüsamettin (lünıüşpala ve 24 ar
kadaşının, Devlet Demiryolları İşletme ("mum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 4G20 numaralı Kanuna ek kanun teklifi» ilgili Hükümet, 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinde 30 . f> . 1963 tarih ve 242 sayılı Kanunla münhasıran 3656 sayılı Kanuna tabi 
daireler mensuplarına tanımın 3 üst <!erec<' aylık alabilme imkânının Devlet Demiryolları mensup
larına da tanınması derpiş olunmaktadır. 

242 sayılı Kanunla diğer memurlara tanınan bu hak büyük bir eşitsizlik yaratmıştır. 
Bıı eşitsizliğin personel psikolojisinde yaratacağı deprasyonu ela dikkate alarak rasyonel çalışmak 

mecburiyetinde bulunan Devlet Demiryolları mensuplarına da mezkûr hakkın verilmesini sağlıyan 
kanun teklifi yerinde görülerek, metni daha sarih olduğu mülâhazasiyle Ulaştırma Komisyonunun 
değiştirişi müzakereye esas alınmış ve aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (îenel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. hal 

Ankara 
M. Ete 

diresun 
E. Küıcoğlu 

İzmir 
Ar. Künat 

Kırşehir 
. 1 . fiil f/in 

Başkan vekil i 
Trabzon 

. I. Ş. A ğanoğl it 

Artvin 
• N. O. Avcı 

(iümüşane 
»y. SI aracı 

İzmir 
N. Mirkekhuoğlu 

Mardin 
•S- Aysan 

İmzada bulunamadı 

Rize 
('. Yalcın 

•Sözcü 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Aydın 
/. S ez r/in 

izmir 
A. Krtunga 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Ol<yay 

Muğla 
T. Hakin 

•Sinop 
M. A licnnoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

î m zada bulunamadı 

İzmir 
/. Gür san 

Kayseri 
M. Yifcekr 

Kizc 
E. Y, Akccıl 

M. Malisi (S. Sayısı.: 542) 
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KA YSERÎ MÎLLETVLh İ L i 
HÜSAMETTİN GÜMÜŞPALA 

VE 24 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları İsletme 
Umum Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretle ine da
ir Kanunun bâzı maddelerini de-
ğiştiren 4620 numaralı Kanunu 

el- Kanun 

MADDE 1. — 17 Temmuz 
1944 tarih ve 4620 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin (F) ben
di aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Terfiye hak kazanmış bulun
dukları halde kadroda açık yer 
olmamakla veya bulundu klan 
vazifede kalmalarına idarece lü
zum görülmek veyahut bulun
dukları hizmetlerin yukau de
recesi bulunmamak sebebiyle 
terfi edemiyenlerle 3173 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesindeki 
kaydı dolayısiyle üst dereceye 
geçirilemiyenlere, bir üst dere
ce aylığı ve bu derecede bir ter
fi müddeti geçirerek aynı se
beplerle üst dereceye geçmiyen 
veya terfi edemiyenlere ikinci 
bir üst derece aylığı ve bu dere
cede yine bir terfi müddeti ge
çirerek aynı sebeplerle üst de
receye geçemiyen ve terfi ede
miyenlere 3 ncü bir üst de
rece, aylığı verilir. 

Üçüncü derece memuıiyet
lerde bulunulup da bu suretle 
iki üst derece maaşı almış olan
lardan bir terfi müddeti daha 
geçirerek hak kazananlara 100 
lira tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetler
de bulunup da bu suretle bir 
üst derece aylığı almış olanlar
dan bir terfi müddeti daha ge
çirerek terfie hak kazananlara 
100 lira ve yine bir terfi daha 

111 JAŞTIRM A KOMİSYi >NU-
\TTTN IVEtttŞTÎRtSİ 

Devlet Demiryoilurı İsletmesi 
Memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 3173 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine 4130 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 
eklenen (F) fıkrasının değişti

rilmesine dair Kanuı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİHYO-
\UNUX DEĞİŞTİRİR 

Devlet Demiryolları işli tmesi 
Memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 3173 sayh Ka
nunun 5 nci maddesine -ItikO sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 
eklenen (F) fıkrasının değişti

rilmesine dair Kamın 

MADDE 1. — Devlet Demir
yolları İşletmesi Memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair 
olan 3173 sayılı Kanunun o nci 
maddesine 4620 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle eklenen (P) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Terfie hak kazanmış bulun
dukları halde kadroda açık yer 
olmamak veya bulundukları va
zifede kalmalarına idarece lü
zum görülmek veyahut bulun
dukları hizmetlerin yukarı de
recesi bulunmamak sebepleriyle 
terfi edemiyenlerle 3173 sayılı 
Kanunun 5390 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesindeki tah
sil kaydı dolayısiyle üst derece
ye geçirilemiyenlere, bir 1i%t de
rece aylığı ve bu derecede de 
bir terfi müddeti geçirerek ay
nı sebeplerle üst dereceye geçe
miyen veya terfi edemiyenlere 
ikinci bir üst derece aylığı ve 
bu derecede de yine bir terfi 
müddeti geçirerek aynı sebep
lerle üst dereceye geçemiyen 
veya terfi edemiyenlere üçüncü 
bir üst derece aylığı verilir. 

Üçüncü derece memuriyet
lerde bulunup bu suretle iki 
üst derece aylığı almış olan
lardan bir terfi müddeti daha 
geçirerek terfie hak kazananla
ra 100 lira tazminat verilir. 

ikinci derece memuriyetlerde 
bulunup da bu suretle bir üst 

MADDE 1. — Ulaştırma Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meeüm (S. Sayısı : 542 ) 

file:///UNUX


Teklif 

geçirerek terfie hak kazananlara 
ikinci defa yüz lira aylık taz
minat verilir. 

Birinci derece memuriyet
lerde bu derecede bir terfi müd
detini dolduran ve terfie hak 
kazananlara yüz lira bunlarda 
ikinci bir terfi müddetini dol
durarak terfie hak kazananlara 
ikinci bir yüz lira, üçüncü bir 
terfi müddetini doldurarak ter
fie hak kazananlara üçüncü yüz 
lira aylık tazminat veriiir. 

Bu fıkra hükmüne göre yapı
lacak terfilerde memuru bu
lunduğu derece aylığını İbir ter
fi müddetince müktesep hak 
olarak almış bulunması esastır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe* girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Ulaştırma Ko. 

derece aylığı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçire
rek terfie hak kazananlara 100 
lira ve yine bir terfi müddeti 
daha geçirerek terfie hak kaza
nanlara ikinci defa 100 lira ay
lık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyet
lerde bu derecede bir terfi müd
detini dolduran ve terfio hak 
kazananlara yüz lira, bunlardan 
ikinci bir terfi müddetini dol
durarak terfie hak kazananlara 
ikinci bir yüz lira, üçüncü bir 
terfi müddetini doldurarak ter
fie hak kazananlara üçüncü bir 
yüz lira aylık tazminat verilir. 

Bu fıkra hükmüne göre yapı
lacak terfilerde memurun bu
lunduğu derece aylığını bir ter
fi müddetince müktesep hak 
olarak almış bulunması e astır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul odiîmiş-
tir. 

Bütçe vo Plân Ko. 

MADDE 2. — Ulaştır™ Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu MADDE 3. — Ulaftınaa Ko-
Maliye ve Ulaştırma Bakanlan j misyonunun 3 ncü maddtfci ay-
yürütür. ' nen kabul edilmiştir. 

«••• 

M. MeoM "( S. SayisV : 542) 



Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 156 y^ İnci ek 
Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları 

raporları (1/206) 

7V C. 
Başbakanlık 31 . 5 . 1062 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 667/1656 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Karasuları Kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 
Başbaktın 

GEREKÇE 

Karasuları kanun tasarısı, üç tarafı denizlerle çevrili memleketimizin karasularının genişliği
ni kanun yolundan tes'bit ve ilân gayesi ile hazırlanmıştır. 

Halihazırda 'karasularımızın genişliği üç mil olarak tatbik edilmekte ise de bunun ıgenel ma
hiyette kanuni bir mesnedi yoktur. Bâzı özel kanunlarda karasuları genel bir tabir olarak 
zikredilmiş ise de siniri' belirtilmemiştir. 815 sayılı Türkiye sahillerinde (Bakliyatı (Bahriye (Ka
botaj) ve Limanlarda karasuları dâhilinde icrayı sanat ve ticaret hakkında Kanun; 5383 sayılı 
Gümrük Kanunu; '618 sayılı Limanlar Kanunu; 49*22 sayılı Denizde can ve mal koruma hak
kında Kanun; 4749 sayılı Kanunla tasdik edilen Milletlerarası Sivil Havacılık: Anlaşması; 3894 
sayılı Denizlerde zabıt ve müsadere Kanunu misal olarak gösterilebilir. Her ne (kadar 1927 ta
rihli Zabıtai 'Saydiye Nizamnamesinin 29 neu maddesinde sürütme suretiyle balık saydı mem-
mıiyetinin (Sevahili Osmanİyenin üç mil açığına kadar cari olduğu ifade edilmekte ise de tama-
miyle özel bir vaziyete aittir. 

Türtt karasularını sınırlandırma'genel bir kanun metni mevcudolmadığı gibi istinadedilebile-
cek milletlerarası bir sözleşme de yoktur. Bu durum karşısında, bir Karasuları kanun tasarısı ha
zırlamak üzere bakanlıklararası bir heyet kurulmuştur. Bu heyet hir kanun tasarısı tanzim et
miştir. 

Maamafîh, bir taraftan da, milletlerarası sahada deniz hukukunu ta'knin ve karasularını yek-
nasak bir rejime tabi kılma hususundaki Birleşmiş Milletler faaliyetleri takıbolummuştur. 

Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonu 19öl, 1953, 1955, 1956 toplantılarında açık 
deniz, karasuları, bitişik b'ölge ve kıta eşiği mevzularında tasanlar hazırlamıştır. Komisyon, ka
rasularının genişliği konusunda asgari üç ve âzami oniki mil genişliğin mevcudiyetini tes'bit et
mekle beraber bu sınırlar arasında yeknasak bir genişlik üzerinde bir karara varamamış, mese
lenin diplomatik bir 'konferansta müzakeresini tavsiye etmiştir. 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı 24 Şubat - 27 Nisan 1958 tarihleri arasında Dev
letler Hukuku Komisyonunun hazırladığı nihai tasarı üzerinde çalışmıştır. 

1958 Konferansında dört aözleşme,.bir protokol ve dokuz karar sureti ka'bul edilmiştir, 
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Sözleşmelerden biri, karasularına mütedair olup, bunun hukukî mahiyetini tâyin, bu sular

dan gemilerin zararsız geçişini ilgilendiren kaideleri tes'bit etmektedir. 
İkinci bir sözleşmede, açık denizin genel rejimine mütedairdir. (Bu sözleşmede radyoaktif ar

tıklar ile «uların kirletilmesi, gemi ile bayrağını taşıdığı Devlet arasında 'hakiki bir bağ mev-
eu dolması, açık denizlerde gemilerin çatışması gibi hususlara ait kaideler vaz'edilmiştir. 

Üçüncü sözleşme, açık denizlerde balıkçılığı düzenlemektedir. 
Dördüncü közleşme ise kıta eşiğindeki kaynakların araştırılması ve işletilmesini ilgilendir

mektedir. 
Protokol, sözleşmelerin tefsir ve tatbikini ilgilendiren uyuşmazlıkların nailine dairdir. 
1958 Deniz Hukuk Konferansı yukarıda anılan konularda başarılı olmuş ise de karasularının 

genişliği konusunda herhangi bir anlaşmaya varamamıştır. Konferansta geleneksel üç mil geniş
lik kaidesinin artık dünya devletlerinin çoğunluğu tarafından muteber sayılmadığı belirmiştir. 
Açık deniz serbestliğinin müdafileri olan denizci devletler Birleşmiş Milletlerin teşebbüsü ile bir 
araya gelen 86 devletin büyük bir kısmının üç mil lehinde olmadığını anladıktan sonra bâzı şart
larla bu genişlikten vazgeçmişler ve altı mil lehinde teklifler öne sürmüşlerdir. Ezcümle, Amerika 
Birleşik Devletleri, karasularının azamî genişliğini altı mil olarak tesbit eden teklifini öne sür
müştür. Teklifin bir de balıkçılığı ilgilendiren kısmı vardır ki, şöyledir : 

Sahildar devlet, işbu kaidelere uygun olarak tesbit edilen esas hattan itibaren ölçülecek azamî 
oni'ki mil genişliği olan bir bölgede, balıkçılık ve denizin canlı kaynaklarının işletilmesi bakımın
dan karasularında haiz olduğu hakların aynına malik olacaktır; ancak, bu hak, işbu sözleşmenin 
imzalanmasından hemen önceki beş yıl .zarfında muntazaman balık avlamış her devletin gemile
rinin bölgenin en dış kısmını teşkil eden altı mil içinde avlanma haklarına halel getirmez; şu 
şartla ki gemiler, konferansın kabul ettiği balıkçılığa müteallik kaidelere ve devletler hukuku
nun sair kaidelerine uygun olarak ısdar edilecek nizamlara uymağa mecbımlurlar. 

Bu teklif, 45 lehte, <>5 aleyhte ve 7 çekimser oy almakla beraber üçte iki ekseriyeti toplama-
dığından reddedilmiştir. 

1958 Konferansının karasularının genişliği konusunda akim kalması üzerine, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu, 1960 ilkbaharında ikinci bir konferans toplamaya karar vermiştir. Konferans 
sadece karasularının genişliği ve balıkçılık sınırları meselelerini incelemiştir. 

ikinci Deniz Hukuku Konferansına başlangıçta sunulan teklifler şunlardır : 
Devletlere karasularını üç ilâ on iki mil arasında tesbit etme hakkını tanıyan Sovyetler Bir

liği teklifi; teklif, karasuyunun genişliği oniki milden az ise, sahiller devlete, bu mesafeye 
kadar bir balıkçılık sahası da tanımaktadır. 

Altı milo kadar karasuyu tesbitine imkân veren, ikinci altı milde balıkçılık hakkını bâzı 
şartlar ile sahildir devlete tanıyan Amerika Birleşik Devletleri teklifi. 

Altı millik karasuyu genişliği ve ikinci altı milde sahildar devlete inhisarı (balıkçılık hakkı
nı tanıyan Kanada teklifi. ' 

18 Devlet teklifi (Birleşik Arap Cumhuriyeti, Endenozya, Fas, Filipin, Gana, Gine, Habe
şistan, Irak, Iran, Libya, Lübnan, Meksika, Sudan, Suudî Arabistan, Tunus, Ürdün, Venezüella, 
Yemen) : 

Madde 1. — Her devletin kabili tatbik esas halttın itibaren hesaplanmak suretiyle, karasu
larının hududunu oniki deniz miline kadar tesbdt'o hakkı vardır. 

Madde 2. — Bir devletin, önceki maddede ölçülecek şekilde karasuları genişliğinin oniki de
niz milinden az olması halinde, karasularına bitişik bir balıkçılık sahası tesbite ve bu sahada 
karasularında balık avlama ve denizin canlı kaynaklarını işletm-a bakımlarından haiz olduğu 
hakların aynına saihbolmaya hakkı vardır, işbu balıkçılık sahası karasularının mebdei olarak 
alınan kabili tatbik esas hattan itibaren ölçülür ve oniki deniz millik bir hududa kadar 
uzar. " ' * 

Madde 3. — Bir devlet, karasularının veya bitişik balıkçılık sahalarının genişliğini oniki de
niz milinden az olarak tesbit ettiği takdirde daha geniş bir sınırlamada bulunmuş her hangi 
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diğer bir davleıte karşı yukarda ikinci maddede gözetilen hakların ve hâkimiyetin aynen bu 
diğer devlet tarafından tesbit edilmiş hududa eşit bir mesafede icra etmeye yetkilidir. 

Madde 4. — Her devlet, vatandaşlarının diğer devletlerin karasuları ve 'balıkçılık sahasında 
avlanmalarını önlemek üzere gerekli kanun ve nizamları koymakla mükelleftir. îlgili sahil-
dar devletin yetkili makstmlarmm müsaade etmesi hali müstesnadır. 

Madde 5. — İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, müşterek menfaatleri olan devletler arasın
da balıkçılığı ilgilendiren bütün -meseleleri halletmek üzere mmtakavî mahiyeti haiz iki veya 
çok taraflı anlaşmaların devletler hukukunun yerleşmiş kaidelerine uygun olarak akdedil-
mesine mâni olacak şekilde tefsir edilmiyecektir. 

Madde 6. — önceki hükümler tarihî sulamı hukukî rejimini hiçbir surette haleldar et-
miyecektir. 

Bilâhara, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tekliflerini birleştirmişler ve ortalam'a bir 
formüle varmışlardır. Teklifleri şudur : 

1. Her devletin karasularının genişliğini kabili tatbik ««tas hattan itibaren ölçülecek 
âzami 6 deniz miline kadar tesbite hakkı vardır. 

%. Her devletin, karasularına bitişik ve karasuyunım ölçülmeye başlandığı esas hattan 
itibaren âzami oniki deniz miline kadar uzıyan bir balıkçılık sahası tesbite hakkı vardır; bu 
sahada balık avı ve denizin canlı kaynaklarının işletilmesi bakımından karasularında haiz ol
duğu hakların aynına sahiptir. 

3. Sahildar devletin yukardaki 2 ııci paragraf gereğince tesis edeceği balıkçılık sahasının 
2 nci altı millik kısmında gemileri 1 Ocak 1958 tarihinden hemen önceki beş yıllık devrede 
mutadan balık avında bulunan her devlet, 31 Ekim 1960 tarihinden hesaplanmak üzere on yıl
lık bir devra için bu avlanmaya devam edebilir. 

4. Cenevre'de 21 Nisan 1968 de kabul edilen Balık Avlama ve Açık Denizdeki Biyolojik 
kaynakların Muhafazası Sözleşmesinin 9 ncu maddesi hükümleri mutadis mutandis yuk&rdaiki fık
ranın tatbikinden doğan her ihtilâfın hallinde tatbik edilecektir. 

Tekliflerin kabulü için çoğunluğun kâfi geldiği Umumi Komisyonda reye başvurulduğunda 18 
devlet teklifi 36 lehte, 39 aleyhte, 13 çekimser reyle reddedilmiş ve Kanada - Amerika müşterek 
teklifi ise 43 lehte, 33 aleyhte, 12 çekimser reyle kabul edilmiştir. Türk Heyeti 18 devlet teklifin
de çekimser kalmış, Kanada - Amerika müşterek teklifi lehinde rey kullanmıştır. 

Konferans Umumi Heyetinde ise Kanada - Amerika Birleşik Devletleri teklifine verilen rey
lerin dağılışı şöyledir : 

Lehte rey verenler : Türkiye, Güney Afrika Birliği, Birleşik Kırallık, Amerika Birleşik Dev
letleri, Uruguay, Viet Nam, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Kame
ralılar, Kanada, Seylân, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, 
Habeşjstaıı, Finlandiya, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Gana, Yunanistan, Guatemala, 
Haiti, Papalık Makamı, Honduras, irlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kore, Laos, Liberya, Lüksem-
burg, Malaya, Monako, Holânda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Paraguay, Porte
kiz, San - Marino, ispanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Tunus. 

Aleyhte rey verenler.: Ukrayna, Sovyetler Birliği, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Venezuela, Ye
men, Yugoslavya, Arnavutluk, Bulgaristan, Burma, Beyaz Rusya, Şili, Çekoslovakya, Ekuvador, 
Gine, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, Trak, Libya, Meksika, Fas, Panama, Peru, Po
lonya, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan. 

Çekimser : Kamboç, El Salvador, İran, Japonya, Filipinler. 
Böylece, 54 lehte, 28 aleyhte, 5 çekimser oy verilmiş ve gerekli üçte iki çoğunluk bir oy ek

siği ile sağlanamadığından teklif düşmüştür. Binnetice, şimdiki vaziyete dönülmüş bulunmaktadır. 
Devletler karasularını tek taraflı beyanlarla tesbit edebileceklerdir. Karasuları kanunu lâyihası 
bu durum muvacehesinde hazırlanmıştır. 
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Mirine! maddede karasularının Türkiye ülkesinden sayıldığını beyan ve genişlik altı mil ola

rak tesbit edilmektedir. 
Karasularının hukukî rejimi Devletler Hukukunda artık taayyün etmiş bir husustur. 
Karasuları devletin ülkesinden sayılır, demek, bu sahada devletin egemenliği cari olacaktır, 

demektir. Bu hükümranlık ise, karasuları üzerindeki hava sahasına, suların kapladığı deniz ya
tağı ile toprak altına, bu sulardaki bütün kaynaklara da şâmildir. 

İkinci madde, mütekabiliyet maddesidir. Türkiye'nin deniz komşularından Akdeniz ve Ege 
denizlerinde İsrael, İtalya, Yunanistan, altı mili; ve Birleşik Arap Cumhuriyeti oniki mili; Kara
deniz komşularından Romanya, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği oniki mili kabul etmişlerdir. 
Altı mil genişliğin iktisadi, siyasi, askerî bakımlardan Akdeniz ve l<]ge denizinde menfaatlerimizi 
en iyi sağlıyabilecek bir genişlik olduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmıştır. Diğer taraf-
lan, devletler arasında fark gözetmeyi önlemek üzere, mütekabiliyet, kaidesi altı milden fazla 
genişlik kabul etmiş bütün devletlere teşmil edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bir vesikasından anlaşıldığına ^öve halen altı milden fazla ge
nişlik kaimi etmiş devletler şunlardır : Arnavutluk, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Şili, Ekuador, 
Habeşistan, Guatemala, Endonezya, İran, Libya, Meksika, Panama, Birleşik Arap Cumhuriyeti, 
Romanya, Bl Salvador, Sovyetler Birliği. Venezüella. Bu memleketlere karşı, ilân ettikleri geniş
likte bir genişlik tatbik edilecektir. 

(Jciincü madde, Devletler Hukukunda kabul edilmiş bir esasın ifadesinden ibarettir. 1958 yılında 
Cenevre'de kabul edilen Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmelerinin 12 nci maddesi 1 nci fjkrasınm 
ilk cümlesinde prensi]) şu şekilde ifade edilmekteuir : 

İki Devletin sahilleri bitişik veya karşılıklı olduğunda aralarında aksine anlaşma olmadıkça, bu 
iki devletten hiçbirinin kendi karasularım, bütün noktaları bu iki Devlet karasularının genişliğini 
(••İçmeye ya riyan esas hatların en yakın noktalarından eşit mesafede bulunan orta hattın ötesine teş
mile hakkı yoktur. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrasında, sahil boyunca uzayan en düşük cezir hattının karasula
rını! genişliğini ölçmeye yarıyan hat olacağı hakkındaki esas, gerek doktrinde gerek Millet'lerara-* 
sı tatbikatta umumi tasvibe mazhar olmuş, I9:>0 Lâhey Kodifikasyon Konferansında tesbit edilen 
tasarıda ve 195M Deniz Hukuku Konferansı neticesinde Cenevre'de imzalanan Karasuları ve Bitişik. 
Bölge Sözleşmesinde yer almıştır. Türkiye sahillerinde med ve cezir hâdisesi büyük ehemmiyet arz 
etmediğinden en düşük cezir hattı ayın muhtelif günleri arasında ve mevsimden mevsime büyük 
değişiklik göstermemektedir. Bu itibarla, en düşük cezir hattının tesbitinde güçlükle karşılaşılmıya-
(aktır. 

Maddenin ikinci fıkrası sahil hattının derin bir şekilde girintili çıkıntılı olması halini derpiş 
etmektedir. Bu takdirde, 4 ncü maddenin I nci fıkrasındaki esasa istisna olmak üzere, düz esas 
batlar usulü kabul edilmektedir. Bu usul, sahil d;'. ı devlete daha geniş bir serbest! tanıdığından 'ka
nuna ithalinde fayda mülâhaza edilmiştir. Düz esas hatlar prensibi, İngiltere ile Norveç arasındaki 
balıkçılık ihtilâfı dolayısiyle Milletlerarası Adalet Divanı tarafından ileri sürülmüştür. Divan, şa-
I ilin, derîn, bir şekilde girintili çıkıntılı olması veya Norveç'deki Skjaergaard'da olduğu gibi ada
lar ile çevrilmesi halinde, esas hattın en düşük cezir hattından ayrılabileceğini ve ancak hendesî bir 
şekilde çizilebileceğini belirtmiştir. Bu usul ise en düşük cezir hattı üzerinde münasip noktaların 
seçilmesi ve bunların düz hatlar ile birleştirilmesinde tecelli eder. 

Devletler Hukuku Komisyonu düz esas hatların çizilmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmış
tır : 

«Düz esas hatlar ancak aynı devletin ülkesi üzerinde bulunan noktalar arasında çizilebilir, iki 
Devletin aralarında akdedecekleri ve sahiller boyunca başka devletlerin arazisi üzerinde bulunan 
noktaları birleştiren düz esas hatları çizmeyi gözeten bir anlaşma üçüncü devletlere karşı dermeyan 
edilemiyeeektir. Düz esas hatları ancak sahilin hemen yakınında bulunan adalara doğru çizilebilir; 
med ve cezir arasında ortaya çıkan ve kaybolan kayalıklar veya. sığlıklara doğru çizilemez. Bu ba-

M. Meclisi (S . Sayısı .- 156ya İnci ek) 



- 5 -
kundan su seviyesinin devamlı surette üstünde kalan kayalık ve sığlıklar kabul edilmiştir. Aksi tak
dirde, esas hatlar ile sahil, arasındaki mesafe düz esas hatlar usulünün tatbikini gerektiren gayeyi 
aşan surette genişletilmiş olur; bundan maada hatların hareket noktalarını med zamanında tesbit et
mek de imkansızlaşır.» 

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında ada ve adacıkların sahile yakın addedilebilmek için sahil
den âzami ne kadar mesafede olmaları gerektiği ve düz esas hat ile birleştirilen iki ileri burun nok
tası arasında azami'ne kadar mesafe bulunabileceği hususları tesbit edilmemiştir. 7 nci madde ge
reğince karasularının genişliğini ölçmeye yarıyan hatlar büyük mikyastı deniz hartalarında gösterile
ceğinden ayrıca câzami mesafe tesbitine lüzum görülmemiştir. 1958 de kabul edilen Karasuları vo 
Bitişik Bölge Sözleşmesinin düz esas hatlara taallûk eden maddesi şöyledir : 

1. Sahil hattının derin bir şekilde girintili, çıkıntılı olduğu veya sahil boyunca onun hemen ya
kınında adalar dizisinin mevcut olduğu bölgelerde karasularının genişliğini ölçmeye yarıyan esas hat
tın çizilmesini teminen uygun düşen noktaları birleştiren düz esas hatlar usulü kabul edilecektir. 

2. Bu esas hatların takibettiği yol sahilin umumi istikametinden belirli surette ayrılamaz ve bu 
hatların arkasında kalan deniz sahalarının iç sular rejimine tabi tutulabilmesi için kara ülkesine 
yeter derecede bağlı olmaları lâzımdır. 

3. Esas hatlar cezir sırasında meydana çıkan yüksekliklere doğru veya bunlardan başlamak üze
re eizilemez tâ ki bu yükseklikler üzerinde devamlı surette su seviyesi üzerinde bulunan deniz fener
leri veya benzer tesisler inşa edilmiş olsun. 

4. Birinci fıkra hükümleri gereğince düz esas hatlar usulünün tatbik edildiği hallerde bâzı esas 
hatların tesbitinde, ilgili bölgeye has ve mevcudiyet ve önemli uzun bir teamül ile açıkça teyit edi
len iktisadi menfaatler nazarı itibara alınabilir. 

5. Düz esas hatlar sistemi bir Devlet tarafından, diğer bir devletin karasularını açık denizden 
kesecek surette tatbik edilemez. 

0. Sahildar devlet, düz esas hatları, usulü veçhile ilân etmekle mükellef olduğu haritalarda açık
ça gösterecektir. 

Beşinci madde iç sular sayılmıştır, tç suların, limanlar ve bâzı koy ve körfezler ile beraber ka
palı ve iç denizleri de ihtiva eylediği Devletler Hukukunca tanınmıştır. Bu bakımdan Marmara De
nizinin tarihî bir iç deniz olduğu şüphesizdir; Montreux Mukavelenamesi ile bir geçit hakkı derpiş 
edilmiştir. Maddede zikri geçen haller tahdidi değildir; Devletler Hukukunca iç su addedilen diğer 
haller de mevcuttur. 

En düşük cezir hatları arasındaki tabiî giriş genişliği 24 deniz milini aşmıyan körfezlerin iç su
lar addedileceği esası da 1958 de kabul edilen Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin 7 nci mad
desinden mülhemdir. Böylece, İskenderun körfezi ve bu şartları haiz diğer körfezlerimiz Türk iç su
ları rejimine tabidir. 

Altıncı madde; «Adaların karasuları yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir.» demektedir. 
Her adanın kendine mahsus foir karasuyuna sa'hibolması, kara ülkesinin unsurlarını teşkil eden 

kıta ile adalar arasında karasularına salıibolmak bakımından hiçbir fark hulunm aması devlet
ler hukukunun kesin kaidelerindendir. Altıncı madde !bu'hususu nazara almaktadır. Karasuları 
ve Bitişik Bölge (Sözleşmesinin 10 ncıı maddesinde bu esas şu -şekilde tespit edilmekte ve ada şu 
şekilde tarif olunmaktadır : 

Her adanın kendisine mahsus karasuları vardır. Bir ada normal olarak devamlı surette yük
sek med hattının üstünde kalan etrafı sularla çevrili bir kara sahasıdır. 

'Yedinci madde, karasularının genişliğini ölçmeye yarayan hatların büyük mikyaslı haritada 
gö-şterflmesi zaruretine işaret etmektedir. Filhakika, karasularının iç. hudutlarını gösteren bü
yük miikyaslı harita olmadıkça kanunun tatbikine imkân bulunamaz. 

Sekizinci madde, balıkçılık böl'gesi hakkındadır. 
•Bâzı devletler (Arjantin, Brezilya, Ekuader, Dominik Cum'huriyeti, Hindistan, İzlanda, Ko

lombiya, Kanada, Kamboe, 'Kore, Kostarika. Panama, Seylân, Tayland, Tunus, Venezüella, 

M. Meclisıi (S . Sayısı : 156ya İnc i ek) 
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Yugoslavya) karasularına bitişik açık deniz sahasında balık <ve sair canlı kaynakların münhasıran 
kendi vatandaşları tarafından avlanmasını ve işletilmesini temin maksadiyle hahfeçılıik Ibölge-
leri İhdas etmişlerdir. 

1958 de Cenevre Konferansında karasuları ıgenişliğini âzami aıltı deniz mili olarak te*feit et
meyi istiyen Kanada ve sekiz Devlet '(Birmanya, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Endonezya, Pas, 
Kolombiya, Meiksika, Suudi Araibistan, Venezüella) tarafından yapılan tekliflerde karasularına 
bitişik deniz sahasında karasularının ölçüldüğü esas hattan itibaren oniki deniz miıld genişliğinde 
bir balıkçılık bölgesi derpiş edilmiştir. 

ikinci Konferansta, birkaç Devlet müstesna, balıkçılık bölgesi ihdası hususunda fikirlerde 
ittifaka yakın fbir çoğunluk ımeveudolmuştur. Filhakika, karasuları genişliği hakkımda yapılan 
bütün tekliflerde oniki millik îbiır salha idinde •balıkçılık bölıgesi derpiş olunmuştur. Bu konferans
ta balıkçılık bölgesi mevzuunda beliren yegâne ıgörüş ayrılığı balıkçılık 'bölgesinde evvelce va
tandaşları avlanmış olan yabancı memleketler 1 elline devamlı veya muayyen 'zamanla tahdidedil-
miş !bir hak tanınıp tanınmaması hususuna inhisar etmiştir. 

'Memleketimizin balık ve sair canlı kaynaklan üzerinde bugüne .kadar yapılmış olan etüt ve 
araştırmalar henüz tamam olmamakla beraber, millî ekonomimizin bu servetlerden istifadesini 
teminat altına almak üzere 'balıkçılık bölgesinin ihdasında ancak fayda mülâhaza edilebilir. Zira 
Karadeniz'de ve Akdeniz'de oniki millik saha. içinde balık ve sair canlı kaynakların mevcudiyeti 
malûmdur. Ege denizinde su mahsulleri bakımından mühim olmakla beraber, buradaki coğrafi 
vaziyet birçok hallerde oniki mil genişliğin tatbikine imkân vermiyece'k ve alınması icabeden 
orta, hat umumiyetle birkaç millik mesafe içinde kalacaktır. 

Madde ile oniki mile kadar uzaııanan 'bir (balıkçılık bölgesi ihdas edilmiştir. Madde ile ihdas 
edilen toöligede şimdiye kadar avlanan yabancı devletlere ayrıca: bir hak- tanınmamıştır. Böyle 
bir tarihî hak ileri sürecek bir Devlet çıktığı takdirde bu hakkı kendisi ile tasarının 9 ncu 
maddesinde derpiş edilen milletlerarası ikili bir anlaşma yapmak suretiyle nazara alınacaktır. 

Dokuzuncu madde ile altı mil genişlik hakkında istisnaların mevcudiyeti ka'bul edilmiştir. 
Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmalar ile altı mil haricinde bir 
genişlik kabulü mümkün olacaktır. 

Ayrıca: altı mili aşan deniz sahasında gümrük, sağlık, maliye ve sair konularda hususi kanun 
ve tüzüklerin kabul olunabileceği derpiş edilmiştir ki bu husus devletler hukuikuna da uyan bir 
esası tekrar eylemektedir. V 

Kanunun tesbit ettiği .karasuları genişliğine aykırı hüküm taşıyan Zabıtai Saydiye Nizamna
mesinin 09 ncu maddesinin hükmü gibi mevzuat 9 ncu maddenin son fıkrası ile yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 29 . 12 . 1964 
Esas No. : 1/206 

Karar No. : 18 
Yüksek Başkanlığa 

Karasuları kanunu tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisykmunnızda görü
şüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonunıuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçildi. 

Tatbikatta muhtemel zorlukları önlemek maksadiyle 5 ned madde sarahatte kavuşturulmak için 
bâzı tadilâtla, yürürlüğe aidolan 10 ncu (madde ise tatbikatta gerekli hazırlıkları itmam edebil» 
mek için değiştirilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı • 156 ya 1 nci ek ) 
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edilmiştir. Havalesi 
sunulur. 

BaşkamrekiM 
Erzurum 
E. Akça, 

Bursa 
C. Perin 

îzmir 
§. Osma 

gereğince îçjişlteTİ Kkunİsyonuna 

Sözcü 
Denizli 

A, Şohoğlu 

istanbul 
S. Sarper 

îmzada bulunamadı 

N. 

tevdi buyrul 

Kâtip 
Sivas 

G. Sarısözen 

îstanbul 
0. Oran 

Manisa 
Yenişehirlioğlu 

Adana 
K. Gülefc 

îstanbul 
Ö. Z. Dorman 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet MecUsi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/206 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

30 . 3 . 1964 

Karasuları kanunu tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü : 

Gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile, üç tarafı denizlerle çevrili memleketimiz karasuları
nın genişliğini tesbit etmek maksadiyle hazırlanmış olan tasarı, prensip itibariyle komisyonumuz
ca da yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler esnasında ilgili Bakanlık temsilcilerinin vermiş oldukları 
tamamlayıcı malûmat neticesinde, Dışişleri Komisyonunun tadil metni komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurula .arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanvekili 
Erzurum 
T. Telli 

îstanbul 
ö. Eyüboğlu 

Sözcü 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

Urfa 
Iy. Eroğan 

Aydın 
M. Gedik 

îstanbul 
R. Ülker 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Edirne 
/. Ertem 

Sivas 
/. Göker 

M. MeclM ( S. Sayısı ; 156 ya 1 nci <& ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karasuları kanunu tasamı 

MADDE 1. — Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir. 
Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. 
Bu kanunun tabikınde bir deniz mili 1852 metredir. 

MADDE 2. — Karasulan daha geniş olan devletler hakkında bu devletlerce kabul edilen ge
nişlikler tatbik edilir. 

MADDE 3. — Türk kara ülkesinin komşu bir devlet kara ülkesine mesafesi her iki devlet 
karasulan genişliği mecmuundan az olduğu takdirde, aksine anlaşma olmadıkça, orta hat Türk 
karasularının dış hududunu teşkil eder. 

MADDE 4. — Karasularının genişliğini ölçmeye yarıyan normali esas hat, sahil boyunca 
uzıyan en düşük cezir hattıdır. Girintili çıkıntılı sahillerde veya sahile yakın adalann bulunduğu 
yerlerde, sahil ve adalann ileri burun noktalarını birleştiren düz esas hat usûlü tatbik edilir. 

MADDE 5. — Esas hatların kara tarafında kalan sular, ağız genişliği yirmidörtt deniz milini 
aşmıyan körfezler, genişliği yirmidört deniz milini aşan körfezlerin bu genişlik arkasında kalan 
kısımları, liman manzumesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eden daimî tesislerden en açıkta olan
ların berisinde kalan sular ve dış limanlar Türk iç sularından sayılır. 

MADDE 6. — Adaların karasulan yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir. 

MADDE 7. — Karasularının genişliğini ölçmeye yarayan esas hatlar büyük mikyaslı deniz ha-
ritalannda gösterilir ve ilgililere dağıtılır. 

MADDE 8. — Türk karasularına bitişik ve karasularının ölçüldüğü esas hatlardan itibaren 
oniki deniz miline kadar uzayan sahalarda, balıkçılık ve canlı kaynakların işletilmesi bakımından, 
karasuları rejimi uygulanır. 

MADDE 9. — Türkiyenin taraf olduğu milletlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmalann hü
kümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
19 . 5 . 1962 

Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
/. İnönü Başbakan Yardımcısı T. Feyzioğlu A. Doğan 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
N. öktem İV. 8u S. Kurutluoğlu t. Sancar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 156ya İnci efe ) 



Dışişleri Komisyonunun değiştirişi 

Kdfdsulan 1;amin a tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Esas hatların kara tarafın
da kalan sular, ağız genişliği 24 deniz mili
ni aşmıyan körfezler ağız genişliği 24 deniz 
milini aşan körfezlerin, körfez içinde iki kıyı
yı, en geniş su alanını kara tarafında bıraka
cak şekilde, birleştiren 24 millSk düz esas hat
tın arkasında kalan kısımları, liman manzu
mesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eden daimi 
tesislerden en açıkta olanların berisinde kalan 
sular ve dış limanlar Türk iç sularından sayı
lır. 

MADDE 6. — Kanun tasarısının 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun tasarısının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanun tasarısının 8 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanun tasarısının 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihin
den itfflbaren 3 ay sonra yüriMüge girer. 

M. MecM (& 
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1 içişleri Komisyonunun "kabul ettiği maddeler 

I Karasuları kanunu tasarını 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dışişleri Komisyonunun ka
bul ettiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun tasarısının 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun tasarısının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanun tasarısının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanun tasarısının 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Dışişleri Komisyonunun ka
bul ettiği 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

: 156ya İnci eK)] 
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Hü. 

İçişleri Bakanı 
A. Topaioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
/. Gür san 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

8a. ve 80. Y. Bakanı (TÜm. ve Tekel Bakanı ve 
— S. ve So. Y. Bakan V. 

Ş. Buladoğlu 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Ulaştırma Bakanı 
G. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
K, Evliyaoğlu M. Güven 

)>m<i 
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Toptotı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

ödemişti Ahmedoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis

yonları raporları (1 /573) 

T. C. 
Başbakanlık * 5 .11.1963 

Kanunlr ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2147/4889 

MİhbKT MECLİS L BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 25 .10 .1963 tarihinde kararlaştırılan «Ödemişli Ahmedoğlu Ali Orhan îlkkurşun'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Baışibalkam 

OEREKÇE 

1802 doğumdu Ali Orthan İlkurşun'un Yunanlıların İzmir'i iş/galimi mütaakıp Ödemiş'e doğru 
ilerlemeteri karşısında Ödemiş'te Kuvayı Milliyenin teşekkülü üzerime unalballî kuvvetlerden tenkil 
edilen dMplıiınli kuvvetlerin cephe 'komutanı olarak vazife gördüğü, halen İlkkurşun diye adlan
dırılan beldede yor alıp cepheyi teşkil eden kuvvetleriyle düşmana ilkkurşunu attığı, arkasından 
Salihli Cephesini kurduğu, 'düşmianın Keleş (Kiraz) ı işigali üzerime Salihli'den ıharieUsetle Keleş'in 
Teke yaylaısına gelip Haeı Ahlnıöt Efe Ikuvvettlerinin ve dağlılarım. iltihakiyle Millî Keleş Cephe
sini teşkilâtlandırdığı ve 'böylelikle Yunanlıların Alaşehir üzerinden «arkmak suretiyle Salihli Cep
hesini vumnaliarınnı önüne geçtiği ve Küçük Menderes 'havzasında yapılan sevaplara katılıp feda
kârlık ve eesaffeltlc hizmet gömdüğü, bu savaşlardan sonra Millî Orduya katılıp 135 ne i Alayda 
Bölüik Komutanı olarak çalıştığı, Sakarya, Dumlupınar savaklarına katıldığı ve yaralandığı, yap
tığı hizmetleri s>efbdbdy!c 410 numaralı Miklâl Madalyası ile tıalti'f edildiği H'arlb Tarihi kayıt
ları ile salbi-t olmuştur. 

Halen 77 yaşında ve yardıma muhtaç durumda bulunan Mülâzirnievvel Ali Orhan İlkku:-
şıuı'un eşitlerinden üstüm bu bizmıetleri dolayısiyl>e vaıtami hiızmiDet tertibinden aylık balğlaınması içim 
bu kanun tasarısı hazırlamımış'tır. 

577 



Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 23 . 12 . 19b,> 
Esas No. : 1/57S 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Ödemişli Ahmedoğlu Orhan İlkkurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı ve gerekçesi ilgili bakanlığın temsilcisinin de huzuru ile görüşüldü. 

İstiklâl Savaşma katılarak emsallerinden üstün yararlıklar gösterdiği kay den sabit olan Ödemiş
li Ahmedoğlu ATrV^rhan İlkkurşun'a vatani hizmet tertibinden (500 beşyüz) lira aylık bağlanması 
hakkındaki gerekçe ile kanun tasarısı aynen ve müttefikan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

#. Muttu 

Amasya, 
M. K. Karan 

Bolu 
K. tnal 

Sözcü 
Krzurum 

(}. Karara 

0. 

Adana 
Y. Aktimur 

imzada bulunamadı 

Ordu 
N. Hazinedar 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 2 . 1964 
Esas No. : 1/573 
Karar No. : 17 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «ödemişli Ahmedoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
incelendi ve görüşüldü: 

Hükümetçe hazırlanmış bulunan kanun tasarısının gerekçesinde ve suretleri dosyada bulunan ve 
asılları ilgili resmî dairelerde olan vesikalara ve verilen malûmata nazaran; Ali Orhan llkkurşun, 
İzmir'in işgalinden sonra Yunanlılar ödemişe doğru ilerlerken Ödemişte Kuvayı Millîyenin teşekkülü 
üzerine cephe komutanı olarak savaşmıştır. Bu cephede toplanan yedek subay mücahitlerin başına 
onların seçimi ile gelmiş, 300 - 400 kişi ile savaşı sonuna kadar devam ettirmiştir. Tarihî bir hâ
dise olan bu fedakârlığı emrine giren bu yedek subay mücahitlerden Avukat Şükrü Konuk, Selim 
örsen, Şeref Duygu, Osman Duygulu, Aziz Kurt cebe, Hamdi Akalın, Salim Vecdi ve Salim Sii-
yer'in imzalarını havi tutanaktan anlaşılmaktadır. Tasdikli sureti dosyadadır. 

Bilâhara Ali Orhan llkkurşun «Millî Keleş Cephesini» kurmuştur. Halkla doğrudan doğruya ve 
birçok mektuplarla temasa geçmiştir. «Karaburç» köyünde köylüleri, dağlıları ve zeybekleri toplıya-
rak üç bini aşan bir kuvvet meydana getirmiştir. 20 Temmuz 1335 tarihli, o zamanın Alaşehir Mevki 
Kumandanı olan Süleyman Sururi'nin suretleri dosyada bulunan mektupları, Ali Orhan llkkur
şun'un bu faaliyetlerini tebarüz ettirmektedir. 

Türk kültür serilerinden olan Enver Behnan Şapolyon'un «Kuvayı Milliye Tarihi» adlı eserinin 
51 nci sayfasında Batı - Anadolu'daki Kuvayı Milliye Çeteleri arasında Ali Orhan'ın çetesi de sayıl
makta, 57 nci sayfasında ödemiş Cephesi mücahitlerinden Ali Orhan llkurşun ismi ile büyük bir res
mi bulunmakta ve yine 58 nci sayfasında Kuvayı Milliye Teşkilâtçıları arasında adı geçmekttedir, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 577 ) 
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«Millî Keleş» (Kiraz) Cephesi daha genişlemiş üç kola ayrılmış Hacı Ahmet, Musa Bey ve Murat 

Bey Cephesi adını almıştır. Bu cepheler «İkinci Birgi», «Kaynakçı», «Esepli Mevzii», «Topdelesi» ve 
«Keleş Tepesinin istirdadı» ile «Gedik» savaşlarını yapmışlardır. Millî Keleş Cephesinin 1919 yılı 
Temmuzunun ikinci haftasında ilk olarak ve müstakilen Ali Orhan îlkkurşun savaşa atılmış ve ilk 
kurşunu atmıştır. Bugün bu yer «îlkkurşun» Cephesi diye adlandırılır. Ve adı geçen şahıs Soyadını 
bu tarihî hâdiseden almıştır. Bu kışıma ait Kuvayı Milliye Reisi Müderris İbrahim Uluborlu'nun, 
Musabey Cephesi Komutanı Musa Cerit ve diğer dokuz Kuvayı Milliyecinin isimlerini ve imzalarını 
havi vesikadan da bu olayların böylece tarihe intikal ettiği görülmektedir. 

: Daha sonra bu şahsın Millî Orduya katıldığı, 135 ııci Alayda Bölük Komutanı olarak çalıştığı, Sa
karya, Dumlupınar savaşlarına katılarak yaralandığı ve bu hizmetlerine karşılık 410 numaralı İstiklâl 
Madalyası ile taltif edildiğinin sabit olduğu da, tasarının gerekçesinden anlaşılmaktadır. 

Ayda 275 liradan başka her hangi bir menkûl veya gayrimenkul geliri olmadığı bu tasarıyı hazır-
hyan Hükümet ilgilileri ve Maliye Bakanlığı kanalı ile tesbit edilen Ali Orhan îlkkurşun, bugün 77 
yaşında olup, çalışamıyacak durumdadır. 

Fedakarlık ve feragat ile çalışan ve emsaline nazaran üstün başarı gösteren bu millî kahramanın 
hayatının son kısımlarını vasat bir seviyede geçirmesini temi nen hazırlanan ve Maliye Komisyonun
ca da aynen uygun görülen tasarı Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Trabzon Sakarya îzmir Afyon Karahisar 

A. Ş. Ağanoğlu N. Bayar N, Mirkelâmoğlu M. Turgut 

Ankara 
N. Berkkan 

îzmir 
A. Ertunga. 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
8. Keskin 

Sakarya 
3. Akdağ 

Ankara 
M. Ete 

izmir 
1. Gürsan 

imzada bulunamadı 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Sakarya 
M. Gürer 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Diyarbakır 
H. Grüldoğan 

izmir 
N. Kürşad 

Maraş 
H. F. Evliya 

İmzada bulunamadı 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
H. Müftügü 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
$. Aysan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(hlemişli Akmvt oğlu Ali Orhun tlkkurşun'a vatani hizmet tertibinden aykk bağlanmasına 
dair kanun tasarısı, 

MADDE 1. — İstiklâl savaşlarına katılarak emsallerinden üstün yararlıklar gösteren Odemişli 
Ahmedoğlu Ali Orhan tlkkur.şun'a hayatta bulunduğu sürece vatani, hizmet tertibinden (500) 
beşyüz lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Ba§!baikan 
/. inönü 

Devlet Bakam v'e 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İbişleri Bakanı 
t. Seçkin 

Millî Eğitini Bakanı 
/. öktem 

Sa. ve So. Y. Bakan] 
Y. A.zizoğlu 

Ulantırma Bakanı 
/. fl. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yaıx.lımcı>Ki 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
V. Piriti ccioğlu 

Adalet Bakanı 
K. Yörük 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyziöğlu 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

(İiinı. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

(julışına Bakanı 
7»'. Eeevit 

25 . 10 . 1968 

Devlet Balkanı ve 
Ba,*jl>. Yardımcım 

//. IHfbçer 

Devlet Bakanı 
K. Ay bar 

Millî Savunma Bakanı V. 
U. JHncer 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Tanın Bakanı 
M. İzmen 

Sanayi Bakanı 
F. delikbas 

\wi'/.m. ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardiçoğlu 

ıruıi' ve İskân Bakanı 
F. K. Gökatı 
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