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(M. Meclisi 1/109. C. Senalosu 1/49) 
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İS:J a) Yazılı .surular re cevaplan 
.1. - Cumhuriyet Senatosu Mardin 

Üyesi Abdiilkerim Saraçoğlu'nun, Mar
din'de 6 Mayıs 1962 Pazar günü yapılan 
maç, esnasında meydana, gelen müessif ha
diselere dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Alı m et Topaloğlu ile Devlet 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekala'nm cevabı 
(7/44) 132:431 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku 
rulda Başbakan İsmet İnönü tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulunun programı görüşül
dü. 

5 . 7 . 1962 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
S ııad Hayrı ÎJrgüplii 

Kâtip 
Niğde 

Ktulrv t Baykan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci A 
Kâtip 
Tunceli 

Meknial Ali Dem 

rı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
L•'-— 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet

lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 

hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın 
ve Turizm ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları '(M. Meclisi 1/21, C, Senatosu 1/60) fGün
deme) '•---*---
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2. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında Al ille l, .Meclisince kabul olunan kanun ta
sarısı A e (..'. •Senatosu Millî Eğitim Komisyonu 
raporu, (M Meclisi I '109, O. Senatosu J/49) 
("Gündeme) 

3. - - Başbakan ve Bakanların temsil Ödenek
leri hakkındaki 23 saydı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları. (M, Meclisi 
1/193. O. Senatosu 1/56) (Gündeme) 

• I . 1070 sayılı Yedek »subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler İlâ
vesi hakkındaki 97 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Millel 
.Meclisince kabul olunan kanun teklifi ve O. Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonla i'i ra
porları (M Meclisi 2/39. O. Senatosu 2/23) 
('Gündeme) 
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5. — Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı 

inşası için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan 
kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi 
ve Tarım, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonları raporları (M, Meclisi 1/147, O. Sena
tosu ( 1 /o 5) (Gün d em e} 

6. •-- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ertik 
okulları mütedavil sermayesi hakkındaki 3423 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair Millet Meclisince kabul edilen kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 'komisyonları ra
porları. (M. Meclisi 2/42. O. Senatosu 2/21) 
(Gündeme) 

7. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli 
ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 ııci 
maddesinin tadili hakkında Millet Meclisince 
kabul edilen kanun tasarısı ve C. Senatosu Millî 
Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonları raporları. (M. Meclisi 1/176, C. Se
natosu 1/48) (Gündeme^ 

»>•« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN ~ Başkanvekilı İbrahim Şevki Atasagun 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN Yoklama yapılacaktır 

( Yoklama vapıhlı.) 

.BAŞKAN" -— Yeter sayı yoktur. Bu sebeple 
gündemdeki maddeleri... (Var var sesleri, sa
vur sesleri) (Sonradan gelenler var sesleri/t 

YOKLAMA 

BAŞKAN Müsaade ederseniz, sayılacak 
tır etendim. 

/Bir-müddet geçtikten sonra) 
BAŞKAN - Yeter sayı teessüs etmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. Birinci maddeden başlı 
vornz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. 1 . !). 1960 tarihli ut 70 sayılı Kamı- j Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ut 
v.'i geçici bir maddi eklenmesine dair Millet Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma, ve Bütçe 
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komisyonları raporları (M. Meclisi 1/103, C 
Senatosu 1/46) (S. Sayısı : 70) (1) 

BAŞKAN — Bu kanım tasarısı 3 . 7 1962 
tarihinde sayın üyelere dağıtılmıştır. Zama
nında dağıtıldığına göre sayın üyelerce tetkik 
edilmiş demektir. Binaenaleyh kanun tasarısı
nın heyeti ıımumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelerin müzakeresine geçmeden 
evvel, verilmiş bir takrir vardır, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «İki defa görüşülecek işler» kıs

mının (B) bendinde bulurum 70 sıra sayılı ka
nun tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Rütçe Komisyonu Başkanı 
Fikret Kuytak 

Tabiî Üye 

BAŞKAN — Efendim, bu kanım tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini Komisyon Başkanı 
teklif etmektedir. İvedilikle görüşülmesini ka-
!bul edenler... Etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunmasıtıa geçiyoruz. 

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

MADDE 1. — 72,38 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasında değişiklik yapıl
ması hakkındaki 70 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir •. 

«GEÇİCİ MADDE — 7288 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası sebebiyle zamdan 
istifade ederniyenlcrin 1 Mart 1959 tarihinden 
itibaren tayın bedeli istihkaklarının % 50 
zamları ödenir ve ödenmiş olanlar da geri alın
maz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

(1) 70 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

M A DD10 2. Bu kanun yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDİ1] <>. — Bu kanunim hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının heyeti nmumiyesi üzerinde lehte 
ve aleyhte söz istiyen var mil Yok. Tasarının 
heyeti umıımiycsini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Efendim gündemin ikinci maddesine geçi
yoruz. 

z. -•• Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt 
kâtibi re yardımcılarına, mübaşir, ceza, evi mii-
düı, memur ve yardiyanlara tazminat verilmesi 
hakkında, Millet Meclisince kaimi olunan ka
nım teklifi w Cumhuriyet Senatosu Anayasa re 
Adalet re Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/15, C. Senatosu 2/19) (S, Sayı
sı : 71) (1) 

BAŞKAN —- KIVndim, bu kanun tasarısı da 
yine •'! . 7 . 1902 tarihinde sayın üyelere dağı-
tıliiiış bulunmaktadır. Bek tabiîdir ki kanu
nun gerekçesi de, maddeleri de sayın üyelerce 
tetkik edilmiştir. Ama tekrar sormaya ela lü
zum vardır. 

(ierekçesinin ve maddelerinin okunmasına 
lüzum olup olmadığını reylerinizle teshil ede
ceğiz. 

Okunmasına, lüzum olduğunu kabul eden
ler... Kabul etmiyenler"... Okunmasına lüzum gö
rülmemiştir. 

I>u kanun tasarısının heyeti umumiycsı üze
rinde söz istiyen?... Sayın Oavit Okyayuz, bu
yurun. 

A. P. SENATO GRTTPU ADİNA OAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Cumhuriyet Se
natosu Sayın Başkanı ve sayın üyeleri; 

Mülkün temeli olan adaletin milletimizin hu
zur ve saadetinde maddi değeri hepimizce bi-

(i) 71 S. Saydı hasmayazı tutanağın sonun-
eladır. 
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Ö. Senatosu B : 
linen bir hakikattir. Ancak saadetlerimizin, 
maddi ve mânevi huzurumuzun en büyük âmi
li olan adeletin çabuk ve iyi olarak tecellisin
de yalnızca âdil, yalnızca bilgili ve yalnızca, 
adaletin büyük ahlâkına ve mânevi kıymet hü
kümlerinin manalı kifayetine yükselmiş hâkim, 
tek başına yeter bir tedbir ve teminat değildir. 
Nitekim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumu
zun bir maddesinde : duruşmalarda vicdanı hür, 
irfanı hür hâkimlerimizin başında bu kıymet
lere sahip zabıt kâtiplerinin de bulunacağına 
dair ayrı hüküm sevk etmiştir. 

Bizim Adalet Partisi grupu olarak kanaat 
ve inancımıza göre bu kanunla, hepimizin bir
birimizi örnek bir heyecanla sevdiğimiz vata
nımızda; iyi adaletin, çabuk adaletin en ehem
miyetli âmillerinden biri olan başkâtip, icra me
muru, zabıt kâtibi veya yardımcılariyle, ceza 
evi müdür ve memurlarına ve gardiyanlara 
fazla mesailerinden dolayı vereceğimiz tazmi
nat ile cemiyetimize ve onun bekamızın büyük 
teminatı bulunan bütün müesseselerine, hu
zurun kaynağını ve koruyucu kuvvetini yeni
den ve bir kerre daha kazandıracağız... Bu nok
tada izninizle Anayasamızın bir hükmünü de
ğerli huzurunuzda tekrar etmek isteriz : Dev
let çalışanların yaptıkları işe uygun ve insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lamalarına elverişli adaletli bir ücret elde et
meleri için gerekli tedbirleri alır. 

Görülüyor ki ; Devlet denen hukuki mües
sese hizmetinde çalışanların haysiyetlerini ko
ruyucu maddi ve malî tedbirleri almakla ve 
bulmakla vazifelidir. Bu kanunla fert olarak 
birer birer hepimizin, millî inan ve imanları
mızın birliğinde kurup yürüttüğümüz asil ve 
aziz Cumhuriyetimizin huzur ve temelliliğinin 
büyük kaynağı ve büyük kuvveti, adaletimi
zin en iyi şekilde tanzim ve tatbikinde vazife 
ve mesuliyet sahibi zabıt kâtiplerimizin hay
siyetlerine hizmet etmenin ve ıstıraplarını kıs
men olsun dindirmenin büyük sevinç "ve saade-
tiyle hak kazanacağız. 

Düşünmeliyiz ki : Hukuk müessesesinde ada
letin temin ve tesisinde bu kadar mühim vazife 
ve mesuliyet alan bu insanların hakikatte çalış
maları, daha fazlasiyle mahkeme zamanından 
sonra ve ekseriya gecelere uzayarak devam eder. 
Duruşmalarda mukaddes olan haklarımızın kaza-
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i mlmasmda, ve gene mukaddes olan müdafaa 

hakkının tam olarak kıymetlendirilmesinde ve 
adalet ahlâkına her şart içinde sahibolmasmı bi
len hâkimlerimizin âdil kararlarında, zabıtların 
tam ve mükemmel şekilde yürütülmesinde, şüp
he yok ki, en esaslı bir âmil ve mesnet olmakta
dır. Mahkeme sonrası işlerini görmek, ertesi gü
nün mahkeme işlerini hazırlamak, kanunların 
tâyin ettiği cebrî nizam içinde formaliteleri bü
tün kıymetleriyle değerlendirmek, bu insanların 
dikkat ve gayretle üzerinde durmaya mecbur 
oldukları hizmetler olarak, onları mahkeme son
rasında uzun uzun ve bütün gün işgal etmekte
dir.. Bugün memleketimizde Temyiz Mahkemesi 
dâhil, 5 586 başkâtip ve yardımcısı bulunmakta
dır. Hepimizin bildiği gibi o yalnız kâtip değil; 
mutemettir. Ayniyat memuru ve emanet memu
rudur. Başkâtip olarak zaman, zaman sorgu hâ
kimi, C. Savcısının kanuni vekili, icra memuru 
olmıyan yerlerde icra memurudur... Onu zaman 
zaman noter olarak vazife verirken de görmekte
yiz. O bütün bu vazifeleri iyi adaletin cemiyeti
mize vereceği emniyet ve huzuru sağlamak için 
yapmaya gayret ederken ekseriya tatilden de, 
bayramdan da mahrumdur... Memleketin temeli 
olan, Devletimizin bilgili ve hepimize hürmet 
telkin eden meslek ahlâkının mânevi ve fikrî kıy
metine sahip hâkimlerimizin ve savcılarımızın en 
yakın, ve en güvenilir bir yardımcısı olarak ta
rafsız, ketum, dikkatli ve gayretli vazife ve iffet 
ve faziletin bütün kıymet ve mesuliyetlerine sa
hip bu evlâtlarımız, Senatomuzun muhabbet ve 
şefkatine lâyık ve hak sahibi kıymetlerimizdir. 
Bunların yanında değerli hâkimlerimizin dik
katli ve devamlı bir tetkikle, kanunların sevk 
ettikleri hükümler içinde tanzim ve tertibettiği 
ilâma; infaz yolu ile mâna ve canlılık veren, tah
silat ve reddiyatı kasa defteri üzerinden candan 
bir titizlikle takip ve tahkik ederek, 100 binler, 
hattâ milyonlar devreden ve bu istikamette ada
letimizin âmirleri arasında mühim yeri ve de
ğeri olan ve adedleri 476 dan ibaret olan icra 
memur ve yardımcılarına ve mahkemelerimizin 
düzeninde cereyanı için kuvvet ve kifayetinin 
üzerine çıkarak çalışan ve halleri hepimize üzün
tü ve ıstırap veren mübaşirlere vereceğimiz kü
çük tazminat Adalet Partisi grupu olarak kana
atimize göre; hukuk ölçüleri içinde, iyi adaletin 

J temin ve tesisi işinde yorucu, yıpratıcı fazla me-
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sailerinin karşılanmasında, mili o1 ini i/; m koruyu
cu şefkatinin delili olacaktır. 

A/iz arkadaşlarım, ceza evleri müdür ve me-
muıiar iyle gardiyanlara gelince; (Vza ve Tevkil' 
Kvieri Nizamnamesi ile sevk etliğim hiikiimler 
içinde ceza evlen ve onların çalışmalarına ait 
nizam, adalelin devamında ve tatbikatında ondan 
asla \e hiçbir sari içinde ayrı lnuyan bir mües
sese olarak, cemiyetimizin I emel âmilleri içinde 
mühim bir yin- almaktadır.. . Bıı .hükümler bu 
müesseseleri başında bir müdür ve ihtiyaca göre 

memur ve yeteri kadar gardiyan ve başgardiya
nın. bulunacağım âmildir. Halen memleketimizde 
117 ceza, evi müdür, öö ceza evi memuru vardır. 
Bunun haricindi1 ceza, evlerini, gardiyanlar idare j 
etmektedir, (/eza evinin maddi ve mânevi bütün j 
hizmetlerini görmeye mecbur olan bu insanlar, | 
zaman zaman büyük tehlikelerin içinde fazilet 
ifade eden bir cesaretin kuvvetiyle milletlerine 
hizmet ermeye çalışırlar. Siirt vilâyetinde vazife 
verdiğim, sıralarda, o civarın mâ.nevi kıymet hü
kümlerinden. mahrum, şaşırmış, kan ve kin dolu 
bîr hayatın dehşet ve vahşeliyle etrafa korku 
salmış mahkıınılariylo dolu, eski ceza. evinden 
bir huruç yapmaya karar vererek hareket»1 ge
cen bu insanlarm, vazifeli gardiyanlara çektir
dikleri korkunç ıstırapları, şu anda huzurunuzda 
acıyla hatırl ıyor ve bu isimsiz kahramanların 
memlekete geçmiş o müessir ve muzaffer hiz
metlerini, Senato kürsüsünden, sizlerin de hissi
yatınız;! tercüman olduğuma inanarak, minnet 

ve şükranlarımı değerlendiriyorum. Aziz arka
daşlarını, kara ve karanlık bir hayat âlemi için
de düşmüşlerin dostu ve vefakâr yakını olarak 
(»ulara iyiyi ve iyiliği yeniden öğretmeye çalı
şan ve cemiyetin sevk etliği disiplini bu karanlık 
hayat içinde kurtarıcı ve yol gösterici bir ışık 
olarak taşımaya gayret eden bu insanlara. Millet 
Meclisimizin çok yerinde bir kararla uzattığı 
müşfik eli, aynı kanaat ve kararın, manalı ve 
koruyucu hisleriyle tutarak yardımcı olacağımı
za. biz Adalet Partisi grıınıı olarak inanmakta
yız... Bu masum, bu memleket hizmetinde isim
siz, fateal müessir ve. muzaffer bîr emekli çalışan 
insanlara; vereceğimiz küçük imkânla, büyük 
ölçüde cemiye!îmizin huzuruna, hizmet etmiş 
olacağımızı düşünüyor w aziz Senatomuzun mâ
nevi ve fikri kifayet ölçüsünde büyük birer de
ğer olan üyelerinin bu kanunu kabul bahsinde 

bir ve beraber olacak koruyucu şef kal ine güveni
yoruz... Kıı derin hürmetlerimle. ('Alkışlar'! 

BAŞKAN Sayın .Alpaslan. 
KETİMİ ALPASLAN (Artvin) (/ok Aziz 

arkadaşlarım; her şeyden evvel okunmasına lü 
zum görül m iyen Komisyon raporunda bıı kamı 
mıu da. ivedilikle görüşülmesi mevzuunda, bir 
taleri vardır. İşin mahiyet ve müstaceliyeti iti
bariyle meselenin yüksek oylarınıza arzı sure
liyle evveleıııird.e bu kararın alınması hususunu 
yüksek Başkanlık Divanın dikkatlerine arz ede 
ı-îııı. Bunu lütfetmelerini kendilerinden rica 
ederim. 

BAŞKAN (/ok teşekkür ederim. Vahi iz ta 
sarının heyeti ıımumiyesi üzerinde müzakere açıl 
iniş; devam ölmekledir. Maddelere geçilme ka 
rarı alındıktan sonra maddelerin okunmasından 
evvel bu İvedilik kararı yüksek tasviplerinize su 
nulaeakfır. 

C. II. I \ S K N A T o ( J P I T I ADINA KKK 
Mİ ALPASLAN (Devamla) (/ok aziz arka
daşlarını, mülkün temeli diye tavsif ettiğimi/ 
ve Türkiyeli in yeni hayatında, gerçek müspei 
müesseseler olarak kendisini Anayasanın temina 
tına kavuşturan adalet mekanizmasının hâkim 
leri yanında bunların mutlak mânasında, kanu 
ni ve fiilî olarak, en yakın yardımcılarını leş 
kil eden adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâ 
tib'ı ve yardımcılar ına, mübaşir, ceza evi mü 
dür, meni ur ve gardiyanlarının da bir lazmi 
nalla, gecesini gündüzüne katmak sureliyle vâ 
ki hizmetlerinin karşılanmasından, bu meslekin 
nâçiz bir elemanı olarak, şahsan ve mensubu ol 
inakla gu ru r duyduğum ( \ II. P, Senato Grupıı 
olarak, derin bir zevk ve bahtiyarlık duyduğu 
muzu, ifade etmek isterim.. 

Ffakikalen her meslek kendisine göre hususi 
yeiler arz (Mİor. ve her meslekte çalışan insan 
I ar elbette ki, bu say ve gayretlerinin karşılığı 
m görmek isterler. 

Ama, bir vakıadır ki, herkes bilir ki, artık 
mahkemeler şu veya bıı sahaya mahsus iş görü
len yor olmaktan çıkmış, herkesin günlük haya 
tını dolduran hususî hayatlar ının yakın mercii 
olan bir makam haline gelmiştir, 

Kejinı mevzuunda birçok meseleler, dönüp 
dolaşıp adalet mekanizmasında hallolduğu bir 
vakıadır. Hususi münasebetler, hususi akitlerin. 
meselelerin hal mercii de yine adalet m.ekaniz 
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maşıdır. O halde bu günlük hayatımızı dolduran 
meselelerin tamamen emniyet havası içinde bize 
iıallodiei bir YQV olduğuna göre adalet mekaniz
masına, Türk hâkimi erine karsı bu cemiyetin 
elini uzatmış olması hakimlerin elbette ki, bü
tün gücünü bu sahaya hasretmesini temin etmiş 
ve en sıkışık zamanlarda dahi haysiyetlerinden. 
doğruluklarından zerresini feda etmeksizin ka
rarlar almak suretiyle buna lâyık olmaya çalış
mışlar ve lâyık da olmuşlardır. Yalnız hâkimle
rin bir dereceye kadar tatmin edilmiş olması 
adalet mekanizmasının tanı işlemesine imkân 
•vermiyor. O itibarla bu kanunun şevkine lüzum 
hâsıl olmuştur. Bu kanunun şevki bir zaruretin 
İfadesidir ve Millet Meclisinde kabulü de bir 
anlayışın mahsulüdür. Onun için bu kanunun 
(Jumhuriyet Senatosu üyelerince ittifakla kabul 
edileceğine tanı ınânasiyle inanmış bulunuyo
rum. 

('••eza evi memur ve gardiyanların m yarı ha
yatları adeta hürriyetlerinden mahrum, edilmiş 
olanların arasında- geçmektedir. Binaenaleyh ka
nunun onlara da teşmil edilmesi gene aynı ruh 
ve mâna icei.-isin.die mütalâa edilmeye değer. Bu 
itibarla kanunun bir an önce çıkarılmak sure
liyle, gözlerini ümitlerle Yüksek Senatoya çe
virmiş bulunan bu fedakâr elemanların hakları
nın bahsedilmesini sizlerden istirham ediyorum. 

Hazır buraya gelmişken, maddesi gelince de 
arz edilebileceği gibi, Millet Meclisinin kabul et
liği metnin yürürlük maddesinin kabulünü öner
ge ile ist iveceğim. Millet Meclisinin metninde, 
«Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.» deniyor. 
Bizim komisyonumuz, kanun tekniği bakımından 
daha uygun düşebilecek şekilde, «Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür», demektedir. «Bu kanu
nu Bakanlar Kurulu yürütür», dendiği takdir
de değişen bir şey olmaz. Ama, bu kanunun tek
rar Millet Meclisine iade edilmesi neticesi hâsıl 
olur. Millet Meclisine iade olduğu takdirde, her 
gün Yüce Senatoda işlerin beklenilen, süratle çı
kıp çıkmıyacağı hususunda münakaşa konusu ola
bilecek bir vaziyetle karşı karşıya kalınabilir. 

Fiilen ve hukuken bir mahzuru olmadığını 
dün temas .ettiğim maliyeciler söylediler. Esas 
itibariyle bu kanun, adalet başkâtibi, zabıt kâti
bi, icra memuru ve sair hakkındaki teşkilât ka
nuniyle ilgili bir kanundur. Teşkilât kanunları
nı yürütmek doğrudan doğruya. Adalet Bakanlı

ğına ait. bir keyfiyettir. Elbette ki, bâzı harca
malar olur. Ama her harcama için mutlaka Ba
kanlar Kurulunun tavzif edilmesi gerekmez. 
Kanunun inceliği daha ziyade buradadır. Komis
yon, arz ettiğim, gibi, teknik bakımdan haklı ola
bilir ama işin bir de hususiyeti vardır. Bu kanu
nun tekrar Meclise geriye gitmesi halinde, Mec
lisin tatile girmesi keyfiyetinin de dikkate alın
ması lâzımdır. Bu itibarla takdim ettiğim öner
ge dâhilinde kanunun Büyük Millet Meclisinde 
kabul edildiği gibi çıkarılmasını Yüce Senatodan 
arz ve istirham ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uzunlıasanoğlu. 
Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA SIRRI 

UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Müzakeremize mevzu teşkil eden (Adalet Baş
kâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcıları
na, mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gardi
yanlara tazminat verilmesi hakkında kanun) ta
sarısı üzerinde Yeni Türkiye Partisi Senato Gru-
pu adına söz almış bulunmakla görüş ve tenkid-
lerimi kısaca, arz edeceğim. 

Adalet cihazının faaliyet ve canlılık unsurla
rından olan bu personelinin kısmen olsun terfihi 
cihetine gidilmekte olduğunu görmekle elbetteki 
büyük bir memnuniyet duymaktayız. 

Yurdumuzun en ücra ve tenha bir kazasından 
geceleyin geçerken binalardan birinde sönük bir 
ışık yandığını görür, Cumartesi ve Pazar gün
leri ve mesaiden evvel veya sonra diğer bütün 
günler en büyük merkezlerden tutunuz da en 
uzak bir köşedeki kasabaya varıncaya kadar bü
tün bu yerlerdeki binalardan birinde daktilo ses
lerinin geldiğini duyarsınız. Bunlar adalet saray 
veya binaları. O ışık yanan ve durmadan çalışı
lan yerler kalem daireleri, o çalışanlar da adliye
nin kâtip ve memurlarıdır. 

Gece, gündüz, yaz, kış demeden ve bir şey bek
lemeden Ye dinlenmeden yıllarca büyük bir fera
gati nefs, sabır, sükûn ve fedakârlıkla, tevekkül 
içinde çalışan bu mütevazi elemanların nihayet 
mesaileri ve gördükleri işin mahiyet ve hususiyeti 

. takdirle karşılanarak ele alınması her şeyden ev
vel gönüllerini hoş etmiş olması itibariyle kendi 
.sahasında çok mühim bir olay sayılır. Adetâ unu
tulmuş mağdur bir zümrenin nazardan uzak tu
tulmamış olduğunu görmesinden ve hatırlanarak 
terfihinin düşünülmesinden ve en son bunun sağ» 
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lanmış olmasından duyacağı mânevi haz, terfihle 
temin olunacak maddi hazdan çok daha üstün ola
cağına asla şüphe yoktur. Bu yönden tasarı, çok
tan içimizde belirmiş ve yer etmiş olan hissiyatı
mıza tercüman olmuştur. Mütemadiyen istihsal 
yapan bir müessesenin fasılasız çalışan makina 
dairelerine benziyen kalem odalarını bütün geniş
liğine ve derinliğine doğru şöyle bir gözlerimizin 
önüne getirirsek kolayca meleke kesbine imkân 
vermiyecek kadar çok ve o derece mütenevvi işle
rin altından kalkmanın her halde kolay olmadı
ğını ve bunları lâyikıyle benimsemenin haya 
uzun bir zamana ve dol ayı siyle ayrı ayrı ihtisasa 
muhtaç elemanların varlığına bağlı olduğunu an
larız, 

Adalet kanunu müesseselerinin yardımcı un 
suru olan ve kanun tasarısında tadadolunan bu 
memurların sayü gayretini büyük bir takdirle 
yadederken kemmiyetçc kifayetinin yanında key
fiyetçe kifayetin de her zaman nazara alınmasını 
ve kalite unsurunun bilhassa mahkemelerde ve 
adalet camiasında her yerden ve her müesseseden 
daha önce şart bulunduğunu söylemeye esasen 
bunun lüzumu karşısında lüzum görmemekteyiz. 
Hazırlık soruşturmasından infazın bitimine ve 
hattâ infazdan sonraki mahkûmun ilerde hakiki 
mazisini teşkil edecek olan bilumum hal ve ed
varı ile ilgili muamelelerin ikmaline kadar uza
nan ve hazırlık, ilk ve son tahkikatın kanun yol
larının hukuki usulleri boyunca bütün mercile
rinin ceza ve tevkif evlerinin ve nihayet vekâlet
teki ve mahallerindcki adlî kayıt ve sicillerini ve 
.bütün sabıka işlemlerini ihata ve sübjektif ve ob
jektif unsurları"yle bu hukuki ve içtimai sahnede 
tebellür eden ve heyeti umumiyesi adalet mefhu
mu çerçevesi içinde mütalâa ve izah olunabilen 
bu hukuki müesseseler sil sitesindeki daima binler 
rakımı ile ifade olunan muamelâta hâkim bir per
sonelin fikrî ve mânevi gücü ve bütün eshabı me
sai ihin ve vatandaşların adalet ve Hükümet dai
relerine olan görevinin artışında rol oynar. Bun
lara hizmet ve dolayısiyle adalete hizmet demek
tir. Bu kanun ile sağlanacak olan maddi ve mâ
nevi fayda ve hazzm şevk ve gayreti daha fazla 
artıracağına şüphe yoktur. Sözlerimi bitirirken 
bu çok yerinde olan tasarının kanunlaşması için 
beyaz oy kullanacağımızı Yeni Türkiye Partisi 
adına arz ederim. Hürmetlerimle, (Alkışlar) 

BAŞKAN Savın Mehmet Ali Demir, 
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MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem, arkadaşlar. 
Emniyet mensuplarına verilen tazminatın 

artırılmasından sonra ikinci olarak muayyen 
bir memur ve hizmetli mensuplarına inhisar 
eden bir tazminatın ödenmesi ile ilgili kanun 
teklifi Meclis Başkanlığına verildikten •] - 4 ay
lık bu gecikme sonunda nihayet müzakere 
yapılmak üzere Senatoya gelmiş bulunmaktadır. 

Mmniyet mensupları, ile Adalet Bakanlığı 
teşkilâtında vazifeli kimselere verilmesi arzu 
edilen tazminat miktarı, ilgili komisyonlarda 
ve Millet Meclisinde müzakeresi yapılırken, ya
pılan konuşmalarda tazminat alacakların sayı
larının az olması, yıllık masraf tutarının fazla 
olmıyacağı ileri sürülerek teklifin kabulü is
tenmiş ve neticede Meclis ve komisyonlarda ka
bul edilmiştir. 

Bir 'bakanlık ve teşkilât; mensuplarına zam 
ve tazminatın verilip verilmemesinin böyle za
yıf 'bir 'gerekçeye ,'bağlanmasını doğru 'bulmu
yorum. 

4 - 5 aydan beri henüz Meclis komisyonla
rından geçmek imkânını bulanııyan muhterem 
senatörler ve mebuslar tarafından yapılan çeşit
li katırın teklifleri arasında 5 - 10 bin kimseyi 
değil, belki H0 - 70 bin kimseyi ilgilendiren tek
lifler de mevcuttur. Bu teklifler huzurunuza 
geldiği an sayı fazlalığını ileri sürerek teklifle
rin reddini istemek veya düşünmek doğru ol-
m a z !k an a atin deyim. 

Muhterem arkadaşlar, safisi kanaat ve görü
şüm odur ki muayen bir zümreye tazminat ve
rilip verilmemesinin kabulünde 'kıstas olarak o 
zümrenin sayılarının azlığına ve çokluğuna, bağ
lanması 'hiçbir hukuk prensibine uymaz. 

Tazminat; yapılan vazifenin, görülen hizme
tin mesuliyetine ve ağırlığına göre verilmeli
dir. Tazminatların ret ve kabulü için ileri sü
rülen bâzı mucip sebeplere işaret ettikten Son
ra, müzakeresi yapılan kanun teklifi müspet 
reylerinizle kanunlaştığı taktirde adliye teşki
latı mensupları arasında açık kalan bir 'boş
luğu dolduracağı gibi, yurt sathında adaletin 
koruyucusu, îemsileîsi bîr vekâletin kendi bün
yelinde senelerden beri devam edip gelen sos
yal bir adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır. 

Kabul büyurüfur 'ki bugün adliye mensup
ları arasında, •mesai saatleri içinde ve dışında en 

420 



C. Senatosu B :' 
çok yorulan, mesai sarf eden bir zümrede hiç 
şüphesiz derece itibarı ile gardiyanlar, zabıt 
kâtipleri, icra memurları ve mübaşirlerdir. 

Arkadaşlar: Teklif edilen tazminat miktarı 
az olabilir. Fakat tazminat alanların arasında 
kendilerinin de düşünülmesi, böyle bir teklifin 
Meclise getirilmesi mensupları arasında hazzı 
büyük olmuştur. 

Küçük bir memur ve hizmetli zümresinin 
haklı isteklerine parmak basan teklif sahibine 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar. 
Eiyaset makamının ve sizlerin yüksek mü

samahanıza sığınarak, bu kanun teklifinin mü
zakeresi münasebetiyle ve müzakeresi yapılan 
mevzu ileride ilgisi bakımından, Meclis komis
yonlarından aylardan beri 'beklemekte olan ve 
komisyonlarda daha ne kadar bekliyeceği bi-
linmiyen 300 e yakın tasarı ve teklifle ilgili ol
mak üzere Hükümeti ikaz bakımından şahsi gö
rüş ve kanaatimi ifade etmeme müsaadelerini 
rica edeceğim. 

Meclisin açıldığı günden bugüne kadar sa
yın senatör ve mebuslar tarafından verilen ka
nun tekliflerini ihtiva eden dağıtılan büroşürü 
tetkik edenler görmüşlerdir ki, tekliflerin yüz
de altmış ile yetmişi 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek bir madenin ilâvesi, aynı 
kanunla çeşitli maddelerin tadili veya tazmi
nat, zam, yevmiyelerin artırılması ve intibaklar
la ilgilidir. 

Şuna işaret etmek isterim ki, yalnız bu dev
renin mebusları değil, bundan evvelki devre
lerin mebus ve meclisleri de daha ziyade aynı 
konular üzerinde çalışmışlardır. Bugün sayısı 
8 000 bini bulan kanunlarımız incelendiği va
kit hakikatin bu olduğu görülecektir. 

Arkadaşlar, bir vekâletin ve teşekkülün mu
ayyen bir zümresi, maaşları dışında tazminat, 
merkezini bulduğu vilâyet dışında göstererek 
kanunlarımızın kaçamak yollarından faydalan
mak suretiyle fazla yevmiyeler alır, fazla me
sai yaptırılır, çeşitli yolarla muayen bir zümre 
Devlet Hazinesinden faydalanır, öte yandan 
Birinci Koalisyon Hükümetinin Başvekil Yar
dımcısı bir sözlü soru münasebetiyle, bu kür
süde beyan buyurdukları gibi 9 850 memur yıl
lardan beri kadro bekler durur, 
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Muhterem arkadaşlar, memuriyete intisab-

eden 'bir kimsenin, tâyin kararnamesini imza 
eden Hükümet temsilcisiyle, tâyin emrini te
bellüğ edenin attığı imza hukuk bakımından 
Hükümet ile o memur arasında karşılıklı im
zalanan bir mukaveledir. O vatandaş Devlet 
hizmetinde 'bulunduğu müddetçe vazifesinde 
görülen bir noksanlıktan ötürü tecziye edildiği, 
bir üst dereceye terfiini gerektiren şartları 
yerine getirdiği an, terfi ettirilmesi şart ve el
zem değil midir. 

Sayın Hükümet temsilcisinden şu kürsüden, 
bugün şunu öğrenebilirsem kendilerine müte
şekkir kalacağım. 

Zamlar mı, tazminatlar mı, kanunun kaça
mak tarafından alman yüksek yevmiyeler mi, 
memurlar için bir hakkı mükteseptir, yoksa, 
kanunen terfi süresini dolduran, terj'ie hak 
kazanan memurların terfi ettirilmesi mi i? Va
zifeye ilk başlıyan 'bir memurun terfiinin bir 
yıl gecikmesi neticesinde 30 yılık hizmeti hita
nımda emekli olduğu zaman terfii bir yıl ge
cikme neticesinde 47 bin lira zarar ettiğini bir 
defa hatırlatmak isterim. 

Arkadaşlar, muayyen bir zümreye, temas 
ettiğim 'hakların tanınması, memur zümresi ara
sında ikiliği, husumeti, huzursuzluğu doğur
maktadır. Basma intikal eden yazılar, sayın 
senatörlere gönderilen mektuplar da bunu 
ispat etmektedir. 

İkinci tnönü Hükümeti komisyonlarda mev
cut kanun teklif ve 'tasarılarını azaltmak, ko
misyonların ve !her iki Meclisin daha verimli, 
esaslı problemler üzerinde çalışmasını, memur
lar arasında mevcut adaletsizliği ortadan kal
dırmak: istiyorsa dün de birçok kıymetli hatip
lerin temas ettikleri personel kanununu en geç. 
bu bütçe yılında çıkarmalıdır. Hükümet prog
ramında da yer alan personel kanunu çıkarıl? 
maçlıktan sonra bu ve buna mümasil kanunla
rın çıkarılması adaleti değil, adaletsizliği do
ğuracağına ehliyetli kimselerin veya elinden 
tutulanların bu tarafta diğerlerinin de diğer 
tarafta yer alacaklarını unutmamak lâzımdır. 
Bu kanun çıkarıldığı takdirde Büyük Millet 
Meclisimizin çıkaracağı en önemli kanunlardan 
biri olacağını bilmek lâzımdır. Konuşmama son 
verirken müzakeresi yapılan kanunun müspet 
oylarınızla çıkmasını temenni eder. hepinizi 
hürmetle selâmlarını. 
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BAŞKAN Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu. 
HÜSKYİN KALPA KI/K)flLl ' ( Kaysorî) 

Arkadaşlar , çok kısa konuşacağım. Bir adli
yeci olarak konuşmayı vicdani bir va/.il'e bil-
diîiı. (/ünkii birçok adliyeci, kâtip- ve bu sı
nıftan olan a rkadaş la r bana da. yalvardı lar . Alâ
ka. yösterınem zaten vazifemdir. Hakikaten bu 
kanunun Senatoca da kabul edilmesi bu mes
lek müntesiplerini çok memnun edecektir. Bu 
yaivin alâkanızdan dolayı sizlere teşekkür (»de
rim. Çünkü bunlar aldıkları maaşla geçine
miyorlar. Vazifeleri ağ ı rd ı r ve süreklidir . Son
ra, zabıt kâtipleri ve bu işlerde çalışan diğer 
memurlar adalet tevzi eden hâkimin en bü
yük yardımeisidır . İyi bir kâtipsiz hâkim hiç
bir şey yapamaz. Hâkimin yarı yarıya yardım
cısı zabıt kât ipleridir . Bu bakımdan hepinize 
teşekkür ederim. ( Hürmetlerimle') 

BAŞKAN Sayın I lancıoğlu. 
KASİM HANOTOfMA: (Afyon Karahisar) 

Sayın Başkan, muhterem Senato üyeleri, hu
zurunuza «'etirihııiş olan kanun adalet cihazı
mızda. uzun zamandan beri şikâyet mevzuu olan 
mağdur bir zümrenin, muayyen bir nisbetle de 
olsa, feraha ulaşt ı r ı lmasından ibarett ir . 

'Muhterem arkadaş lar ım, bu kanunun ka
bulü vesilesiyle Meclislerimizce, çıkarılmış 
bâzı "kanunlar muvacehesinde mağdur duruma 
düşmüş bulunaıı birçok memur zümreleri ara
sındaki farkların da aynı zihniyet içerisinde 
ele a l ınarak, mağdur iyet ler in in giderilmeye ça
lışılmasını da. temenni etmek istiyorum. 

Bilhassa millî eğitim camiasının, kadroları 
sebebiyle meydana »-elinimiş olan ve daha 
evvel kabul el mis olduğunuz kanun ve ikinci 
olarak da bu defa «-elmiş olan adalet başkât ib i , 
icra. memuru, zabıt kâ t ip ve yardımcı lar ı hak
kındaki bu kanunun kabulü ile bilhassa hiz
met mukabili »•örülmesi lâztııı^elen işleri lak-
dir hususunda Yüce Meclislerin uyanık ve has
sas olduğunu göstermesi bakımından şayanı 
d ikka t t i r . Bu bakımdan kanunun müspet oy
larınızla kabulünü arz o<\vv, hürmetlerimi su
narını. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Ağımasl ı . 
NİYAZİ AĞTRNASKi (Ankara ) (hııı.hu-

riyet Senatosunu teşkil eden siyasi part i ler adı
na yapı lan konuşmalar , Bütçe Komisyonunda 
hâkim olan zihniyetin aynen Cumhuriyet Se

natosunda benimsenmiş bulunduğunu belirt
mek bakımından bizim şükranlarımızı ve min
netlerimizi arz etmeye vesile teşkil etmiştir . 

Hakikaten zabıt kalemleri, mahkemenin ve 
işi i t ibariyle bir hâkimin yarısı savılır. Bu ka
lemlerden çok <\v\':\ kıymetli elemanlar, iş bu
lup İktisadi Devlet Teşekküllerine kaçmakta 
ve yetişmiş elemanlardan mahkemeler yoksun 
kalmaktadır . Bu kanun bunu kısmen bertaraf 
edecektir. Kabul buyrulnıasıııı Bütçe Komis
yonu olarak biz de arz etleriz. Bİr husus da 
yürür lük maddesi hakkındaki arkadaşlar ımı
zın takr i r ler idi r . Bu takr i re biz de iştirak ede 
ceğiz. Maliye temsilcisi olarak bulunan arka
daşımız tedvin tekniği bakımından bizim müta
lâamıza. uyyıııı mütalâa etmiştir. Kanunu. Ad
liye Bakam ile beraber Maliye Bakanının veya 
Bakanlar Kurulunun yürütmesi ıdbi bir mad
de sevk edilmesi tedvin tekniği bakımından 
daha doğru olur. Ama Adliye Bakanının yürü
teceğini bildiren bu kabilden başka kanunlar ı 
da emsal »üstermek surel iyle bunun yeniden 
Meclise »•itmemesi için Millel Meclisinden gel
diği ii'ibi teklifin kabul edilmesi bu kürsüden 
Yüksek Senatoya tekli f edilmiş bulunuyor. Biz 
de bu teklife muhalefet el miveceğimizi arz çi
mek isteriz. ( Alkışla r ) 

BAŞKAN Müzakerelerin kifayetine dair 
önerce varılır. Ksaseıı başka söz istiyen de yok 
lıır. Bununla beraber, önergeyi okutacağım. 
(Lüzum yok, sesleri) Su halde- heyeti umumi 
yesi hakkında başka söz istiyen yok. Madde
lerin müzakeresine üeçıııedeıı evvel, şunu da 
arz edeyim. Raporda tasarının ivedilikle ü'ö 
rüşülmesi komisyon taraf ından istenmekledir . 
Bu itibarla, bu kanun tasarısının ivedilikle 
müzakeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ki miyenler... Kabul edilmiş 
lir. 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi 
ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, 
memur ve gardiyanlara tazminat verilmesi hak

kında Kanun 

.M A DDK 1. Yargı tay daireler inde ve o-e-
ııel mahkemelerde vazife göreli başkâtip, bas 
kât ip yardımcıları , memur, zabıt kâtibi ve vur-
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dınıciları ile icra memuru ve yardımeılarıııa ve 
mübaşirlere. ceza evi müdür. memur ve gar
diyanlarına ayl ıklar ından başka ekli celvolde 
gösterilen tazminat verilir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz isliyeiı 
yok. Maddeyi cetveli ile birlikle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kimiydiler.. . Ka
bul edilmiştir. 

.MADDE -. • Birinci maddede yazdı taz
minatın. ödeme şekli. ve şar t lar ı hakkında 
\ argaçlar Kanununa ek 1!) . 11 . 1Ü47 tarihli 
w öd) 17 sayılı Kanunun 2 nei ve •! indi madde
leri. hükümleri, uyguların'. 

BAŞKAN •• • Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... fit miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :',. Bu kanun yayımım takibe-
ılon ay başında, yü rü r lüğe girer. 

BAŞKAN '.Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... filmiydiler... Kabul 
edilmişi it'. 

Şimdi dördüncü maddeye geçiyoruz. Dör
düncü madde hakkında hemen hemen aynı 
mealde olma!; üzeri- 1 önerge vardır . Önerge
ler aynı mealde oldukları için bunlardan yal
nız bir tanesini okutacağım. 

Yüksek Başkanl ığa 
I. neü maddenin. Millet Meclisince kabul 

edilen şekilde oya arzını teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Ar iukmac 

BAŞKAN Bu maddenin tadili hakkın
daki bu teklifi kabul ettiğini Bütçe .Komis
yonu biraz, evvelki m üt ablasında, arz etti . 
Önergede Millei Meclisince kabul edilen mad
denin. aynen kabulü İstenmektedir. Bütçe Ko
misyonunun mütalâası da tadil teklifine aynen 
uymaktadır', o hablo tadil, teklifini oylarınıza arz 
e-diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edil misti i' 

I neü maddeyi Millet Meclisinden geldiği 
sekli ile okutuyorum 

MADDf] 4. Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı y ü r ü t ü r 
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BAŞKAN - Bu madde Millet Meclisince 

kabul edilen, maddedir. Bu maddeyi de, tak
rirde kabul edildiği gibi. oylarınıza arz edi
yorum : K'abııi edenler... Et miyeiı ler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde lehte 
\ e aleyhle söz istiyen var mı efendim.' Buyu
run. Sayın. Turhatıgii ; 

ElKlîf iT T 4 K U A N B İ L ;Aydııi) Muh
terem Başkan, Sayın senatörler, uzun yıllar
dan beri aızıı edilen, fakat bir türlü tahak
kuk i'tt irilmiyen mahkeme yardımcılarını ada
le1, yardımcılar ını memnun eden Tazminat 
Kanununun kendileri, için hayırlı olmasını te
menni etlerim. 

Hükümet, Programının İt neü sayfasında 
Yüksek 'Hakimler Kuru luna mütedai r Kamı 
nün, Yargıtay ve Mahkemeler teşkilât kanun 
lan, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Ka
nununun çıkarılacağından bahsedilmektedir. 

Bu kanunla r la geçici tedbirlerle ta tmin edil
mesi istenilen adliye başkâtipleri , zabıt kâtip
leri ve icra memurlar ı s tatülerinin yeniden ele 
alınıp sağlam esaslara bağlanmalarını , müsta
kil bir hüviyet ve imkâna, sahi]) kılınma I a 
rım, adeletîn yarı sahibi oldukları Senatoca 
kabul edilen, bu hükümler in Adalet Bakanlığın 
e a. Meclise getirilmesini temenni (H]OV, hepinizi 
hürmetli- selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - Başka söz istiyen var mı, efen
dim .' Nı ok. O halde tasarının tümünü oylara 
niza, sunuyorum. Kabul edenler... Efmiyenler... 
Kaim' edilmiş, tasarı kanunlaşmışt ı r . 

(Jütıdeınde yer almıyan fakat müstaceliyet
leri sebebiyle görüşülmesi gereken bâzı kanun 
tasarıları vardır. Bunları sıra numarası ile 
arz; edeceğim : 

72, 7d, 74. 70. Bu tasarı ların bugün mü
zakeresi ve netieeleiıdirilmcsi bir zaruret halin 
dedir. (Öğleden sonra, sesleri) Evet, şimdi za
man ila ilerlemiştir. Bu takdirde bugün saai 
IÖ te toplanılmak üzere oluruma son veri yo 
mm. 

Kapanma saati : 11,05 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saat i : 15,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili İbrahim JŞsvki A t a sa l ı n ı 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), M3hmet Ali Damir (Tunceli) 

BAŞKAN --- Oturumu acıyorum. 
Yoklama yapjlacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN Şimdi yokla mu yapıldı. Salt 
çoğunluğumuz yoktu i'. (d'eliyorlar, sesleri) '!;1a 
kat teker, teker geliyorlar. Toplantıyı açmamız 
için, salt çoğunluğa ihiiyaeınnz vardır, "Bu tees
süs etmemiştir. (Sayalım, sesleri) 

Sayın arkadaşlar, şimdi »elen üyelerle bir
likte, çoğunluğumuz teessüs etmiştir, (İÖrüşme-
lere başlıyoruz. 

Bugün basilli» tevzi edilmiş bulunun bâzı ka
nun tasarı lar ı vardır. Bunlar sayın üyelerin 
eline geçmiştir. Bunların müzakeresine başlıya 
cağız. 

.?. — Kütahya M illet IUkili Rauf K/ray r< 
dört arkadaşının, 1580 sayılı. Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 58 net bendine t e e fil; an 
belediyelerce kurulan toptancı haller ini it sn reli 
idaresi hakkın d etki Kanunun 7 nci maddesinin 
tadili hetkkında keınun teklifini)! r,diline dair 
Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporunun Mil
let Meclisince:, kabul ol unun metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/119, O. Senatosu 2/22) (S. Sayısı :72) 
(D 

BAŞKAN Kvvelâ Tl Sıra Sayılı kanun 
1 eki i l inin müzakeresine gereceğiz. 'Bu kanun tek
lifinin müzakeresi için evvelemirde bunun hak
kında verilmiş bir Önerge vardır. Bunu okutarak 
oylarınıza arz edeceğim. 

O. Sena i osu Başkanlığına 
72 Sıra Sayılı kanun teklifi tabedilmiş ve 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır . Mezkur ka
nun teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme alma 

fi) 72 Sıra Sayıh bnsnunun, hu i uf a naat u 
sonuna ehlidir, 

rak ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
Haldun Menteşeoğiu 

Muğla ' 

BAŞKAN KCeudiııı. il Sıra Sayılı kanun 
tekli Cinin evvelemirde gündeme alınmasını oyla
rın izn arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmişin*. 

ivedilikle müzakeresini oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edenler... Mi miyenler... Kabul edil
mişi ir. 

Ksporu okui uyurum : 
(S. Sayısı 11 olan kanun leklil'i 'hakkında. İç

işleri Komisyonunun raporu okundu.) 
BAŞKAN Millet Meclisince reddedilerek 

<'umiıııriyet Senatosuna gelmiş bulunan kanun 
tasarısı hakkında İçişleri Komisyonunun ret ra
poru okunmuştur. Bu rapor hakkında mütalâa 
derıııeyau etmek is! iyen var mı efendim/ 

Ş I P I ! ! BATt 'K (Sinop) Komisyon yok, 
Hükümet yok. (Ilükümel de. komisyon da bura 
de . ses le r i ) 

BAŞKAN Buyurun. Sayın fîiizey. 
BAKİ UOZKY (Bursa) Elendim, bu ka

nun lasarısı milletvekilleri arkadaşlarımız tara-
fıudau Meclise verilmiş, fakat Mecliste mesele 
v atılış vazedilmek suretiyle redde uğramıştır . 
Mesele şudur ; 

istanbul ve d iğe,- vilâyetlerde komüsyoncu-
lar vardır. M üst a hsıi ia r malla rını komüsyoııcu-
lara, göndererek salt ırır'İar. Satılan mal bedeli 
üzerinden muayyen bir miktar, ki, belediye encü
menlerinin tâyin edeceği miktar âzami ir 8 dir, 
bu miktar üzerinden komüsyoncular komüsyoııla-
rını alırlar. Millet V! celisi İçişleri Komisyonunun 
rei esbal'n mueibesi şöyledir; deniyor ki, «esasen 
alınmakla olan kumüsv onlar satış bedeli üzerin-
den alındığından, müstahsıla intikal ettirileceği-
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ne göre, yeniden rv 2 nisbetinde /.ain yapılması 
müstehliki alâkadar eder, binaenaleyh. müstehli
kin zararına bir fiyat zammı ulur.-

Evvelâ su noktayı açıkça belirtmek lazımge-
lir ki, komüsyon miktanıı'in yükselişi ile müslch-
like bir zarar gelmez, r i inkü , satıştan sonra bir 
miktar üzerinden kondisyon alınmaktadır. Yalnız 
kanun olarak bunun teklif edilişimle bîr yanlış
lık, bir anlaşuıanıa/.lık me\cul tur . Öyle zannedi
yorum ki, kanunu t eki i i' edenler de meselenin bi
zatihi künlıüne vâki i' olmadan bu teklifi yapmış
lardır . Bu noktada bâzı meseleler hususunda, 
isler ret, isler tadil ve islerse kabul edilsin, muh
terem Senato azalarını biraz aydınla! inak isliye 
rınn. 

Hele gönderilen müstahsil malı iki şekilde 
gönderilir. Birisi; müstahsil kabı kendisine aid-
olmuk üzere, bizatihi imal ettiği kablara kendi 
malını doldurur , gönderir. Bu şekilde gönderdiği 
zaman halde, belediye encümenleri kacariyle 
şimdi tatbik edilmekle olan mevzuata göre yüzde 
8 e kadar komüsyon alırlar, 

Bir de komisyoncular müstahsıla. kal) gönde
rirler. Yani, kablar kolaylık olsun, diye komis
yoncu tarafından temin edilir. Bu şekilde de ko
müsyon alınır. Yine simdi tatbik edilmekte olan 
mevzuata göre komüsyoncu yine '"•/• S komüsyon 

•alacaktır. Demek oluyor ki, müstahsil ister ka
bım. kendi temin etmiş olsun, ister komüsyoncu 
temin etmiş olsun, bugünkü mevzuala </ovc- ko-
müsyoııcuııun yüzde 8 in dışında bir komüsyon 
almasına imkân, voktuc. Simdi Teklif edilen ka-

ı 
nun şöyle diyor : «Kapların kendi tarafından da | 
temin edilmesi sari iyi e de olsa yüzde sekizden i 
yüzde 10 a çıkarılacaktır. Bu tarzdaki bir tek- j 
lik hakikaten sakal bir tekliftir, (yiukü, bu defa i 
komüsyoncu kendi işine gelen noktayı ele alacak I 
yani müstahsil malını kendi kabıyla gönderdiği 
takdirde de komüsyon yükselmiş olacaktır. Haki
katen bu esbabı mucibeyle reddedilmiş ;e ret key
fiyeti yerinde olurdu, 

Şimdi deniliyor ki, müstahsil bundan zarar 
görecek. Halbuki tamamen berakistir. Müstah
sil kap teinin edememektedir. Veyahut pahalı ol
duğu için muayyen mevsimlerde kap temininde 
müşkülât çekmektedir. Bir sandık 130 - 140 ku
ruşa mal oluyor. Bu fiyata temin olunan zayiat, 
kırı lma v. s. dolayısiyle bir sandık 3 - 4 defa 
kullanılabilir. Demek oluyor ki, aşağı yukar ı 20 

ivg. lık bir kab kaimi edecek olursak, bundan 5 
Kg. nm fiyatı kadar istifade edecektir. Yahut 
ilaha, açık bir ifade İle; bir kab içindeki malın 
maliyeti ellişer kuruş tan 10 lira ederse, % 2 den 
20 kuruş, 3 defa kullanıldığı takdirde bir kab 60 
kuruşluk bir fiyatla müstahsıla kalmış olacak de
mekti]'. Binaenaleyh komisyoncu 130 - 140 ku
ruşa mal ettiği sandığı 60 kuruş üzerinden müs
tahsıla vermiyecektir. B u suretle müstahsil kap 
temin edemediği için, satış pazarı olan hallere 
sevkiyatın az olmasını, bunun neticesi olarak da 
müstehlikin zarar görmesini icabett irecektir. 
Kanun teklifinin şöyle olması lâzımgelirdi: 

Kap müstahsil ta raf ından temin edildiği tak
dirde "/( 8 nisbetinde komisyon alınır. Faka t ko
misyoncu taraf ından temin edildiği takdirde % 
1- ye kadar çıkarılmak suretiyle komisyon alı
nabilir. % 12 ye kadar çıkarılmak suretiyle % 4 
miktar ında komisyonu art ı racak olursak, o za
man komisyoncu müstahsıla kap verir. Amort i 
bedeli % 4 komisyon ar tmasından doğrudan doğ
ruya temin edilir ve böylece sebze ve meyvala-
r ıu pazara gelmesi de mümkün olur. Binnetice 
müstehlik bundan müstefidolur. Binaenaleyh, 
bu şekilde bir tadille kanunun kabul edilmesi
ni teklif ediyorum ve bu husustaki önergemi de 
veriyorum. 

Hakikaten, bugünkü şar t lar altında, bu ka
nunun kabul edilmesi ve % 8 nisbetinin %10 a 
çıkarılması müstahsilin zararınadır . Müstehlikin 
bir zararı olmaz. Faka t kap komüsyoncudan te
min edildiği takdirde kondisyonun % 12 ye çı
karılması hem müstahsili hem de, - sebze ve mey-
vanın hallere fazla gelmesi yüzünden - müsteh
likin lehine olur. Bu bakımdan kanunun tadili
nin kabulünü rica ederim. Bu husustaki tadi l 
önergesini takdim ediyorum. İsterseniz ben oku
yayım. 

«Halde faaliyette bu lunan komüsyoncularm 
satış bedeli üzerinden alacakları komisyon mik
tarı , kap müstahsil ta raf ından temin edildiği 
takdirde % 8, komüsyoncu taraf ından temin 
edildiği takdirde % 12 yi tecavüz etmemek şar-
tiyle Belediye Encümenince tâyin edilir.» şek
linde tâdil ettiğiniz takdirde hem müstahsıla 
faydalı olur ve hem de müstehlik için faydalı bir 
iş yapılmış olur. 

Hürmetler imle. 
B A Ş K A N — B u y u r u n Sayın öztürkçine . 
R I F A T Ö Z T Ü R K Ç İ N E ( is tanbul) — Sayın 
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Başkan, sayın arkadaşlar; mevzuubahis kanını 
teklifi, löHO sayılı Belediye Kanununun 15 11 < • i 
maddesinin ,">S nci bendine tevfikan, belediye 
Icrec kurulan toptancı hâllerin sureti idaresi 
hakkındaki l'J . M . MMiO tarih ve <S0 sayılı Kanu-
inin 7 İÜ-i maddesinde; halde icrayı faaliyet 
edecek kum üsy oncuların satış bedeli üzerinden 
alacakları kondisyon miktarı, kap komüsyoiıeu 
tara tından temin olunduğunda fr * den <•< İd a 
çıkarılması istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım vermiş olduğu öner
gede % 8 den % \'l ye çıkarıiması istenmektedir. 
(içrek komisyonda, üvrekse Millet Meclisindeki 
kararla [/t N in (

t 10 ı (Mkarılıııası kabul edilme
diği halde, şüphesiz ki Yüce Meclisin bunu hiç
bir zaman ''< VI olarak kabul elmiyeeeği tabii
dir. Bu miktar '•/ s den '( 10 a çıkarıldığı tak
dirde ne «i'ibi hâdiseler meydana gelecek! ir.' 

Toptancı hâllerde satılan malın t'iatı üzerine 
otomatikman c

/c - binecektir. Bu % 2 ar t ış 
müstahsıla intikal etmiy eceldir. Doğrudan doğ
ruya müstahlikle alâkalı olacaktır. Bu da yeni 
bir hayat pahalılığına sebep olacaktır. Bğer bu 
artış ekici vatandaşa intikal etmiş olsa idi, ,uü-
niiu en kıymetli anlarını tarlasında geçiren bu 
vatandaşlar için lehte ve yerinde olurdu. Hal
buki. ekici lehine en ufak bir durum arz etme 
inektedir. 

Muhterem arkadaşlar, esasen gerek Hükü
metin programının müzakeresi anında, gerekse 
bütçe müzakereleri sırasında, birinci Koalisyon 
Hükümetine sorduğumu/: suallerden birisi; ha
len yürür lükte bulunan fakat bir türlü tatbikat 
safhasına. geçmiyen Ziraat Odaları Kanunu ve 
aynı zamanda, bunun nizamnamesi hakkında idi. 
Bu kanun halen yürür lükledir . !!).)!> senesinde 
çıkmasına, ve ÜMiL' yılında bulunmamıza, rağmen 
maalesef lat.bik.--iI safhasına geçmemiştir. Hal
buki bu kanun tatbikat safhasına geçtiği anda 
irerek müstahsil, gerek müstehlik ve gerekse 
kabzımalların hepsi memnun olacaklardır. 

Son süz. olarak, bu kanun yalnız alıcımu 
lehine tecelli etmekledir. Hayat pahalılığını ar
tıracağından bu kanun teklifinin reddini say ım
la. arz ve talebederinı. 

BAŞKAN Sayın * dızey. 
BAKİ OÜZBV (Bursa) - Sayın lîil'at Öz-

türkçine arkadaşımız, tıpkı ret esbabı mucibe-
si gibi hakikaten meseleyi ters cepheden alıyor. | 

Öyle anlıyoruz ki. konuştuğumuzu bile dinle 
ı ıı e mis, 

İki türlü satış var ; birisi, müstahsil ueudi 
kabına koyar gönderir . Diğeri, konıüsyoncu 
kah verir. Binaenaleyh. komüsyoncıı kah ver 
diği zamanlarda aynı bedii üzerinden sarış u| 
maz. Anlatı im, dedim ki; kah veriyor, bunu 
l! liraya kadar komüsyoııcu teinin ediyor, m us
talısını kolaylık gösieriyor, inalını içine koy 
gönder diyor. Bunıuı ikisi de aynı. olmaz. -Son 
ra. bu mal pazarda manifatura -uil>i sat ı lmaz; 
bu malın satış fiyatı doğrudan doğruya pazar 
da tâyin edilir. 

lîil'at Öztürkçiııe arkadaşımız. her şeyde 
mütehassıs, her kanunda, mütehassıs sürünüyor . 
((iülüşıııeler ) İler arkadaşımız, bu kiiısüdeu 
ihtisasına taallûk eden kanunlarda , konmanla 
konuşmalıdır . Biz nasıl <;ikip doktorluk hak 
kında konuşmuyorsak, arkadaşımı/, da öyle 
yapsın. iktisadi meselelerde aklı ermeden ko
nuşmasın. Herkes ihtisası dâhilinde .konuşur. 
Hâdiseyi bilmeden. havai pahalılığı doğurur 
ve saire deyip böyle yanlış yollara götürme
sin, çok rica ederim. Herkes kendi ihtisas sa 
hasında sürüşlerini ileri sürsün. Hürmetle 
rinde... 

BAŞKAN Sayın Ozlürkcine konuşmak 
istiyor musunuz. ' » 

Ki KAT Ö / T t d i K O İ N K Bvei,. 

I '> AŞK A.\ I".uy uru n. 

h'İKAT ÖZTfvKKOİXI-: ( İstanbul) Muh
terem arkadaşlar ım, hepinizin önümle 7"J sıra 
sayılı teklifi var, 7 uci maddesini hep beraber 
okuyalım : 

«.Madde 7. Halde faaliyet edecek kum'üs 
yoneidarın satış bedeli üzerinden alacakları 
konıüsyon miktarı kabın komüsyoııcu tarafın 
dan temini hali. dâhil [•< 10 u tecavüz etmemek 
şarliyle belediye encümenlerince tâyin olu 
nur.» demektedir . Ben burada ezbere konuş 
inadını, kanunun ruhuna inanarak konuşuyo
rum. Sayın arkadaşım evvelâ kanunu okusun-
ler. ondan sonra tenkide kalksınlar . Bunu bil 
hassa rica ediyorum, ('(ii'düşmeler. alkışla) ı 

BAŞKA X lîapor hakkında başka, söz is 
t iyen var mı efendim.'. ı Yok sesleri) Sayın 
B'üzey'in müta lâ lann ı dinlediniz. Bu mütalâa-
biriyle ilgili bir önergeleri var, okutuyorum. 
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C. Senatosu B : 
Yüksek. Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 5S nci İtendim1 tevfikan belediye
lerce kuru lan toptancı hallerinin sureli ida
resi. hakkındaki. Kanunun 7 m-i maddesi aşa
ğıdaki .şekilde, tadil edilmiştir : 

Madde 7. Halde faaliyette bulunan ko-
müsyoncularıu. satış bedeli üzerinden alacak
ları kondisyon miktarı , kab müstahsil tarafın
dan temin edildiği t akdi rde % 8, komüsyoncu 
taraf ından temin edildiği takdirdi1 %• 12 yi 
t e c a v ü z e t m e m e k ş a r l i y l e b e l e d i y e e n c ü m e n i n 
ce t a y i n ed i l i r . 

Bursa. 
Baki Düzey 

BAŞKAN Komisyonun bir mütalaası var 
mı.' 

U ' İŞLLKİ KOMİSYONU BAŞKANİ H A L 
Dl 'N MIONTIOŞLODLL (.".Muğla) İştirak 
et. iniyoruz. 

i (; İŞLE Kİ BAKANI S A İTİ K K L K l ' T l A ü G -
Ll r - - işi İrak' ekmiyoruz. 

BAŞKAN Önergeyi oya sunuyorum. Kabu1 

edenler... 101 miyenler... Kabul edilmemiştir. 
Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabu! eden

ler.,. Külliyeliler... Hapor kabul edilmiş, teklif 
reddedilmişi ir efendinı. 

Şimdi diğer kanun tasarılarının ırürüşülınesi-
jıe ji-,-'çiyoruz. 

/. - - .İd ı:< soyudlurtutn <!< f/işililif/inı ilişkin 
i Eylül 1958 tarihli Sulhsun niu onaylanmasının 
uyyu-ıi bul unmusına dtiır Millî I M < clsınee l:a-
bul olunun kanun tasarısı r<. Cumlı uriyel 8< HU-
losu Dışişleri. Ihısın - Yaıjın ve Turizm re iris
leri komisyonları raporlun (M. Meclisi l/.1:>~>, 
('. Senatosu l/M)) (S, Sayısı : 78) (I) 

BAŞKAN --- Sayın arkadaşlar, 7o sayılı bu 
kanını tasai'isı sizlere bugün tevdi edilmiş bulu 
uuyor. 

.Bıı tasarı hakkımla İçişleri Komisyonunun bir 
önergesi var. okuyoruz efendini. 

( 'umhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7o sıra sayılı kanun tasarısı tabedilmiş va 

dağıtılmış bulunmaktadır . Mezkûr kanım lasarı-

(.1) 78 N. Suyılı basmuyuiı hılıiuuym sonun 
iladır. 
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I Minn geleli kâğıt lardan gündeme aıuıarak tvedi-

likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Haldun Mauteşeoğlu 
Muğla. 

BASK \.N 1.0 fendim; bu kanun tasansuun 
gündeme alınmasını oya sunuyorum. Kabul eden 
lor... Kimiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul e1 miyenler... Kabul edilmiştir. 

(icrekçeyi okutuyorum. 
178 Sıra Sayılı tasarının, gerekçesi okundu.) 
BAŞKAN ---- Tasarının tümü üzerinde söz is-

t iyen var mı efen tim.' Yok. Maddelere geçilme
sini oyunuza, arz ediyorum. Kabul çelenler... Ka
imi el miyenler... Kabul edilmiştir. 

A d ve soy adlar ının değişikliğine ilişkin 4 Ey lü l 
1958 tar ih l i Sözleşmenin onaylanmasının u y g u n 

bulunmasına dai r k a n u n 

MABDi : 1. 4 Eylül 1,)5S tarihinde İstan 
bukda imzalanan Ad ve soyadlarıuın değişikliği
ne ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun görül
müştür. 

.BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

| edenler... 101 miyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihindi' 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaimi edenler... lOlmiycııler... Kabul olunmuştur. 

M ADİ.) .10 ;>. Bu kanunun hükümlerini içiş
leri ve Dışişleri Bakanları yürü tü r . 

BAŞKAN." Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... lOtmiycnier,.. Kabul olunmuştur. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen yok. Ta
sarının tümünü açık oylarınıza arz e l iyorum. 

.'). Ahvali şahsiye konanımda Millellerara 
sı malûmat İmlisi hakkındaki i Eylül ll)5S ta
rihli Çölleşmenin (ntaylun)iıüsınıu uygun bulun
masına dair Millet Meclisince kabul olunan <h-a 
nün tasarısı ve ( umhuriyet Senatosu Dışişleri. 
Hasın - ) ayın ve Turizm ve içişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/185, ('. Sınatosu 
t/5*) (8. Soy ıs t :'; i) (i) 

fi) '/ S. Sayılı Ino-mayuıı lutanaf/nı souun-
eladır. 
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Şimdi 74 S. Sayılı kanun tasarısının müzake

resine geçeceğiz. Bu hususta İçişleri Komisyonu
nun bir önergesi vardır, okuyoruz, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
74 Sıra Sayılı kanun tasarısı tabedilmiş ve 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr kanun 
tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri. Komisyonu Başkanı 
Muğla, 

Haldun Menteşeoğlıı 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... E tiniydiler... Kabul edil
miştir. Bu da bugün dağılmış olduğu için rapo
ru okutuyorum. 

(74 Sıra Sayılı rapordan 
raporu okundu.) 

U-.ısierı Komisvonu 

BAŞKAN - - Tasarının heyeti umumiye.si hak
kında söz istiyen var mi! Yok. Maddelere .geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyen ler... Kabul edilin iştir. 

Ahvali Şahsiye konusunda Milletlerarası malû
mat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tar.hli Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 4 Eylül 195S tarihinde İstan
bul'da imzalanan Ahvali Şahsiye konusunda Mil
letlerarası Malûmat Teatisi hakkındaki Sözleşme
nin onaylanması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında süz istiyen 
var mı efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN -
Kabul edenler. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarının heyeti unıumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı efendim* Yok. Tasarıyı açık oyları
nıza arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, açık oyların toplan
ması devam ederken gelmiş kanun tasarıları 
vardır. Onların müzakeresine devanı edeceğiz. 

6". — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
İmza edilen «Tilkiye Cumhuriyeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve Ödeme anlaşmala
rına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Malî ve İktisadi tşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/145), C. Senatosu 1/57) (S. S a-
yısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı da yine bu
gün sayın üyelere tevzi edilmiş bulunuyor. Bu
nun hakkında da İçişleri Komisyonunun bir 
önergesi vardır, şimdi onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
75 sıra sayılı kanun tasarısı tabedilmiş ve 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mali ve İktisadi 
işler Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınarak 
müzakere edilmesini yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle müzakere edilmesi teklifi de var
dır. Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı hakkında fikir edinebilmek için ra
poru okutacağım. 

(75 S. Sayılı basmayazıdan Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 75 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
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BAŞKAN — Tasarının heyeti umunıiyesi 

hakkında söz istiyen arkadaş var mı? Maddelere 
geçilmesini yüksek oylarınıza yunuyorum. Ka
bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaş
malarına ek Protokol» ile eklerinin onaylanma

sının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 21 . G . 1961 tarihinde Ankara'da im
zalanan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Birle
şik Ara]' Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) ara
sındaki 15 . 8 . 195:1 tarihli Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüce girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
ed i] mistir. 

MADDE a. — Bu kanun 
kanlar Kurulu vürütür. 

hükümlerini Ba-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etıniyeııler... Kabul 
edilmişti i*. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen arka
daş var im? Tasarı acık oylarınıza arz edilmiş
ti?. 

7. — 6368 sayılı Kanun1 a onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin sağlıkla ilgili kışımın değiştiren 19 
Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın 
ve Turizm ve Sosyal İşler komisyonları rapor

ları (M. Meclisi 1/21, C. Senatosu 1/60) (S. 
sayısı : 76) (1) 

BAŞKAN — ŞimdK*Başkanlık Divanına ge1-
ıniş bulunan 76 S. Sayılı Kanun tasarısının mü
zakeresine geçeceğiz. 

Bu kanun tasarısı hakkında Sosyal İşler Ko
misyonunun bir önergesi vardır okuyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
76 Sıra Sayılı Kanun tasarısı tab'edilmiş ve 

dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr kanun tasa
rısının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıi
yenler... Kabul olunmuştur. 

İvedilikle müzakerecini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul o .um
muştur. 

BAŞKAN — Tasarının dağıtıknas.ndan itiba
ren 48 saat geçmediği için Sosyal İşler Komis
yonu raporunu okuyoruz : 

(Sosyal İşler Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabili edil
miştir. 

6368 sayılı Kanunla or aylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesi
nin sağlıkla ilgili kısmını değ siren 19 Mayıs 
1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün Uçak Ge el 
Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 
19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzük onaylanmıştır. 

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

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

(1) 76 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum!. 

Kabul edenler... Etmijönler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilm.'ştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyon var mı 
etendim 1 Yok. Tasarıyı acık oylarınıza arz ede
ceğim. 

BAŞKAN Diğer I »i T- kanun tasarısına ge-
ç.iyorıız. 

6. —- İstanbul 7'ıknik lJ mi'ersittsiue bağlı, 
bir Teknik Okn.lv, acdmusDia dair 6371 saydı 
Kanu/uun (i vci, maddi sinin değiştirilmesi hak
kında 'MİIUJ: M erlisine, e kabul olunan kanun ta
sarısı v< ('. Senatosu Millî Eğitim Komisyonu, 
raporu. (M. Meclisi 1/10!). </ Senatosu 1/49) 
(S. Sırıtışı : 71) (I) 

BAŞKAN Tasan hakkında Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanının, biı. önergesi vardır, oku-
l nyorum. 

Y ü k s e 1< B a s k a n iı ğ a 
77 sıra sayılı kanım tasarısı tabedilmiş ve 

dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr kanun ta
sarısının yelen kâğıtlardan gündeme 'alınarak 
ivedilikle yörüşülmesıni arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı 

tzmir 
("ahit Okurer 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını.. 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etini-

.yenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle müzakere 
edilmesi de teklif edilmektedir. Kabul eden
le:... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Vekil 
yok sesleri. Temsilci var sesleri) Komisyon bu
radadır efendim. Şimdi rapo.ru okutuyorum. 

(Milli Eğitim Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN.-'— Tasannm heyeti umumiyesi 
üzerinde soz ist iyen.'.. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza' arz ediyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 

Birine! maddevi okutuvorum. 

îstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 
3 ıı o maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDİM 1. t>;!74 sayılı Kanunun 6 ucı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde ti. ---• Öğrencilerin, her türlü işlemleri 
2 nci madde gereğince yapılacak yönetmelikte 
belirtilecek yetkili kurulca, incelenir. Bunlardan 
yazılına, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imti
hanlara aidolanlar hakkında takdire bağlı 
ve kesin kararlar verilir. Ancak çıkarılma ka
rarlarına karşı, ilgililere bildirildiğinden baş
lıya rak 10 <J;'\UY içinde Üniversite Yönetim Ku
ruluna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun 
kararı kesindir. 

BAŞKAN •--• Madde hakkında söz istiyen.'.. 
Yok. Birinci maddeyi kabul edenler... Kabul et-
nıivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

(D 77 
drjAİır. 

sayılı basmayanı, tutanağın a&tiun-

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

BAŞKAN — üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıımı heyeti umumiyesi üzerinde söz is 
t iyen var mr? Yok. 

Tasarının heyeti umum iyesini oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve (asarı kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, i tane kanun tasarısı 
acık oylarınıza arz edilmiş, 2 tanesinin neticesi 
alınmak üzere, diğer iki tanesine daha oylarını 
kullanmamış arkadaşlar varsa onlar da kullan
sınlar, n eticelendirelim. 

Sayın arkadaşlar, açık oylamanın ikincisi 
alınmıştır. Ad ve sovadlarınm değişikliğine iliş
kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanma
sının-kanun tasarısının oylamasına (71) arkadaş 
iştirak etmiş. Kabul (71), ret yok, cekinser yok. 
Salt çoğunluk teessüs etmemiştir. Bu sebeple .ya
rın saat 15 te elimizde mevcut bulunan ve ivedi
likle görüşülmesi teklif edilmiş olan kanun ta
sarıları vardır, binaenaleyh, bu kanun tasarısı 
ikinci defa olarak oylarınıza yarın arz olunacak 
tır. 
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C. Senatosu B : 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Yarın 

Birleşik toplantı var. 
BAŞKAN — Efendim, yarın saat 10 da iki 

Meclisin birleşik toplantısı var, ancak, bu top
lantının öğleden sonraya kadar devam etmiye-
eeği tahmin ediliyor. Bu sebeple yarın saat 15 te 
Cumhuriyet Senatosunun mutlak surette toplan
ması lâzımdır. Ancak gelmiş çok işlerimiz var
dır, muhtemelen ertesi günü dahi toplanmak gi
bi bir ihtimalle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
sebeple sayın arkadaşlardan rica edeceğim. 

Şimdi ikinci tasarının açık oylamasını arz 
edeceğim. 

Bu sırada bir takrir verilmiştir, beş arkadaş 
imzası ile, uzun seneler hürriyet için mücadele 
etmiş ve son günlerde bağımsızlığına kavuşmuş 
olan Cezayir Hükümetine Cumhuriyet Senatosu
nun tebriklerini, muvaffakiyet temennilerini bil
diren bir önerge, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şerefli, azimli, bağımsızlık ve özgürlük mü

cadelesini insan hak ve hürriyetlerinin idealle
rine bağlılık uğrunda çok ıztıraplar çektikten 
sonra, Cezayirin özgürlüğe kavuşmasını medeni 
ve demokratik dünya sevinçle karşılamıştır. De
rin tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz Cezayir 
halkının haklı sevincine iştirak eden Cumhuriyet 
Senatosunun tebrik ve başarı dileklerinin Ceza
yir halkına ulaştırılmasına delâletlerinizi arz ve 
teklif ederiz. 

5 . 7 . 1962 
Kırklareli Sinop 

Ahmet Naci Ar] Suphi Batur 
Konya Uşak 

Sedat Çumralı Kâmil Coşkuııoğin 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun bu te
zahürü ve bağımsız Cezayir hakkındaki bu is
tek Başkanlıkça yerine getirilecektir, 

Ahvali şahsiye Kanununda milletlerarası ma
lûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
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I Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması-

ııa dair kanun tasarısının açık oylama neticesi
ni arz ediyorum. (75) arkadaş oylamaya iştirak 
etmiş (74) kabul 1 retdir. Bu tasarıda da salt ço
ğunluk olmamıştır. Bu itibarla yarınki toplantı
da tekrar açık oyunuza arz edilecektir. 

Muhtemelen diğer 3 ve 4 ncü tasarıların da 
açık oylama neticeleri bu şekilde olacaktır. Bu 
sebeple, 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — On
ların da neticelerine intizar etmek lâzımdır. Ne
ticenin rakamla tebliği icabeder. Ondan sonra 
Senatoyu kapatmak yerinde olur. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriveti Hüküme
ti ile Birleşik Arap Cumhuriveti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriveti (Mısır Eyaleti) arasın
daki 15 . 8 . 1958 tarihli Ticaret ve Ödeme anlaş
malarına Ek Protokol» ile eklerinin onarılması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarı-

j sı için yapılan açık oylamanın sonucunu sunu
yorum. 

İştirak eden savın üye sayısı : 67. Kabul eden 
sayın üye sayısı : 67 dir. 

Salt çoğunluk sağlanamadığı için bu tasarı 
da yarınki toplantıda açık oylarınıza sunulacak
tır. 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Saflık Tüzüğünün, Uçak Genel Bevannamesimn 
saflıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mavıs 1960 
tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkındaki ka
nun tasarısı için yapılan açık oylamanın sonucu
nu sunuyorum. 

İştirak eden savın üye sayısı : 69. Kabul eden 
sayın üye sayısı : 69 dur. 

Bu tasarıda da salt coptınluk sağlanamamış
tır. Bunun da varmki toplantıda açık oylarınıza 
sunulması gerekmektedir. 

Gündemde müzakere edilecek başka madde 
I olmadıkından yarın, yani 6 Temmuz 1969 Cuma 
I günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
I veriyorum. 
I Kapanma saati : 16,12 
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5. — SORULAI 

A. YAZILI SOh'l 

L — Omnkuriyei Senatosu Mesâim Vy-tsi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'de 6 Mayıs 
1962 Pazar günü yapdan maç esnasında mey
dana gelem müessif hâdiselere dair yazdı sor-ih 
önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu 
ile Devlet Baham Hıfzı Oğpz Behata'nın ceva
bı (7/44) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar günü yapılan 

maç esnasında meydana gelen müessif hâdiseler 
hakkında vaka yerine giden Bakanlar tarafın
dan aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplan
dırılması için tavassutunuzu saygı ile rica ede
rim. 

Not : içişleri ve Devlet Bakanları 
9.5.1962 

Mardin. Senatörü 
.Ab d ülk e ri m S a ra eo ğl u 

1. Hâdisenin •asıl. sebebi nedir1? 
2. Hâdisenin bu kadar alevlenmesine, bü

yümesine kira scbebolmuştur? 

3. Kanımızla çizilmiş millî sınırlarımızın 
Güney - Doğu bekçiliğini yapan memleketi, mil
leti ve vatanı için hayatını, malını ve canını 
vermekten çekinmiyen vatanın selâmetinden 
İvaşka asla bir şey düşünmiyen ve bugünkü par
lâmentonun mevcudiyetinin sebebi olan Ana
yasaya evet demekle vatanperverliğini şahika
sına erişen granit imanlı Mardinlilerin bu ka
dar galeyana gelmesine sebebolan lâflar s*arf 
edilmiş midir, sarf edilmişse nelerdir? 

4. Yaralı var mıdır, miktarı ne kadardır, 
yaraların şekli nedir? 

5. Olaya sehebiyet veren suçlular kimler
din* ve haklarında ne gibi işleme tevessül edil
miştir? 

77 5.7.1962 0 : 2 
VE CEVAPLAR 

.AK VE CEVAPLA h'l 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 6 Haziran 1962 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 6.A-63145-56/59616 

Konu : Bir soru Önergesine ce
vabımız hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 Mayıs 1962 tarihli ve (Kanunlar 

Müdürlüğü) 819-1119-7/44 sayılı yazınıza 

Cumhuriyet Senatosunun Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu tarafından verilen ve 
Mardin'di; 6 Mayıs 1962 Pazar günü yapılan 
futbol maçı esnasııuhı zuhur eden hâdiselere 
dair olan yazılı soru önergesi tetkik (idildi : 

6 Mayıs Pazar günü Diyarbakır'ın Dicle 
Spor Kulübü ile Mardin'in Timur Spor Kulübü 
futbol takımları "arasında bölge birincilikleri 
karşılaşması yapılırken, takımların taraftarla
rı seyirciler arasında başlıyan küçük çaptaki 
bir kavgaya, mahallinde tedbir almış bulunan 
emniyet kuvvetlerince müdahale edilip hâdise
nin büyümesine mâni olunmaya çalışıldığı bir 
sırada, yardımcı kuvvet olarak orada bulunan 
Seyyar .Jandarma Tugayına mensup süngü tak
mış vaziyetteki erlere başlarındaki kumandan 
jandarma asteğmen Yücel Ataön'ün «Dağıtın 
şu Arap uşaklarını» şeklinde emir vermesi böl
ge halkının millî hislerinde reaksiyon uyandır
dığı gibi bu emri alan erlerin sert bir hareket
le seyircilerin üzerine yürümesi de, hâdisenin 
büyüyerek "asker - sivil kavgası şekline dökül
mesine se'be'biyet vermiş, askerlerin hareketin
dim korkup kaçan halkın sahada kalan seyirci
leri ve askerleri taş yağmuruna tutmaları ve 
Tugayın Muhabere Bölüğü erlerinin de keztı 
taşla mukabelede bulunmaları bir assubayla 
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dört erin ve 18 sivil şahsın hafif surette yara
lanmasına müncer olmuştur. 

Maçta vukubulan kavgada yaralananların 
ekserisinin halktan oluşu ile bunların Araplık 
töhmeti altında bırakılışına inzimamen kendile
rini, İsmail Mungan, Kaya Satana, Abdurrah-
man Bayar, Abdi Mungan, Kemal Acabay, Be-
şir Çengelli, Mecit Çabuk, Ekrem Mungan, Bi
lâl Bilbay, Suphi Çabuk ve Yunus Anık'm da 
teşvik etmeleri sebebiyle 500 kadar tahmin 
olunan Mardinli aynı gün saat 20 de asker 
aleyhine ve Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
Kanununa aykırı olarak nümayiş yapmışlar
dır. 

Bu nümayişçilerden bir grupun, henüz sine
madan çıkmış bulunan Süvari Teğmeni Musta
fa Karazeybek'i hırpalıyarak tabancasını alma
ları ve Süvari Alayına mensup diğer bir teğ
menin de ana caddede tabancasiyle havaya beş 
el ateş etmesi yeni hâdiselerin zuhuruna sebe
biyet vermiştir. 

Yukarda mâruz olayların teşvik ve tahrik. 
çileri yi e faillerinin, haklarında kanuni kovuş
turmaya tevessül edilmek için karakola ve ad
liyeye celbedil m elerinden ve Süvari Teğmeni
nin tabaneasiyle ateş etmesinden münfail ola
rak ertesi gün Lise ve Sanat Okulu öğrencileri 
ile sivil halktan 3 000 kadar olduğu tahmin 
edilen bir grup yürüyüş yapmış, «Biz Artıp 
değiliz, hürriyet istiyoruz, nezaretteki büyük
lerimizi istiyoruz» diye bağırarak Tugaj" bina
sının önüne gelmişler ve Tugay binası ile Kol
ordu Kumandanının bina önünde boş duran 
arabasını taşlamak suretiyle camlarını kırmış
lar ve nihayet Valinin ve Kolordu Kumandanı
nın, tatminkâr ifadeleriyle kütleye hitabetme-
leri sonunda heyecanları yatışmış ve dağılmış
lardır. 

Bu hâdiseler olurken mahiyet ve vüsatiyle 
sebep ve neticelerini mahallinde tetkik ve biz
zat müşahede ederek gereken tedbirleri almak 
üzere ilgili arkadaşlarımla Mardin'e varışımı
zın akabinde yeni bâzı hâdiseler zuhur etmiş, 
Ankara'dan benimle beraber giden heyeti gör
mek istediklerini söyliyerek Hükümet Konağı 
önünde toplanan bir kısım halkın, kötü niyetli 
bâzı kimselerin teşvikiyle mütecaviz bir durum 
göstermeye başladıklarının ve bu arada Hükü
met Konağını taşlamaya yeltenip Tugay bina-
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I sına gitmek istediklerinin anlaşılması üzerine 

yaptığımız konuşmalar neticesinde ve askerî 
kuvvetlerin de müdahalesiyle dağılmışlardır. 

6 Mayıs günü futbol maçında zuhur eden 
hâdise sebehiyle Sorgu Hâkimliğince «Efrada 
kötü muamele yapmak» suçundan ötürü Asteğ
men Yücel Ataön ile bir assu'bay ve bir uzatma
lı çavuş haklarında dâva açılmıştır. 

Keza, aynı gece yapılan Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri Kanununa aykırı hareketten dola
yı Asliye Ceza Hâkimliğince İsmail Mungan, 
Kaya Satana, Abdurrahman Bayar, Kemal 
Acabay, Maoit Çabuk, Suphi Çabuk, Ekrem 
Mungan, Abdi Mungan, Bilâl Bilbay, Yunus 
Anık, Beşir Çengelli haklarında dâva açılmış
tır. 

Gösteri yapılırken Teğmen Mustafa Kara
zeybek'i dövmek ve silâhını gasbetmek suçun-

! dan Bedri Konak, Rifat Akbegül, Sıraç Uğurlu, 
Haydar Örfhindi ve İsmail Mungan haklarında 
da dâva açılmış, bunlardan Bedri Konak tev
kif edilmiştir. 

Ayrıca Askerî Mahkemece «Millî Savanına 
vasıtalarını tahrip hususunda halkı suç işleme
ye azmettirmekten» İsmail Mungan, Kaya Sa
tana, Kemal Acabay, Bilâl Bilbay ve Yunus 
Anık haklarında dâva- açılmış ve Bilâl Bilbay 
ile Yunus Amk'tan gayrisi tevkif edilmişlerdir. 

| Bu iki sanık halen firardadır. 
Millî Savunma vasıtalarını hasara uğratmak

tan Halil Dündar, Kemal Yağlı, Sabri Çak
mak, Sait Ergi, Beşir Bocan ve İsmail Kayalar 
da Askerî Mahkemece tevkif edilmişlerdir. 

Keyfiyeti saygıyle arz ederim . 
I Ahmet Topal oğlu 

İçişi e t-i Bakanı 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.7.1962. 

Sayı : 149 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
| Mardin Üyesi Abdülkerim Sa

raçoğlu'nun yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : ?>l .5 .1962 tarih ve 1204-12/4510 sa-

yıh yazıları karşılığıdır. 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül-

1 kerim Saraçoğlu'nun yazılı soru önergesine, 
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Millî Savunma Bakanlığının verdiği cevap ör
neği ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Devlet Bakanı 

1. 6 Mayıs 1962 günü Mardin'de yapılan 
futbol maçı sırasında oyuncular arasında çı
kan kavgaya halk müdahale etmiş, bu müda
haleyi önlemek için oraya giden vazifeli jan
darma erlerinin seyirciler tarafından taşlanma
sı üzerine halkla vazifeli erler arasında bir 
mücadele olmuştur. Bu hâdise istismar edilip 
tahrikler neticesi büyütülerek müessif olaylar 
meydana gelmiştir. 

2. Yapılan tahkikatta hâdisenin bu kadar 
büyüyüp alevlenmesine İsmail Mungan, Kaya 
Satana, Kemal Acarbay, Bilâl Bilbay, Yunus 
Anık, İsmail Kayalar, Beşir Ercan, Sait Er
gin, Kemal Yağlı, Safari Çakmak ve Halil Dün
dar isimli şahısların sebebiyet verdikleri anla
şılmıştır. 

17 5.7.1932 0 : 2 
3. Stadyumdaki kavgaya erlerin müdahale

sini mütaaakıp Mardinliler hakkında, hain 
Araplar, sözlerinin sarf edildiği nümayişçiler 
tarafından ileri sürülmektedir. 

4. Stadyumdaki hâdise sırasında vazifeli 
dört er, bir inzibat assubayı ve halktan da 
10 - 15 kişi muhtelif yerlerinden taşla veya 
itişmeler neticesinde hafif surette yaralanmış
lar, ayrıca bir Sv. teğmeni sinemadan çıkarken 
tecavüze uğrayıp dövülmüştür. 

5. Hâdiseye sebebiyet veren, yukarda isim
leri yazılı şahıslar hakkında Millî Müdafaa va
sıtalarını tahrip ve müdafaa tesislerine tecavüz 
suçlarından takibat yapılmakta olup, bu şa
hıslar tevkif edilmişlerdir. Ayrıca hâdise gü
nü vazifeli bulunan Tugay Karargâhından As
teğmen Yücel Ataün ve Jandarma Birliğinden 
Uzatmalı Çavuş Zekeriya Erkorkmaz hakla
rında halka •suimuamelcde bulunmak suçun
dan âmme dâvası açılmıştır. Sinemada teğme
nin dövülmesi hadisesiyle ilgili olarak da bir 
şahıs tevkif edilmiştir. 
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Ad ve Soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur,,) 

TABÎI ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Haydar Tunekanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşaı 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 1 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Ham di Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı • 186 
Oy verenler 7î 

Kabul edenler : 7 \ 
Reddedenler y 
Çekinserler o 

Oya katılmıyanlar : n 3 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettiu Özgül 

HAKKÂRİ 
Âdi] Türk oğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Kthem Meneınencioğiu 
Rifat Öztürkçioıe 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtt'i Bozeals 

| Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer i 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tnnrı i 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
^edat Çumrah 
Muhittin Kılıe 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkuî 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Mentcşeogm 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kuınrulu 

SAKARYA 
! Turhan Kapa.nlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
S e. i a mi (İren 

TRABZON 
Yusuf Dem.irdag 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Knraku: 

UŞAK 
Kâm/i i Ooş'kunoglu 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik tnei 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Art us 
Hidayet Aydmer 
Rsat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 

I Necati özdeni/. 
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[Oya katıhnıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sıi])hi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
(İ. Ü.) 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkay.-
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünal di (İ. Ü.) 
Sakıp önal (1.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
o»lu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğl u 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzu rıh asan oğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Eımin Durul (1.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasinı Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (I. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi (1.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
llüseyin Ka 1 pak 11oğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uiusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa D inek 1 i 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (t.) 
Orhan Süersau 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
J. Ş. Atasağun (B-ış V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Daııışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekenmğlu 
Rifat Öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıt 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Geryer 

YOZGAT 
Sadık Artukıuaç 

ZONGULDAK 
Tnnk Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açı kal in 
Enver Akoğlu (1,) 
Hasan Kangal 
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Enver Kök 
Sahir Kumtluoğlu (B.) 

Ragıp Üner 
Nevzat Sencrel 

Ilurhanettin Uhıç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



0. Senatosu B : 77 6.1. İ962 O :2 
Ahvali şahsiye konusunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül'1958 tarihli Sözleş 

menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasansına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 186 
Oy verenler 75 

Kabul edenler 74 
Reddedenler 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 109 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuz bey oğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçııoğhı 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
CaMt Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
liifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkul 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulnnay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı. 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

(Yeter sayı yoktur.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Solanı! Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Ka mî 1 Coşkunoğh ı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
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[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
"Basım Hancıoğlu 

(Oya kah 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeımer 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Venbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(LÜ.)_ 
Sami Küçük 
Fikret Kuytnk 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

Bifat Etker 
Majı-sur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet O o bol oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
t lisan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Kmin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
fhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nfurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 
Bahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhoıı 

mıyanlar] 
GÜMÜŞANE 

Elalıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Rnıiın Açar 
Ferit Alpiskender (1.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallfı Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolaı 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağuıı (Baş
kan V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Fethi Tevetoğln 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
Sakıp Önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (1.) 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
tteşat Znluölu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

C. Senatosu B 
YOZGAT 

Sadık Artııkmaç 
ZONGULDAK 

Tarık lîem/.i Pal tan 
Akif Eyidoğan 

77 5.7.1962 0 : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
(Vvat Aeıkalııı 
linver Akoğlu (I.) 
Hasan Kangal 

Enver Kök 
Ilagıp Üner 
Nevzat Sengel 
Purhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 77 5.7.1962 O : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 .1953 
tarihli Ticaret ve ödeme anlaşmalarına Ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların neticesi 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Haydar Tıınçkanat 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
llasiuı Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
ITamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 117 
Açık dyelikhT : 2 

I Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topeuoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
1 laLit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özcül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türknghı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
liifat öztürkçine 
Ozol Sahi ti yi ray 
Sabahattin Tanınan 

Berç Turan 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Oku re r 

KARS 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeejigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Monteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

îzzet Gener 
ORDU 

Zeki Kumru İn 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SİNOP 

Suphi Batıır 
SİVAS 

Ziya Önder 
llulîisi Söylemezoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuıt 

UŞAK 
Kâmil Ooskunoğlu 

VAN 
Faruk Işık (Müstakil) 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ksat Çağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

^ 441 . -



C. Senatosu B : 77 5.7.1962 0 :2 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
(t. Ü.) 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattın özgür 
Mehmet Şükran Öz kaya 
S^t'kı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem- I 
oğlu 
Mehmet Ünal di (t. Ü.) 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara sa
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Mansur IHusoy 

(Oya kat 
BALIKESİR 

Enver Aka 
BİLECİK 

Talât Oran 
BÎTLÎS 

Cevdet Oebnlnğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı TTzunhasa.noğiu 

BURDUR 
Hüseyin O t an 

BURSA 

thsan Sabri Çağlayan-

Şeref Kayalar 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Burul 

DİYARBAKIR 
A «mi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansruoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayuuksa 
Nihat Pasinli (î. Ü.^ 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.j 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zar bun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

mıy anlar] 
ÎÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Oevherioğlu 
Kthem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Birant 
Knis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Ba§. V.) 

Turgut Göle 
KAYSERİ 

riispvin Kalnaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoelu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (I.) 
Orhan Süersam 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağını 
(Baş. V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danısnelu 

SAKARYA 
Kâzıuı Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokeröz 

StlRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğtu 
Rifat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Bet.il 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalo&lu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat A çıkalı n 

C. Senatosu B 
Enver Akoğlu (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

77 5.7.1962 0 : 2 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 

But'hanettin Ulm, 
Âdil Ünlü 

I Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Ytfcû! 



C. Senatosu B : 77 5.7.1962 O : 2 
6368 sayılı Kanunla onaylanan M'.lletle arası Sağlık Tüzüğünün Uçak Genel Beyannamesi in sağ
lıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek tüzüğün onaylanması hakkındaki Kaiun 

tasarısına verilen oylar 

[Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Nancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim. Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
ITamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 69 

Kabul edenler : 69 
Reddedenler : o 
Çekinserler : o 

Oya katılmıynnlar : 115 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
li-asim Giray 

ERZİNCAN 
Pehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoglu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanraan 
Berç Turan (1.) 

İZMİR 
Ömer Lûlfi Bozcah 
Cahit Okurcr 

KARS 
Mehmet liazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çıımrah 
Muhittin Kılıç 
Muammer Ohu? 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkul 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulıısoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğîu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumru I u 

SAKARYA 
Turhan Kapatılı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TRABZON 
V'usuf Domirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Ksat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık (Müstakil) 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Rsat, Cağa 
Ömer Ergün 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çcle'bi 
Vehbi Ersü 
Suphi Oürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (î. U.) 
Sakıp Önal (î.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata (B.) 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi A i ikan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref: Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 
(i.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan TTannit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tali sin Banguoğ lu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (İ. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uca gök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhorı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özer demli (I.) 

KARS 
Sırrı Afcalay (Baş. 'V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (I.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
NVdim Evliva 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca. 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun (Baş. V.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Oemaleitân i'.ulak 
Fethi Tevetoğlu 
Gahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Ç eke m o ğl u 
Rifat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
(Vmal Tarlan 
belânı i l'rcu 

TOKAT 
Zihni lVtil 
Osm a n 1 la e ı b a I o ğl u 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Kesat Za'Mğlu 

TUNCELİ 
Mehmet M\ Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Cetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi I »ali an 
Akif Eyidoğan 
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C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLBN ÜYELER 

Oevat Acı kahrı 
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! Enver Akoğlu (î.) I Sahir Kuru tin oğlu ( 
1 Hasan Kangal 1 Ragıp Üner 
' Enver Kök * Nevzat Senge] 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

1 
J 

:2 
B.) Burhanettin Ulu o 

Âdil Ünlü 

Yekûn 1 



Dönem : 1 "FA 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : / U 

1. 9. 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 

tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/103, 

C. Senatosu 1/46) 
(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 66) 

MiUut Meclisi 
dönel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/103 9.5. 1962 

Sayı: 969 - 40,24 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

J . 9 . 19B0 tarihli ve 70 sayılı Kanuna ı»eeiei bir madde eklenmesine dair kanım tasarısının, 
Millet, Meclisi Genel Kurulun e a 7 . 5 . 1962 tarihli 85 nei Birleşiminde kabul, edilen metni ile kamın 
tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. Milet Meclisi Başkanı 
- •- - 'f- F. Sİrmen 

Not : Bu tasan 26 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisi/ona havale edilmiş ve Geme l Kuru
lun 18 . 4 . 1962 ve 7 . 5 . 1962 tarihli 76,ve 85 nei Birleşimlerinde de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhariyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 24.4. 1962 
Esas No. 1/46 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kumlunun 7 . 5 . 1962 tarihli 85 nei Birleşiminde kabul edilen 1.9.1960 
tarihli ve 70 sayılı Kanıma geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet tasarısı gerekçesinde izahı yapılan hususlar komisyonumuzca d i uygun görülmüş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca Kabul edilen tasarı metni, aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince» Bütçe Komisyonuna tevdi buyurıümak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

(? ıımlııırbaşkanlığınca 
seçilen Üye 
K. Orhay 

Üye 
Erzurum 

R. S anal an 

Sözcü 
Manisa 

E. Açar 
Üye 

Hakkâri 
Â. Türkoğlu 

Cumhurbaşkanlığınca 
seçilen Üye 
N. Özdeniz 

Üye 
Samsun 

•:- C. Tokgöz 

Üye 
Bingöl 

S. Topçuoglu 
Üye 

Zonguldak 
T. İnci 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 2 . 7 , 1962 

Esas No: 1/46 
Karar No: 22 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 .5 .1962 tarihli ve 85 nci Birleşiminde kabul edilen «1 . 9 . 1960 
tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» metni ve Millî Savını 
ma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla yetkili Hükümet temsilcileri hazır ol
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği veçhile 7288 sayılı Kanunun birinci maddesiyle ordu men 
suplarının tayin bedellerine % 50 zam kabul edilirken Millî Savunma Bakanlığında çalışan sivil per
sonel için seyyar orduda çalışanlara verilebileceği tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü teşkilât içerisinde kimlerin seyyar ve kimlerin sabit olduğu kesin olarak tesbit edileme
diğinden Bakanlık ile Sayıştay ve Maliye arasında bir anlaşmazlık husule gelmiş, 11 000 ni mütecaviz: 
personelden 664 kadarı bu zamdan hariç tutulmak istenmiş ve bunlardan tayın bedellerini zamlı alan 
640 kişinin aldıkları zammın geri alınması yoluna gidilmiştir. Bu miktar da 300 bin lira civarıud.ı 
dır. Zam almıyanlarm miktarının da 24 kişi olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

70 sayılı Kanun bu durumu düzeltmiş olduğundan arada kalan zaman zarfında ihtilâf mevsim 
olan bu konunun giderilmesi ve verilen paraların geri alınmamasını, zam al unvanlara bu zamirim ve
rilmesini temin maksadiyle sevk edilen tasarı komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
T. Üye T. Üye Amasya T. Üye 

F. Kuytak H. Tunçkanat M. Zer en S. Gürsoytrak 

Balıkesir Konya 
K. öztaş M. Kılıç 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 70 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sa
yılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 7238 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin son 
fıkrasında değişiklik yapılma
sı hakkındaki 70 sayılı Ka
nuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 7238 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrası sebebiyle zam
dan istifade edemiyenlerin 1 
Mart 1959 tarihinden itibaren 
tayın bedeli istihkaklarının % 
50 zamları ödenir ve ödenmiş 
olanlar da geri alınmaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kuru
lu yürütür. 
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! MİLLİ SAVUNMA KOMİS-
| YÖNÜNÜN KABUL ETTİĞİ 
I METİN 

1 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sa
yılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanun 
I tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği metnin 1 

j nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği metnin 
geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği metnin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği metnin 3 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sa
yılı Kanuna geçici bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Millet Mec
lisinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisinin kabul ettiği 3 neü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 70 ) 





Dönem : 1 " f i 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : / | 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardım
cılarına, mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gardiyan
lara tazminat verilmesi hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan Kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 

(M. Meclisi 2 /45 , C. Senatosu 2/19) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı . 56) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.5. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 479 - 2373, 2/45 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, memur 
ve gardiyanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 
7 . 5 . 1962 tarihli 85 nci Birleşiminde kabul edilen metni ile kanun teklifi dosyası ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Milet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu teklif 22 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 11, 16, '18, 20, 27 . 4 . 1962 ve 4, 7 . 5 . 1962 tarihli 73, 75, 76, 77, 81 ve 84, 85 nci Birleşim
lerinde de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/19 2.6. 1962 
Karar No. 11 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yargıtay dairelerinde ve genel mahkemelerde \ nzife gören Başkâtip, başkâtip yardımcıları, memu>\ 
zabıt kâtibi ve yardımcı'lariyle icra memur ve yai'dımcılarma ve mübaşirlere ve ceza evi müdür, me
mur ve gardiyanlarına tazminat verilmesine dair Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ile Maraş 
Milletvekili Hasan Fehmi Evliya'nın Millet Meclisince kabul edilen kanun teklifleri Adalet Bakan
lığı temsilcisi ile teklif sahiplerinden Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun huzurlarında ko
misyonumuzca tetkik ve müzakere olundu, 
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Dâva veya tahkikatın açılmasında hükümlerin infazına kadar .hâkimin en yakın yardımcıları bu

lunan, buna rağmen baremin alt kademelerine!'- maaş alan ve iş hacmi sebebiyle mesai saatleri dı
şında çalışmaya mecbur tutulan söz konusu personele maaşlarından ayrı olarak teklif edildiği şek'! 
de bir tazminat verilmesinin Adalet işlerinin s ihr i ve emniyetle görülmesi bakımından zaruri olduğu 
aşikârdır. Adalet dairelerindeki iş hacminin çok' ağır olduğu ve nüfusun artması ve yeni ihdas edi
len mahkemelerin iş hacmmdaki artışı karşılıyac.ık sayıda bulunmamaları gibi sebeplerle bu memur
ların olağanüstü bir mesai sarfına mecbur kaldıkları göz önünde tutulursa içindi' bulundukları gat. -
rinıüsail maddi du rumu kısmen hafifletmek için böyle bir- tazminatın verilmesinde adalet işlerinin 
selâmeti bakımından ne kadar isabet bulunduğu izahtan varestedir. Bu sebeple komisyonumuz leklifm 
Millet Meclisince tasvip edilen metnini aynen kabul etmeyi uygun bulmuştur. 

+f> sayılı Kanunun 100 ncü maddesiyle değiştirilmiş bulunan Temyiz Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre Başsavcılık teşkilâtı Yargıtay Ceza, Daireleri sayısına göre bölümlere 
ayrılmış olduğu gibi 4(ii) sayılı Kanunu değiştiren 825 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre de il ve 
ilçelerde savcılık teşkilâtı Asliye Mahkemelerine bağlı ve onların bir cüzü mahiyetinde bulunmasına 
binaen kanun teklifinin 1 nci maddesindeki (Yargı tay Dairelerinde ve genel mahkemelerde vazife gü
ren) tâbiri gerek Yargıtay ••Başsavcılığında ve gerekse; diğer savcılık teşkilâtında vazife gören bahis 
konusu personeli kapsamaktadır . Ksasen. 3G56 sayılı Kanuna, bağlı 1 sayılı cetvelin Adalet Bakanlı
ğı bölümünde başkâtip, zabıt kâtibi kadroları meırızuç. bir halde kabul edilmiştir. Müddeiumumilik 
kâtipliği; mahkeme kâtipliği diye ayrı bir unvan da. mevcut değildir. Adalet komisyonları bunları ih
tiyaca. göre mahkemelerde ve diğer adalet dairelerinde kullanmaktadır . Bu bakımdan da savcılık 
kâtiplerinin kanunun şümulüne girdiğinde tereddiidedilmemesi icabetler. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere .Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan. Sözcü (Bu. teklif için) 
Tokat Cııın. Bşk. Kon. 

Muhalefet şerhim eklidir. A. Arhıs 
Zihni Be IH 

. :-.,•• İstanbul İzmir 
Fethi Başak Ömer f/ât fi Bozcalı 

Kâtip 
Adıyaman Çankırı 
Halil A (far Hazmı Dağlı 

Ü. Senatosu ( S . Sayısı-: 7 1 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu '< ^ . 1962 

. r-JiJsan No: :>/1<) 
Karar No: 23 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi (ieııel Kurulunun 7 . 5 . I!)H2 tarihli 8ö nci Birleşiminde kabul edilen «Adalet baş
kâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gardiyan Jara-
fazminat verilmesi hakkındaki Kanun tasarısı» metni Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Komisyo
numuza havale edildiğinden teklif sahibi. Adalet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır ol
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Komisyonumuz, yeni emisyonlara müncer olacak masraf artırıcı tekliflerin kabul olunmaması 
prensibinde »-örüş birliği halinde bulunmuş ve ancak mülkün temeli olan Adaletin iyi işlemesinde 
tesiri olacak bu teklifi istinaden kabulde de, bu zümremin çalışma şartları ve maişet seviyeleri bakı
mından zaruret mütalâa eylemiştir. 

Millet Meclisince kabul olunan maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş ve ancak 4 ncii 
yürürlük maddesi mütenazır kanunlara uygun olarak tedvin edilmediğinden ve tatbikatta çıkacak en
gellerin de bertaraf edilmesi bakımından değiştirilmiştir. 

Yüce Senatonun öncelik ve ivedilik tekliflerine karşı gösterdiği hassasiyeti bilmemize rağmen dört 
aydan beri maişet sıkıntılarının bir nebze olsun hafifliyeceğini ümitle 'bekiiyen. küçük memurların 
durumunu ve Yüce Senatonun tatile gireceği de nazara alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve 
Oenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu .fiapor Sözcüsü Kâtip 
T. Üye Ankara Amasya. T. t'iye 

F. Kuylal: Niyazi Ağırnaslı M, Zeren *S\ (TÜrsoytrak 

T. Üye 
H. Tunckanat 

Balıkesir 
K. Öztas 

Konya 
M. Kılıç 
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MİLLET MECLÎSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Adalet başkâtibi, icra memuru, 
zabıt kâtibi ve yardımcılarına, 
mübaşir, ceza evi müdür, me
mur ve gardiyanlara tazminat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay dai
relerinde ve genel mahkeme
lerde vazife gören başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, memur, 
zabıt kâtibi ve yardımcıları 
ile icra memuru ve yardımcı
larına ve mübaşirlere, ceza evi 
müdür, memur ve gardiyanla
rına aylıklarından başka ekli 
cetvelde gösterilen tazminat 
verilir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı tazminatın ödeme 
şekli ve şartları hakkında Yar
gıçlar Kanununa ek 19.11.1947 
tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 
2 nei ve 3 ncü maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanım ya
yımını takibeden ay başında 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu kanan hü
kümlerini Adalet: Bakanı yü
rütür 

ANAYASA VE ADALET KO- : 
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 
Adalet başkâtibi, icra memuru, ! 
zabıt kâtibi ve yardımcılarına, ! 
mübaşir, ceza evi müdür, me- j 
mur ve gardiyanlara tazminat | 

verilmesi hakkında Kanun l 

MADDE I. • - Millet Mecli
sinin kabul ettiği J. nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Adalet başkâtibi, icra memuru, 
zabıt kâtibi ve yardımcılarına, 
mübaşir, ceza evi müdür, me
mur ve gardiyanlara tazminat 

verilmesi hakkında Kanun 

MADDE I. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği .1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Bu kanun hii~ 
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

CETVEL 
Millet Meclisinin kabul et

tiği cetvel aynen kabul edil
miştir. 

Maktu tazminat 
Lira 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
CETVEL 

150 

100 

75 

Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, başkâtip yardımcıları, icra memur ve yar
dımcıları, ceza evi müdürleri, 
Yargıtay memur ve kâtipleriylc genel mahkeme zabıt; kâtip ve yardımcıları ve 
ceza evi memurları, 
Gardiyan ve mübaşirler. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 71 ) 



Dönem : 1 " 7 1 
Toplantı ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : / Z 

Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve dört arkadaşının» 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan bele
diyelerce kurulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki Kanu
nun 7 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin reddine dair 
Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporunun Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 2 119, C. Senatosu 2 22) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı 153) 

Millet Meclisi 
(iemi Sekreterliği 20 . 6 . 1962 

Kan un lav Müdürlüğü 
S a'i i : 2 - 119,998 - i 18:~> 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kütahya. Milletvekili Kani' Kıray ve dört arkadaşının, .1580 sayılı Belediye Kanılınınım 15 nci 
maddesinin 58 ne; bendine tevfikan belediyelerce kurulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkında
ki Kamımın 7 nci maddesinin tadili hakkındaki kamın teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi 
(ieıı.e.1 Kurulunun 1.8 . (! . lf>6'2 tarihli 103 neii Birleşimde kabul edilen İçişleri Komisyonu raporu 
ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

SUıygılarıııılı. Millet Meclisi Başkanı 
Vueul Sirmen 

Not: Bu teklif 29 . 1 . 1962 tarihinde başkanlıkça İçişleri Komisyonuna havale edilmiş re tek
lifin reddine dair İçişleri Komisyonu raporu Oenel Kurulun 7# . 6 . 1962 tarihli 103 neii Biri eşimin-
de kabul edilmiştir. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ KAUF KIRAY 
VK 4 AKKADAŞININ TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 58 nci bendine tevfikan belediyelerce ku
rulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkın
daki Kanunun 7 nci maddesinin tadili hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan 
belediyelerce 'kurulan Toptancı hallerinin sureti 
idaresi hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Halde faaliyet edecek komüsyon-
cularm, satış bedeli üzerinde alacakları komiis-

yoıı miktarı kabın komüsyoncu tarafından temi
ni hali dâhil % .10 mı tecavüz etmemek şartiyle 
Belediye Encümenince tayin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE ."». — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



_ 2 — 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 8 . 5 . 1962 
Esas No. : 2/119 
Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Kütahya Milletvekili Rauf Ki ray ve 4 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 58 nci bendine tevfikan Belediyelerce kurulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin tadiline dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Belediyelerce kurulan toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 12.9.1960 tarih ve 80 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinde «Halde icrayı faaliyet edecek komüsyoncularm, satış bedeli üzerinden 
alacakları komüsyon miktarı, kabın, komüsyoncu tarafından temini hali dâhil, % 8 i tecavüz etme
mek şartiyle Belediye Encümenince tâyin edilir.» hükmünün değiştirilmesini ve satış bedeli üzerin
den alınacak komüsyonun da % 8 den % 10 a çıkarılmasını temin gayesiyle hazırlanmış olan tek
lif, kanuniyet iktisabettiği takdirde; toptancı hallerde satılan mal fiyatlarının asgari % 2 artacağı
nı ve bu artışın da müstehlike intikal edeceğini, esasen gerekçede de ileri sürülen masraflar, fatu
ralarda gösterilmek suretiyle müstehlik ve müstahsıla intikal ettirilmekte olduğundan komüsyoncu
larm mağduriyetini mucip bir halin bulunmadığını nazarı itibara alan komisyonumuz, vatandaşa 
külfet tahmil eden teklifi, kısaca bahsedilen sebeplerle iltifata şayan görmemiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişileri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Esas No: 2/22 31 , 7 . 1962 
Karar No: 4 

' ' Yüksek Başkanlığa 

Kütahya Milletvekili Rauf Kıray ve 4 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 58 nci bendine tevfikan belediyelerce kurulan Toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin tadiline dair olan kanun teklifi, teklif sahübi ve ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . G . "1.962 
tarihli 103 ııcü Birleşiminde kabul edilen, teklifin reddine dair İçişleri Komisyonu raporundaki se
bepler, Komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve teklifin reddi uygun görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Yerine 

Sözcü Kâtip Tabiî Üye C. Bşk. Seç. Üye 
Ordu Sivas Osman Koksal Burhanettin Ulur 

Eşref Ayhan Ziya Önder 

Tekirdağ Yozgat 
Selâmi Üren Sadık Artukmaç 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 72 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Ya
yın ve Turizm ve içişleri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/125, 

C. Senatosu 1 59) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 68) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 .6 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1/125, 1247 - 5303 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair Kanun tasarısının, Millet Meclisi (ienel Kurulunca 20 . 6 . 1962 tarihli -104 ncü. 
Birleşimde kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

.Saygılarımla. 
'Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

ıVol : Bu tasarı 17 . 2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20, 27 . 4 . 1962, 7.5. 1962, 15, 20 . 6 . 1962 tarihli 81, 85, 102 ve 104 ncü birleşimlerinde de 
görüşülerek kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyel Senatosu 
Dışişleri 3.7. 1962 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/59 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar müspet mütalâa 
olunmuş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde tasvibolunan 
metin; Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna feArdi Imyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul ur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Nurulfah E. Sümer 

Aydın 
/. Cenap Ege 

•Sözcü 
Talbiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Balıkesir 
Enver Aka 

İzmir 
tzzet Bircini 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Giresun 
Sabahattin Orhan 

Konya, 
Muammer Obuz 

Ç. Bşk. Ser. Üye 
(•e vat A et kaini 

İstanbul 
E t hem Menemeneioğhı 

Cumhuriyet Senatosa 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : 1/59 
Karar No : 6 

içişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

3 . 7 . 1962 

Ad ve soyadlarıııın değişikliğine ilişkin 4 Eylül .1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunmasına dair olan kanım tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede serd edilen sebepler, yerinde 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kumlunun 20 . G . 1902 tarihli 10-1- ncii Birleşiminde kabul olu
nan metin, komisyonumuzca da müspet mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı yerine 

Sözcü Kâtip 
Ordu Sivas Tabiî Üye O. Bşk. Seç. Üye 

E. Ayhan Z. Önder O. Koksal B. Uluç 

Tekirdağ Yozgat 
8. Üren S. Artukmaç 



DIŞİŞLERİ, BASIN-YAYIN 
VE TURİZM KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ad ve soyadlannın değişikli
ğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasansı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabu'l ettiği birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

İÇIŞLERI KOMISYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METtN 

Ad ve soyadlannın değişikli
ğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasansı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Ad ve soyadlannın değişikli
ğine ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasansı 

MADDE 1. — 4 Eylül 1958 
tarihinde İstanbul'da imzala
nan Ad ve soyadlannın değişik
liğine ilişkin Sözleşmenin onay
lanması uygun görülmüştür. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini içişleri ve Dışişleri 
Bakanları yürütür. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği üçüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği üçüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 



_ 4 -4 
MtLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞÎ SÖZLEŞME 

AD VE SOYADLARINI^. DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 

Milletleraıası Alı\;ıli Şahshe Komisyonu üyeVı olan Kederal Alnıanva ('ııııılıui'iyeti. lielçik.ı 
Kırallığı, Kratısa Cumhuriyeti. kükseınburg Büyük. Dukalığı, llolânda Kıratlığı, İsviçre Konfe
derasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. ad ve soyadları değişikli£i:hakkıııda müşterek t>11"1-
Sözleşme ile kaideler teshit etmek isteğiyle. aşağıdaki hüküııder üzerinde ıniişmılşlardır : 

Madde — 1. 

Kişilerin hallerindeki bir değişildik \eya bil yanlışlığın düzeltilmesi sonucunda \nkubulan 
değişmeler müstesna, bu Sözleşme, yelkili âmme makamı tarafından \onlniis olan ad ve soyadbı-
rınm değişikliğine ilişkindii'.' 

Madde — 2. 

Her âkıd devlet, diğer âkıd bir devlet vatandaşlarının, bıı kişilerin aynı zamanda kendi va
tandaşı oldukları haller hariç, ad ve soyadlarınııı değişmesine müsaade etmiyeceğini laahhüdedcr. 

Madde — ,'?. 

Âkıd.. devletlerden birinde, gerek vatandaşlarının gerek ülkesinde ikâmetgâhı olanların, veya 
ikametgâhı olmayıp da meskeni buluıuuılarm, vatansızların veya 28 Temmuz 1!)51 tarihli 'Cenev
re Sözleşmesi bakımından miılteei olanların ad ye. soyadlarının değişikliği yolunda ahnan nihai 
kararlar, her bir âkıd devletin ülkesinde de, kendi âmme nizamım ihlâl etmemek sartiyle, kendilik
lerinden icra edilirler. 

Bu kararlar, başka hiçbir formaliteye lüzum göstermeden, ilgili kişilerin Ahvali Şahsiye belge
lerinin kenarında zikredilir. 

Madde — 4. 

Yukarıdaki maddenin hükümleri, bir ad veya soyadı değişikliğini fesih veya iptal eden kararlar 
i çi nde uygulan a bilir. 

Madde — 5. 

;5 ve 4 ncü maddelere rağmen, her âkıd devlet, diğer bir âkıd devlette alman kararları, nihai bir 
şekle gelmeleri anında, aynı zamanda kendi vatandaşı olan kişileri ilgilendirdiği takdirde, kendi 
ülkesinde özel ilân şartlarına ve şekil ve etkilerini tâyin edeceği bir itiraz hakkına tâbi tutabilir. 

Madde — fi. 

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri isviçre Federal Konseyine tevdi edilecektir. 
Federal Konsey, âkıd devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecektir. 

Madde —• 7. 

Bu Sözleşme, yakardaki maddede derpiş edilen onaylama belgelerinden ikincisinin tevdiini ko-
valıyan 30 nen gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kova-
lıyan i>0 nen gün yürürlüğe1 girecektir. 

Madde — S. 

Bu Sözleşme, her âkıd devletin anavatan topraklarının bütününde uygulanır. 
Her âkıd devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 7-)> ) .:• 
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— 5 — 
veyahut dış münasebetleri kendisi tarafından sağlıyan devlet veya ülkelerde de yürürlükte olaca
ğını, imza, onaylama veya katılma anında veya daha sonraki bir zamanda, isviçre Federal Kon
seyine tebliğ suretiyle ilân edebilecektir. İsviçre Federal Konseyi, her âkı d devleti, bu tebliğden 
haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kova-
lıyaıı 60 ncı gün, anılan tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde yürürlüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm gereğince, bir tebliğde bulunmuş olan her devlet, daha 
sonra, her istediği anda İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin ev
velki tebliğde tâyin edilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında yürürlükten kaldırılmış ol
duğunu ilân edebilecektir. 

İsviçre Federal Konseyi, her âkıd devleti, bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 
Sözleşme, bahis konusu tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 00 ncı gün, 

gösteril (Mi ülkede yürürlükte olmaktan çıkacaktır. 

Madde — 9. 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi her devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak 
istiyeıı her devlet bu niyetini, isviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecek
tir. Konsey de, katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye devlete bildirecektir. Sözleşme, 
katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalıyan 30 nen gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilebilecektir. 

Madde — 10. 

Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutulabilir. 
.Değiştirme teklifi, bunu âkıd devletlere bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine ve Milletler

arası Ahvali Şahsiye Komisyonu Cenel Sekreterine yapılacaktır. 

Madde — 11. 

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl yürürlükte olacak
tır. 

Sözleşme, bir fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilecektir. 
Fesih ihha.ıı, bu hususta diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre Federal Konse

yine, sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır. 
Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlete şâmil olacaktır. Sözleşme diğer Âkıd 

Devletler için yürürlükte kalacaktır. 
I'sulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdikan bu Sözleş

meyi imzalamışlardır. 
4 Eylül .1908 de İstanbul'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüs

ha halinde düzenlenmiş olup usulünce ona.ylanımş birer örneği anılan Konseyce her Âkıd Devlete 
diplomatik yolla gönderilecektir. 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 

imza imza 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına İsviçre Konfederasyonu Hükümeti adına 

imza imza 
Hol ân da Kıratlığı Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

imza imza 
Belçika Kırallığı Hükümeti adına 

imza 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 73 ) 





Toplantı: 1 
Dönem 1 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 
Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve İçişleri komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1 /135, C. Senatosu 1 /58) 

(Nöfc : M. Meclisi S. Sayısı : 74) 

Millet Meclisi 
(Tenet Sekreterliği ~~~~"""~~~~'"—•^r"r,'~ 22 . 6 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sa-ın : 1/135 - 1311 - 5515 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
* 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 
20 .6 .1962 tarihli 104 ncü Birleşimde kaimi edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
"'" ~ /B'*';' Millet Meclisi (Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 22. 2. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru 
lan 37.4. 1962, 7.5.1962, 15, 20. 6. 1962 tarihli 81, 85, 102 ve 104 ncü birleşimlerinde de görüşü
lerek kabul edilmiştir, 

Dışişleri, Basın - Yayın vs Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet tienutosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/58 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 20. 6. 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul olunan metin, aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere yüksek Başkanlığa sunulur, 
Komisyon Başkanı Sözcü 

İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye (J. Bşk. Seç. Üye 
Nurullah E. Sümer Ahmet Yıldız Sezai O'Kun üevat Aeıkahn 

Aydın 
/ . Cenap Ego 

Balıkesir 
Enver Aka 

İzmir 
izzet Bir ant 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

Konya 
Muammer Obuz 

İstanbul 
FAhem Menemencîoâlu 

Cumhuriyet Senatosu 
t çişleri Komisyonu 

Esas No: 1./r>s 
Karar No: 5 

İçişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

3 . 7 . 1962 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakerelei' neticesinde; gerekçede belirtilen sebepler yerinde 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 20. (5.1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul edilen 
metin, komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuştur. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
•Komisyon Başkanı yerine 

Sözcü Kâtip 
Ordu Sivas Tabiî Üye C. Bşk. Seç. Üye 

Eşref Ayhan Ziya Önder Osman Koksal Burhanettin Vluc 

Tekirdağ 
Sdâmi Üren 

Yozgat 
Sadık Artukmaı 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 74) 
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MİLLET MECLİSİNİN KA-

BUL ETTİĞİ METİN 

Ahvali Şahsiye konusunda Mil
letlerarası malûmat teatisi hak
kındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4 Eylül 1958 
tarihinde İstanbul'da imzalanan 
Ahvali Şahsiye Konusunda Mil
letlerarası Malûmat Teatisi hak
kındaki Sözleşmenin onaylanma
sı uygun görülmüştür. 

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

MADDE 3. - - Bu kanunun 
hükümlerini İçişleri ve Dışişleri 
Bakanları yürütüp. f * 

DIŞİŞLERİ, BASIN - YAYIN 
VE TURİZM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ahvali Şahsiye konusunda Mil
letlerarası malûmat teatisi hak
kındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği birinci madde 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği üçüncü mad
de avnen kabul edilmiştir. 

j ÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ahvali Şahsiye konusunda Mil
letlerarası malûmat teatisi hak
kındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kaimi ettiği birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı ; 74 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ SÖZLEŞME 

AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALÛMAT TEATİSİ HAKKINDA 
SÖZLEŞME 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika 
Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, İsviçre Konfederas
yonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Ahvali şahsiye konusunda bir ani ağma ile Milletlerarası 
malûmat teatisini sağlamak arzusu ile aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır : 

Madde — 1. 

Âkıd Devletlerden birinin ülkesi üzerinde vazife gören her Ahvali Şahsiye Memuru, bir evlenme 
veya ölüm belgesi düzenler veya tescil ederken, çiftlerden birinin veya ölenin doğum yeri, diğer 
Âkı d Devletlerden birisinin ülkesinde bulunduğu takdirde, keyfiyetten o yerin Ahvali Şahsiye (nü
fus) Memuruna, haber verir. 

Bununla beraber, her Devlet, bu husustaki ihbarnamenin gönderilmesini, bu ihbarın muhatap 
Devletin vatandaşını ilgilendirmesi şartına bağlıyabilir. 

Madde ± 

İhbarname, hu Sözleşmeye ekli örneklere uygun surette düzenlenir. 
Verilecek malûmat, formüllerde bu maksatla ayrılmış yerlere, metin Lâtin harfleriyle ve soyadları 

ile yev adları büyük harflerle olmak üzere, yazılır; tarihler ise, aylar sene içindeki sıralarına göre 
bir Arap rakam iyle gösterilmek suretiyle, Arap rakamlariyle kaydedilir. İhbarı yapacak olan makam 
tarafından verilecek bir bilgi yoksa, bu malûmatın kaydedileceği hane çizilir. 

ihbarname Ahvali Şahsiye Memuru tarafından imzalanır ve resmî mührü ile mühürlenir. 
Bu. ihbarname, belgenin düzenlenmesini veya tescilini kovalıyan 8 gün içinde, doğrudan doğruya 

muhatabı oları Ahvali Şahsiye (nüfus) Memuruna posta ile gönderilir. 
Madde — :i. 

AFuhaiap, ırıoarnameyi kendi memleketinin kanun ve nizamları gereğince kullanır. 

Madde 4. 

Vokai'idaki maddelerin hükümleri, bir Âkıd Devletin ülkesinde doğmuş olan bir kişinin ahvali 
şahsiyesi (nüfus) ni ilgilendiren her türlü belge ve kararların, o Devletin makamlarına, diploma
tik yolla veya özel bir sözleşmede yazılı diğer bir yolla, ulaştırılmasına engel olmaz. 

MVıdrle - f>. 

Bu Sözleşme, onaylanacak ve onaylama belgeleri isviçre Federal Konseyine sunulacaktır. 
isviçre Federal Konseyi, Âkıd Devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecek

tir. 
Madde - 6. 

Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede bahis konusu edilen, onaylama belgesinden ikincisinin tevdiini 
kovalıyan 30 nen gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylayan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalı
yan Î50 neu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde hiçbir ihtilâfa mahaî olmak
sızın kendiliğinden uygulanır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 74 ) 
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İler Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 

yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelerde de uygulana
cağım, imza, onaylama veya katılma anında veya sonradan, İsviçre Federal Konseyine ihbar sure
tiyle tebliğ edebilecektir, isviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti, bu tebliğden haberdar edecek
tir. Bu Sözleşme hükümleri, ihbarnamenin "İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıvan 00 neı 
gün, anılan ihbarnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 ne i fıkrasındaki hüküm gereğince bir tebliğde bulunmuş olan her Devlet, sonra
dan, her istediği anda İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir ihbarname ile, bu Sözleşmenin 
evvelki tebliğde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya. hirkaeında uygulanmasına son rerildiğini 
teb'iğ edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti, bu yeni ihbardan haherdar edecektir. 
Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu ihbarnamenin İsviçre Federal Konseyince alınmasını 

kovalıvan 00 neı gün, gösterilen ülkede son bulacaktır. 

"' " ' ' ' Madde — 8. 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katıl
mak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. 
Konsey de katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye Devlete bildirir. Sözleşme, katılen 
Devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilebilir. 

Madde — i). 

Bu Sözleşme değişikliğe tâbi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi, bu tebliği Âkıd Devletlerle Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel 

Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine yapar. 

Madde — İÜ. 

Bu Sözlesin."1, 0 neı maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl muteberdir. 
Fesih ihbarı olmadıkça, Sözleşme 10 yıldan 10 yıla Kendiliğinden yenilenil'. 
Fesih ihbarı, bu konuda diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre Federal Konse

yine, sürenin bitiminden en az 0 ay önce yapılmış olmalıdır. 
Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme di

ğer Âkıd Devletler için yürürlükte kalır. 
Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan. imzalan aşağıda bulunan temsilciler, tasdikan bu 

Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
4 Eylül 19fW de İstanbul'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüs

ha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylı birer kopyası her Âkıd Devlete diplomatik yolla gön
derilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına Fransa Cumhuriyeti adına 
İmza İmza 

Dolanda Krallığı Hükümeti adına İsviçre Kont'ederasyinu adına 
İmza İmza 

Belçika Krallığı Hükümeti adına Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
İmza İmza 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
İmza 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 74 ) 
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1 NUMARALI ÖRNEK 

Ölüm belgesi modeli. 

- Oomnıissioıı inieraationale de l'Ktat Oivil -
- Converıtion dn 4 Septembre 1958 

A MONSÎEITR I/OFFİCÎER DE I/RTAT CÎVİİ 

AN DEN «TANDESBEAMTEN 

ALlVUFFÎCtALE DELLO STATO ÇİVİLE 

AAN DE AMBTENAAU VAN DE 
BURGERLÎJKE STAND 

NÜFUS MEMURU 

t 3 

1 . 
M S 

t® rO 

« E 
-S w 
o o c 

f> -

tn
iss

ie
 

om
st

 

S ^ 
o d ü a? Ol 

-s £ cd > ö O o 
• I—« . 

1 
t; <3 

1 

Loca 1 ite" 
Ort 
Lııog'o 
Plaats 
Mahal 

Departement 
Kreis 
Distretto 
Provineie 
Vilâvet 

' 

Etai 
Staat 
Stato 
Staat 
Devle 

Comnıissione internazionalo Dello Stato Cİviîe 
- Convenzione Del 4 Septembre 1958 -

Beynelmilel Ahvali Şahsiye Komisyonu 

C. Senatosu ı S. Sayısı ; 74 ) 
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»îndiquer ici dans les cinq lang-ues le nom du pays 

de rexpediteuı \ 

Oommune de 

Genıeinde 
Oommune di 
(femeente 
Mahal 

DECES - TOD - MOIÎTE - OVERLÎJDEN - ÖLÜM 

Date et lieu du d6ees 
Tag und nıort des Todes 
Data c luogo della nıort e 
Batum en plaats van overlijden 
ölüm tarihi ve yeri 

Num 
Familienname 
Cognonıo 
Naam 
Soyadı 

PrĞnoms 
NTornamen 
Prenomi 
Voornamen 
Adı 

Date et lieu de naissance 
Tag und hort der geburt 
Data e luogo della nascita 
Datum en plaats der geboorte 
Doğum tarihi ve yeri 

Sceau Signature 
Siegel Unterschrift 
Stempiglio Firma 
Zegel Handtekening 
Mühür îmza 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 74 ) 



2 NUMARALI ÖRNEK 

Evlenme belgesi modeli. 

Commission interııationale de l'Etat Civii 
Oonvontion. dıı 4 Septembro 1958 

A MONSIEUİİ L'OFFİOİER DE L'ETAT OfVtL 
A N Dİ'] N S T ANDESB K AMTLN 

A L L W F İ O İ A L E DELLO STATÜ ÇİVİLE 

YAN DE AMBTENAAR VAN DE 
BÜRGEKLÎJKE STAND 

NÜ PUS MMM1T!ÜT 

Localite ı 
Ort 
Luog'o 
Plaats 
Mahal 

Departeınenl 
Kreis 
Distretto 
Provineie 
Vilâvet 

7T 
N 
O 

Se 
m 
N 

5T 
f» 
t! Ol 

c 
3 
P 
* • * 

O 
a 
#* 
m O 
>Ö 

W er 

en 
O 
P 

C£ 
o< t/J 

Etai 
Staat 
Stato 
Staat 
Devlet 

Oommissione internazionalo Dello Stato Çivile 
- Convonzione Del 4 Septembre 1958 -

- Beynelmilel Ahvali Şahsiye Komisyonu 
- 4 Evlül 1958 tarihli Mukavele 
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(îndiquer ici dans les cinq langues le nom du pay s 
de l'exp6diteur) 

Commııne de 
Gemeinde 
Oommune di 
Getneente 
Mahal 

MARIAGE - HElllAT - MATTUMONIO - HUWBLÎJK - EVLENME 

Date et lieu du mariage 
Tag und ort der heirat 
Data e lııogo del matrimonio 
Dahim en plaats van net Huwelijk 
l'Meımıe tarihi ve yeri 

Nom du mari - Name des mannes 
Nome dello sposo - Naam van de Man -
Kocanın soyadı : 

Nom de la femme - Name der frau 
Nome della sposa - Naam van de vronıı 
Karının sovadı. : 

Prenoms - Vornamen - Prenomi -
Voornamen - Adı - : 

PrĞnoms - Vornamen - Prenomi 

Ne le 
Oe'boren am 
Nat.o il 
Degoren de 
Doğumu 
A 
in 
in 
te 
veri 

Nee le 
Gefooreıı am 
Nata il 
Geboren de 
Doğumu 
A 
in 
in 
te 
yeri 

Sceau 
Siegel 
Stempiglio 
Zegel 
Mühür 

Signature 
Unterschrift 
Firma 
Handtekening 
İmza 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 74 ) 





Dönem : 1 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
ve Ödeme anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun ta
sarısı ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Malî ve İktisadi İşler komisyonları raporları (M. Meclisi 1 145, 

C. Senatosu 1 57) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 72) 

Millet Meclisi 
Genel Şehvet erliği 2* . 6 . 1962 

Kanunlar Mildi)ringi) 
1/145 

Sayı : 137-1-»95 i 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Anıp Cumhuriyeti flüküıııeli arasımla imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . \Wâ ta
rihli Ticaret ve Ödeme anlaşmalarına ek IVotokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Cenel Kurulunca 20 . fi . 1062 tarihli 104 neti. 
Birleşimde kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Millet Meclisi Başkanı 

FHad Sinin•)> 

Not : Bu tasarı 1 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 4 . 1962, 7 . 5 . 1962, 15,20 . 6 . 1962 tarihli S1, 85, 102, 104 ncü birleşimlerinde de 
görüşülerek kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın- ve 3 . 7 . 1962 

Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/57 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli 
Ticaret ve ödeme anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

75 



— 2 — 
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, Millet Meclisi Genel Kurulunun 20. 6 1962 

tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul edilen metin, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 
Havalesi gereğince Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Bas 

kanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

İstanbul 
Nurullah E, Sümer 

Aydın 
/. Cenap Ege 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yüdız 

Balıkesir 
Enver Aka 

İzmir 
tzzet Birant 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

Konya 
Muammer Obuz 

C. Bşk. Se. Üye 
Cevat Açıkalın 

İstanbul 
Etkeni Menemencioğlv 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 

Esas No: 1/57 
Karar No; 13 

Yüksek Başkanlığa 

1962 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) arasındaki 15 , 8 , 1953 tarihli 
Ticaret ve Ödeme anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı, komisyonumuzun 3 . 7 . 1962 tarihli toplantısında görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 0 . 6 . 1962 
tarihli 104 ncü Birleşiminde kalın 1 edilen metin, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek aynen 
kabul edilmiştir, 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Üye 
(Bursa) (Gaziantep) (IManisa) (Balıkesir) 

Cahit Ortaç Zeki İslâm Refik TJlusoy Hasan Ali Tiirker 

Üye 
(İstanbul) 

Sabahattin Tanman 

Üye 
(Kütahya) 

Osman Cevdet Erkut 

üye 
(Sivas) 

Hulûsî Söylemezoğlu 

Üye 
(Van) 

Faruk Işık 

Üye 
(Sinop) 

Suphi Batur 
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MÎLLET MECLİSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
(Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 21 . 6 . 1961 
tarihinde- Ankara'da imzala 
nan ilişik «Türkiye Cumhu
riyeti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti (Mısır Eyaleti) arasın
daki 15 . 8 . 1953 tarihli Ti~ 
earet ve ödeme Anlaşmaları
na ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. - - Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. -— Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

DIŞİŞLERİ, BASIN-YAYIN 
VE TURİZM KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti arasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
(Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE I. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumhu
riyeti arasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
(Mısır Eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C, Senatosu ( S. Sayısı : 7.5 ) 



4 -
T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T ] İLE B İ R L E Ş İ K A R A P CUMHUKİYUTİ (MISIR. KYALETİ) 
A R A S I N D A K İ 15 AĞUSTOS 1953 T A R İ H L İ T İ C A R E T V E Ö D E M E A N L A Ş M A L A R I N A 

EK PROTOKOL 

T ü r k Heyet i ile Birleşik A r a p Cmhuriyet i (Mısır Uyaleti) Heyeti Ankara 'da H ilâ 21 Haziran 
19(11 tar ih ler i a ras ında toplanmışlar , mal mübadeleleri için mevcut i ıukâıı lan te tk ik ve lıer iki 
memleket a ras ındaki t icari mübadele hacmim a r t ı rmak ve kolay laş t ı rmak hususundaki ar
zularını teyidetmişler ve bu maksat la 15 Ağstos 1953 ta r ih l i Ticaret ve Ödeme Anlaşmala-
ı-iyle eklerini gözden geçirerek aşağıdaki hususlarda, mutab ık kalmışlardır . 

1. Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Mısır malları «A» listesinde ve Birleşik Arap Cumhuri
yeti (.Mısır Eyaletine) ihracı derpiş olunan Türk malları «B» listesinde tadadedilmiştir . 

Talep vukuunda, her iki memleket alâkadar makamları karşılıklı olarak bu taleplere müta-
allik i thal ve ihraç, lisanslarını vereceklerdir. 

2. (A) ve (B) listelerinde bulunmıyan ithal veya ihracı kontrol rejimine tâbi olan mallar 
ile kontenjanları tükenmiş bulunan mallar her iki memleket alâkadar makamlarının önceden mü
saadesi alınmak şartiyle karşılıklı olarak ithal veya ihracedilebilirler. 

3. I nci maddede derpiş olunan (A) ve (B) listeleri işbu Protokolün yürür lüğe giriş tar ihinden 
itibaren bir sene için muteberdir. 

4. 1.5 Ağustos 1953 iarihli Ödeme Anlaşmasının birinci maddesinde derpiş olunan hesap işbu 
Protokolün imzası tar ihinde kapatılacak ve bakiyesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde Mısır Merkez Bankası namına «Hususi Hesap» ismiyle açılacak bir hesaba devredi
lecektir. Bu hesap işbu Protokole ekli mektup hükümleri dâhilinde tasfiye olunacaktır. 

5. İşbu Prolokolün yürür lüğe giriş tarihinden itibaren «Cari "tediyeleri» icra etmek için Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mısır Merkez Bankası namına, «Haziran 1961 Pro toko
lü serbest A. B. D. Doları Hesabı» ismiyle İni- hesap açacaktır. Bu hesap faizsiz ve masrafsız ola
caktır. 

«Cari tediyeler» 15 Ağustos 1953 İarihli Ödeme Anlaşmasına ek listede gösterilen tediyeler
dir. 

(i. Her iki meınlekel arasındaki cari tediyelerin icrasını kolaylaşt ı rmak için 3 000 000 A 
B. I). Dolarlık bir kredi haddi derpiş edilmiştir. İşbu Prolokolün 5 nci maddesinde z i kredi 
len hesabın zimmet veya matlup bakiyesi bu meblâğı aşmadığı müddetçe her iki Merkez Ban
kası hak sahiplerine gecikme olmadan tediyelerde bulunacaklardır. 

T. A. B. D. Dolarının altına nazaran halihazır resmî paritesinde bir değişiklik vııkubul 
duğu takdirde işbu Protokolün 4 ııeü ve 5 nci maddelerinde zikrolımaıı hesap bakiyeleri de bu de 
ğişiklikle aynı nisbetle ayarlanacaktır . 

S. 15 Ağustos 1953 Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin, İS Temmuz 1957 tarihli ınektıı 
bun işbu protokole sarahaten d eğişti ri im iyen hükümleri yürür lükte kalacaktır. 

9. İşbu Protokol 1 Temmuz 1961 tar ih inde muvakkaten ve tasdik keyfiyeti cari olan memlekette 
bu tasdik işleminden sonra katı olarak yürür lüğe girecek ve meriyet müddeti bir sene olacaktır. Hi
tanı tar ihinden iki ay önce feshi ihbar edilmediği t akdi rde kendil iğinden senelik bir devre için yeni
lenmiş addolunacaktır . 

Ankara 'da 21 Haziran 1961 tar ihinde Fransızca İki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Cumhuriyet i 
Hükümet i adına Hükümet i (Mısır Eyalet i 1 adına 
Dr, Fuat înal Mahmul Lntfi 
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(A) LİSTESİ 

Türkiye'yi ihraeol anarak (iirle-şik Anıp Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) menşeli mallar. (*) 

Senelik kontenjan 
Malın cinsi U.S.A. $ olarak 

Sıra 
.Vo. 

1 

2 
• > 

4 
5 
<; 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
İH 

19 

(4ümrük Ta. ve 
İst. No. 

18.01 
18.04 
.'$7.07 
40.11.10 

20 
30 

40.09.20 

41.01.11-35 
13.01.10 
42.04 

51.01 
51.03 
51.01.42 
51.03 
55.01 
55.05.42 
55.06 
59.15.20 
54.03.10 
54.04.10 
57.07.11.12 
57.04.22 
57.10.10 
69.02 
70.11 
70.03 
70.17.10 
73.07.20 
73.09 
73.10.30 

40 
50 
60 

73.11 

Kakao (tane) 
Kakao yağı 500 000 
Sinema filimi eri 10 000 
Dış lâstikler 
İç lâstikler 
Kara nakil vasıtaları için lastik zırhı 
Yalnız nakil vasıtaları için radyatör hortumları, manşonlar 
ve akar yakıt hortumları 1 000 000 
Sığır cinsi ham deriler (her nevi) 500 000 
Kına 100 000 
Tabiî veya aglomere deri ve köseleden teknik sahada 
kullanılan eşya 50 000 
Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler 

Yalnız naylon ağ iplikleri 400 000 

Pamuk P. M. 
Yalnız 60 No. ve daha inee merserize penye pamuk ip
likleri 500 000 
Pamuktan hortum 10 000 
Keten ipliği (kaşarlı) 
Kunduracı ipliği (14 No, ve daha yukarı olanlar) 10 000 
fvoko iplikleri 
Sisal ve agave familyasından diğer elyaf 100 000 
Sargılık kaba bez (kanaviçe) 500 000 
Ateş tuğlası v. s. eşya 50 000 
Elektrik ampul camı 10 000 
Camdan çubuk, bilya ve tüpler 10 000 
Yalnız 50 cc ve daha büyük serum ampulleri 10 000 
Levha blokları ve sac plâtinaları 
Demir veya çelikten geniş levhalar 100 000 
Köşeli çubuklar 
Lamalar 
Demir ve çelikten diğer çubuklar 
Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş çubuklar 
Demir veya çelikten profiller (perde raylan ve demir di
rek harie) 150 000 

(*) Bn malların Türkiye'ye ithali mer'i bulunan Umumi- İthalât Rejimine göre yapılacaktır. 
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Gümrük Ta. ve Senelik kontenjan 
İst. No. Ma im cinsi U.S. A. J|Î olarak 

73.13.10 Demir ve çelikten saclar 500 000 
20 
50 
60 
90 

73.17 Dökme demirden ince ve kaim borular 
73JS Demir veya çelikten ince ve kaim borular (yarım ila 

ıkibuçuk parmak dikişli borular hariç) 
73.19 Çelikten tazyika mukavim borular 
73.22 Depolar, sarnıçlar, büyük fıçılar ve sair kablar 
73.23 Fıçılar, bidonlar, patlaklar kutular ve sair kablar 
90.19 Ortopedi cihazları, protezler ve diğer cihazlar 

Petrol mahsulleri 
10.06 Pirinç 

tlâç sanayii için hammadde 
Muhtelif *300 000 

(B) LÎSTESI 
Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) <ne ihraoolanacak 

Türk menşeli mallar 
Sıra Malm cinsi Senelik kontenjan 

50 000 

100 000 

f>0 000 
10 000 
P. M, 
R M. 
50 000 

1 
2 
3 
4 
5 
fi 
/ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Acı çekirdek 
Ceviz 
Fındık 
Kereste 
Travers 
Kimyon 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Sünger 
Tütün 
Mahlep 
Sahlep 
Palamut hulâsası 
Palamut 
Öğütülmüş palamut 
Kuru kayısı ve vişne kurusu 
Badem 
Krom cevheri 
Borasit cevheri 
Tiftik 
Sinema filimler! 
Muhtelif 

100 
10 

100 
5 000 

24 000 
20 

300 
300 
20 

2 000 
20 

5 
t 000 

500 
3 000 

150 
100 

10 000 
10 000 

50 
10 000 

200 000 

Ton 
.» 
» 

Me 

Âded 
Ton 

» 
» 

Kgr 
Ton 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
s> 
y> 

> 
» 

Dolar 
% 
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Ankara , 21 Haziran 1961 

Bay Reis, * . 

Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen işbu protokolün 4 ve 5 nei 
maddelerinde zikredilen hesap bakiyesinin aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmekle 
şeref kazanırım : 

1. Bu bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmuz 1961 tarihine kadar satmalman tütünlere yine 
bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına tekabül eden kısmı, Mısır'dan ihracolunacak pamukla 
tasfiye edilecektir. 

2. Zikri geçim bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve hassaten Yugoslavya üzerinden 
Türkiye lehine yapılacak transferle tamamen tasfiye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin 
âzami iki ay zarfında tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) Hükü
meti her türlü işlemi yapmayı taahhüdeder. 

Yukardaki hususun lütfen bana teyidini rica ederim. 
üstün saygılarımın kabulünü rica. ederim, Bay Reis. 

Bay Mahmut Lûtfi, Türk Heyeti Reisi 
Birleşik Arap Cumhuriyeti imza 

f Mı sır Eyaleti) 
Heyeti Reisi 

Ankara 

Ankara . 21 Haziran 1961 
Bav Reis. 

Muhtevası aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı beyanla şerefyabım ; 
«Bugünkü tarihli protokolün imzasiyle neticelenen müzakerelere atfen işbu protokolün 4 ve 5 

nci maddelerinde zikredilen hesap bakiyesinin aşağıdaki şekilde tasfiye edileceğini size bildirmek
le şeref kazanırım : 

1. Bu bakiyenin; 4 Nisan 1961 ilâ 1 Temmuz 1961 tarihine kadar satmalınan tütünlerle yine 
bu tarihe kadar verilen lisans tutarlarına tekabül eden kısmı, Mısır'dan ihracolunacak pamukla 
tasfiye edilecektir. 

2. Zikri geçen bakiyenin diğer kısmı üçüncü bir memleket ve hassaten Yugoslavya üzerinden 
Türkiye lehine yapılacak transferlerle tamamen tasfiye edilecektir. Bu maksatla işbu bakiyenin 
âzami iki ay zarfında tamamen tasfiyesi için Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır Eyaleti) Hükü
meti her türlü işlemi yapmayı taahhüdeder. 

Yukardaki hususun lütfen bana teyidini rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis». 
Yukardaki hususatı teyideder. üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis 

Bay Dr. Fuat înal Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Türk Heyeti Reisi (Mısır Eyaleti) 

Ankara Heyeti Reisi 
îmza 
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Ankara . II Haziran 1961 

Bay Reis, 

Bugünkü tarihli protokolün inızasiyle netieelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu size bîl-
lirmekle şerefyabım : 

II. A. C. (Mısır Eyaleti) alakadar makamları Mısır pamuğunun Türk iye''ye ihracı için. mümkün 
»lan kolaylığı göstereceklerdir. 

Vukardaki husus hakkında mutabakatınızı bana teyidetmeuizi ve yüksek saygılarımın kabulünü 
rica ederim. I »ay Reis. 

IÎÎIV Mahmut Lûtfi Türk Heyeti Reisi 
15. A. 0. (Mısır Eyaleti) tmza 

Heyeti Reisi 
Ankara 

Ankara : 21 Haziran 1961 
Bay Reis, 

Meali aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şerefyabım : 
«Bugünkü tarihli protokolün inızasiyle neticelenen müzakerelere atfen aşağıdaki hususu size 

bildirmekle şerefyabını : 
P>. A. O. (Mısır Eyaleti) alâkadar makamları Mısır pamuğunun Türkiye'ye ihracı i cin mümkün 

olan kolaylığı gösterecektir. 
Vukardaki husus hakkında mutabakatınızı hana teyidetmeuizi ve üstün saygılarımın kabulünü 

rica ederim, Bay Reis». 
Y ııka rdaki husus hakkında muta ha katı mı teyidetıııekle şeref kazanırım ve üstün saygılarımın ka

bulünü rica ederim. Bay Reis. 

Bay Dr. Fuat İnal B. A. C. (Mısır Eyaleti) 
Türk Heyeti Reisi Heyeti Reisi 

Ankara tmza 

ıvO-<( 
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Dönem : 1 
Toplantı ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, 
Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 
1960 tarihli ek Tüzüğün onaylanması hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın 
ve Turizm ve Sosyal İşler komisyonları raporları (M. Meclisi 1/21, 

C. Senatosu 1/60) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 69) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1962 

Kanunlar Müdüdüğü 
Sayı: 1/21 - 192 - 2315 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması hakkında kanım 
tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşimde kabul edilen metni 
ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 22 .12. 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru-
lun 27 .4 . 1962, 7.5. 1962, 15, 20 . 6 . 1962 tarihli 81, 85, 102 ve 10i ncü birleşimi erinde de görüşü
lerek kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve 3 . 7 . 1962 

Turizm Komisyonu 
Esas No: 1/60 
Karar No: i 

Yüksek Başkanlığa 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli ek tüzüğün onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili 'bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar yerinde görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 0 . 6 . 1962 
tarihli 104 ncü Birleşiminde tasvibolunan metin, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur, 

Komisyon Başkanı Sözcü 
İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye C. Bşk. See. O y 

Nurullah E. Sümer Ahmet Yıldız Sezai O'Kan (Urat Acıkalın 

Aydın Balıkesir Giresun İstanbul 
/. Cenap E yi Enver Aka Sabahattin Orhan Etheın Menemenckhjhı 

İzmir Konya. 
İzzet Biran t Muammer O buz 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyel Senatosu 
Sosyal İsler Komisyonu i • '? • 1962 

Ksas No: 1/60 
Karar S o: i 

Vüksek Başkanlığa 

(K>08 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Ueak Genel Beyannamesinin 
sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli ek tüzüğün onaylanması hakkındaki kanun 
1 aşarisi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştiraki ile komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede 'belirtilen hususlar yerinde görülerek' Millel 3reci isi Genel Kurulunca tasvibedilen me
tin, komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor 

ıSözcüsü Kâtip 
Celâl Ertııy Cevdet Geboloğlu Üye Üye 

Elâzığ Bitlis Bilecik yorum 
İmzada bulunamadı. Talât Oran Zeki Arsan 

Üye Üye üye. Üye 
Gaziantep İzmir Mardin Rize 

Nizamettin Özyül Nevzat Özerdendi Abdülkerim Saraçoğlu Necip Banışoylu 

.* • _ " Üye Tabiî Üye 
Yozıgat Şetmi Küçük 

Neşet Çetin t as 
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MİLLET MECLİSİNİN KA

BUL ETTİfiî METİN 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün, Uçak Genel Beyannamesi
nin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — G36S sayılı Ka
nunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün Uçak Genel 
Beyannamesinin sağlıkla ilgili 
kısmını değiştiren 10 Mayıs 1960 
tarihli Ek Tüzük onaylanmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe 
«iirer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

DIŞİŞLERİ, BASİN - YAYİN 
VE TUKİZM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün, Uçak Genel Beyannamesi
nin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul eliği 1 nci madde 
aynen kaimi edil mistir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edil iniştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 neü madde 
ay uru kabul edilmiştir. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün, Uçak Genel Beyannamesi
nin sağlıkla ilgili kısmını de
ğiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE ,'!. - - Millet Mecli
since kabul edilen o ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı ; 76 ) 
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Millet -Meclisinin kabul ettiği metne bağlı Ek Tüzük 

MİLLETLERARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜNÜN, UÇAK GENEL BEYANNAMESİNİN SAĞLIKLA 
İLGİLİ KISMINI DEĞİŞTİREN 19 MAYIS 1960 TARlHLl EK TÜZÜK 

Örtücüneü. Dünya Sağlık Genel Kurulu, 
25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Dünya Sağlık Genel Kurulu tarafından kabul edilen Milletler

arası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmı hakkındaki bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi lüzumunu görerek; 

Dünya Sağlık Teşkilât] Anayasasının 2 k), 21 a) ve 22 nei maddelerini göz önünde tutarak, 
19 Mayıs 1960 tarihinde aşağıdaki Ek Tüzüğü kabul eder : 

Madde — 1. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 97 nei maddesi ile 6 neı eki (Uçak Genel Beyannamesinin Sağlık 
kısmı) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde — 97. 

1. Bir hava limanına inişte, bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, Uçak Genel Beyan
namesinin Sağlık kısmını doldurup bu hava limanının sağlık makamına tevdi eder; Beyannamenin 
Sağlık kısmı 'Kik 6 daki örneğe uygun olmalıdır. 

2. Bİr uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, uçağın seyahat esnasındaki sağlık şartlan 
hakkında Sağlık Makamı tarafından talebedilen bütün tamamlayıcı bilgileri vermeye mecburdur. 

EK : 6 

SAĞLIK BEYANNAMESİ 

Seyahat esnasında uçak içerisinde veya inenler arasında (uçak tutması veya kazalar hariç) 
müşahede edilen hastalık vakası 

JTçakta, bir hastalığın yayılmasına sebebiyet veiehilecek her hangi sair bir durum 

lTçuş esnasında icra edilen her dezensektizasyomı veya. başka sağlık ameliyelerine dair tafsilât 
(mahal, tarih, saat, metot). Uçuş esnasında dezensektizasyon yapılmamış ise en son tatbik edilen 
dezensektizasyou hakkında bilgi verilecektir 

imza, lüzumlu ise, 

Mürettebat Üyesi 

O. Senatosu '( S. Sayısı : 7(i ) 
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Madde - II. 

Teşkilâtın Anayasasının 22 nei maddesi gereğince, bütün ademikabulleri veya ihtirazı kayıtları 
beyan etmek için derpiş edilen mühlet, işbu Ek Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca ka
bul olunduğunun, Genel Müdür tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere üç 
aydır. 

' Madde - III. 

işbu Ek Tüzük 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde - IV. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki nihai hükümleri işbu Ek Tüzük hakkında da tatbik 
olunur. 106 ncı maddenin 3 ncü fıkrası; 107 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 nci fıkrasının 
ilk cümlesi; 108 nci madde; 109 ncu maddenin 2 nci fıkrası, orada kayıtlı tarihin bu Ek Tüzüğün 
III ncü maddesinde zikredilen tarihle değiştirilmesi kaydiyle; 

110 ilâ 113 ncü (dâhil) maddeler. 
Yukarıdakilere tasdikan bu belge Cenevre'de 19 Mayıs 1960 tarihinde imzalanmıştır. 

Onüeüncü Dünya Sağlık 
Genel Kurulu Başkanı 

Dr. II. II. Turbott 

Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Genel Müdürü 

Dr. M. G. Candav 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 7(1 





Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına 
dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/109, C. Senatosu 1/49) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 81) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 6 . 1962 

Kan unhır Mildürlüğü 
1/109 

Sayı : 1İS1 - -1815 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 
(i ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kamın tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 
15 . 6 . 1962 tarihli 102 nei Birleşimde kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saypdarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

J,1uad Kirmen 

Not : Bu tasarı 9 . 2 . .1962 tarihinde Başkanlıkça Millî Eğitim Komisyonuna harede edilmiş, 
Genel Kurulun 27 . 1 . 1962, 7 . 5 . 1962 ve 15 . 6 . 1962 tarihli 81, 85, 102 nei birleşimlerinde 
de (görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu i . 7 . 1962 

Esas No. : 1/19 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okulu açılmasına dair 637-1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı» Hükümet temsilcisinin iştirakiyle komisyonumuzun 4 . 7 . 1962 tarihli toplantısında 
incelendi ve »örüşüldü. 

(ierekçede serd edilen fikirler hakkında, Hükümet temsilcisinin vermiş olduğu izahat neticesinde, 
Millet Meclisi Oenel Kurulunun 15 . 6 . 1962 tarih ve 102 nei Birleşiminde tesbit edilen esaslar 
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komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabul edilmesine, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
İzmir O. Bşk. Seçilen Üye Çanakkale istanbul 

C. Okur er E. Çağa II. Harikaya 0. Şahingiray 
Bu kanun tasarısı için 

Sözcü 
Kastamonu Kayseri Konya 
M. Camlıca II. Dikeeligil A. Onar 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayıllı Kanunun 6 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanunun G ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6. — Öğrencilerin her türlü işlemleri 
2 ne i madde gereğince yapılacak yönetmelikte be
lirtilecek yetkili kurulca incelenir. Bunlardan ya
zılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara 
aidolanlar hakkında takdire bağlı ve kesin karar
lar verilir. Ansak çıkarılma kararlarına karşı, il
gililere bildirildiğinden, başlıyarak 10 gün içinde 
Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. 
Yönetim Kurulunun kararı kesindir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütül-. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulu
nun kabul ettiği birinci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Milet Meclisi Genel Kurulu
nun kabul ettiği ikinci madde aynen ka'bııl edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulu
nun kabul ettiği üçüncü madde aynen kabul edil
miştir. 


