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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Komisyonlardaki açık üyelikler için seçim
yapıldı.
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurum
ların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve
867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ikinci defa
açık oya sunuldu ve kanun kabul olundu.
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi Koçaş'm, 101, 102;
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin 104;
Krzincan Üyesi Fehmi Baysoyim 105;
Elâzığ Üyesi Celfd Ertuğ'un 108;
Elâzığ Üyesi Haşini Ciray'ın 111;
Zonguldak Üyesi T ev fi k İnci'nin 112;
Bolu Üyesi Kah mi Arıkan'ın 113;
Bitlis Üyesi Cevdet Ceboloğlu'nun 114, 115;
İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın 116, 117;
İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuzun 120, 122;
sayılı sözlü sorular ilgili Bakanlar;
Tabii Üye Mucip Ataklıiım 106 sayılı sözlü
sorusu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile İçiş
leri Bakanının;
Ağrı Üyesi Veysi Yardımcıiım 99 sayılı söz
lü sorusu İçişleri Bakanı İni birleşimde hazır bu
lunmadıklarından gelecek birleşime, bırakıldı.
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeeligil'in 107;
İstanbul Üyesi Rii'at Öztürkçine'nin 109, 121
ve;
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Burha-

nettin Uluçiın 118, sayılı soruları soru sahipleri
bu birleşimde hazır bulunmadıklarından, bir de
faya mahsus olmak üzere, gelecek birleşime bıra
kıldı.
Kastamonu Üyesi Nusret Tıma'nın, 25 . 7 .
1957 tarihinde Ankara'da vukubulan bir otomo
bil kazası dol ayış iyi e yapılan muameleye dair
sözlü sorusuna Dışişleri Bakanı Feridun Cemal
Erkin ve Milli Savunma Bakanı İlhamı Sancar
ve;
İzmir Üyesi Hilmi Onatin, emekli subaylar
arasındaki farklı emekli ödemelerine dair sözlü
sorusuna Millî Savunma Bakanı İl hami Sancar
cevap verdiler.
Askerî Yargılayın kuruluşu hakkındaki ka
nun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul edildi.
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi, Komisyon Başkan ve, sözcüsü hazır bu
lunmadıklarından, gelecek birleşime bırakıldı.
Cündeınde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından 6 . 12 . 1962 Perşembe günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
BaşkanvekiI i
Amasya
-SYm At alay
Macit Zer en
Kati))
Adana
tfakıp önal
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SORULAR

Sözlü sundur
\ ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/127)
1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi j
2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi NeKâzım Yurdakul'un, o Aralık 1962 tarihli Milli- [ dini Evliya'ıım, Hava Kuvvetleri Genel Komutaul Korg. tri'an Tansel'in beyanatına dair, sözlü
yet gazetesinin 7 nei sayfasında Millî Savunma
soru
önergesi Başbakanlığa
gönderilmiştir.
Bakanının Antalya C. Ti. P. Kongresindeki ko
(6/128)
nuşmasına dair sözlü soru önergesi, Millî Savun
GELEN KÂĞITLAR
Tasarı
1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec-

lisinee kabul olunan metni (M. Meclisi 1/210,
C. Senatosu 1/122) (Malî ve iktisadi tşler ve
Bütçe komisyonlarına)

»•••<«

BİRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanveküli Turhan Kapanlı
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Çekemoğlu (Sivas)

BAŞKAN — Binlöşiım 'açıyorum.
(Ada'let
Paırtfilli Cumhıırayct Senaıtosu üydleri ısailonu terk
ettiler)
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Müzakere nisabını tesbit için
yoklama yapacağız efendim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama sırasında Adalet Par
tili muhtefreın Senatörler ısaloauu terk ettiler. Bu
sebeple 75 -Misilden ibaretiz. Bu hale göre nisap
teşekkül edememiştir. 'Kendileri halen Yüksek
Meclisin korüdorların'da hu'lunuyorl'atr. Senato
nun çok çalışmaya mecbur olduğu şu günlerde
somlaidan faaliyetimize imkân
hazırlatmaları
ihtimalüni düşünerek içtüzüğün 81 nei madde
sine tevfikan celseyi bir isaat sonraya tal'ik edi
yorum. Hürmet ederim. (Ortadan alkışlar)

Kapanma saati : 15,10

IKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 16,00
BAŞKAN — Başkanvekili Turhan Kapanlı
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli)
.—___^
BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Müzakere nisabım tesbit İbakımm'dan yoklama yapacağız, efendimi.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — 95 üyenin huzuru ile nisap hâ
sıl olmuştur. Biı'leşıimi açıyorum. (Alkışlar)
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Gündem

dışı söz istiyorum.
BAŞKAN — Ahmet YÜdız Bey özür dile
rim; Turhan Feyzioğlu sizden evvel gündem
dışı söz istemişlerdir. Onun ılçin evvelâ kendi
lerine ısöz vereceğim. Bli'lâhara siz konuşursu
nuz.

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER
1. — Tabiî Üye Afûmet Yıldız'ın, Adalet Par
tililerin toplantıya katılmamalarının doğru olma
dığını ve bunun tekerrür etmemesi lüzumunu be
lirten demeci.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri
Milletvekilli) — Söz sıramı kendilerine veriyo
rum.
BAŞKAN — Buyurun Ahmet Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan ve sayın Senatörler; birkaç, defa tekerrür
eden üzüntülü lolay bugün de tekerrür etmiş ol
duğu cihetle, bu üzücü olayın tarih huzurunda,
millet huzurunda tescili ile sorumluluğuna ka
tılmadığımı açıkça beyan 'etmek isterim.
Memleketin birçok meseleleri bir çözüm 'bek
lerken ve Türkiye yenibaştan inşaa devre
sini idrak ettiği bir zamanda, millî iradenin
tecellisi ile kurulan Meclisin faaliyetlerini bir
obstrüksüyon ile sabote etmenin kimsenin hak
kı olnvadığını ve devam eden bu faaliyetlerin
mesuliyetinin ise, sadece yapanlara aidokluğunu bir kere daha belirtmek isterim.
Olay, gayet açık. Anayasanın sarih hüküm
lerine dayanarak ve bağımsızlığı esas vasıf
şayan gerekçesine dayanarak ve Senatonun

tecelli eden iradesi ile seçilmiş bulutlan bir
Başkanvekilinin Başkanlığını kabul etmemek,
zannedersem doğru değildir. Senato, Sayın
Turhan Kapanlı'm n bir dairesi, onun nâmına
çalışan bir kuruldan ibaret değildir. Burada
memleket mesel eleri görülmektedir.
Bundan 'evvel de çok ciddî bir mesele 'ko
nuşulurken, Yüksek Senatonun faaliyetleri
yine bu şekilde sabote edilmiş 'bulunmaktadır.
Bundan derin bir üzüntü duymaktayım. 'Onun
için heyecanımı za.yt edem iye re;k söz almış bu
lunuyorum.
'Gerçekten 84 neü maddenin konuşulması
sırasında, bugün Senatoyu «obstrüksüyon» la
•karşı karşıya bırakan arkadaşlardan birçoğu,
bir bağımsız senatör seçilirse, elbette Sena
tonun iradesi tecelli etmiştir, biz onu kabul
ederiz, demişlerdir. Bunun, hem Senatoda söy
lemişlerdir, hem de par tiler arası ve bağımsız
ların da katıldığı toplantıda ifade etmişlerdir.
Bu şekilde bir beyan olmasına rağmen, bu
gün Senato faaliyetlerini ve milletin iken dişin
den büyük hizmetler beklediği Türkiye Bü
yük Millet Meclisi faaliyetlerini geciktirme me
suliyetinin çok büyük olduğunu ve bu gibi ha
reketlere bir daha teşebbüs edilmemesi icabet»
tiğini ehemmiyetle 'arz etlerim. (Alkışlar)
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2. — Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı
Turhan Feyzioğlu;
Türkiye'ye yapılacak yar
dımla ilgili olarak Avrupa'da toplanan Korısorsiyum görüşmelerine katıldığı ve Konsorsiyum'un kararları hakkında demeci
B A Ş K A N — Buyurunuz, Sayın Feyzioğlu.
SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Reis Beyefendi, bâzı Senatör
lerin müzakereleri balkondan seyretmeleri aded
mi oldu? (Ayıp ayıp sesleri)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Sayın Başkan, s"aym senatör
ler, memleketimizin kalkınması için gerekli olan
dış yardım kaynaklarını sağlamak üzere kurul
muş olan Konsorsiyum ile ilgili ve Türkiye'yi
temsilen sayın Ticaret Bakanı Muhlis Ete ar
kadaşım ile birlikte katıldığımız son İktisadi
îş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Bakanlar toplantısiyla ilgili mâruzâtta bulunmak üzere hu
zurunuzdayım.
Bu toplantının ve toplantı vesilesiyle yap
tığımız temasların mahiyeti ve sonuçları hak
kında Yüce Senatoya mümkün olduğu kadar
süratle cevap vermeyi bir vazife saydık.
Muhterem arkadaşlarım, iktisadi İş Birliği
ve Kalkınma Teşkilâtı toplantısı vesilesiyle,
Paris'te bulunan muhtelif üye memleketlerin
bakanlariyle, ve bakan yardımcılariyle geniş
temaslarda bulunduk. Bu arada Amerika Bir
leşik Devletleri, Almanya, İtalya, Belçika,
İsveç ve Yunanistan Hükümetleri üyeleri ve
yardımcılariyle, iktisadi İş Birliği ve Kalkınma
Teşkilâtı Genel Sekreteri ve halen Türkiye
Konsorsiyumu geçici Başkanı Doktor Kristenzen ve yardımcılariyle Türkiye'yi ilgilendiren
çeşitli konularda çok faydalı olduğunu sandığı
mız müzakereler yapmak fırsatını elde ettik.
Bu toplantıdan sonra Bonn'da Doktor Erharttla ve bâzı Alman ımakamlariyîe memleke
timizi ilgilendiren dış yardım ve Müşterek Pa
zar gilbi mühim konularda fikir teatisi ve te
maslar yapmak imkânı hâsıl oldu.
Türkiye'nin plânlı kalkınma gayreti ve bu
yoldaki ciddî çalışmaları dış âlemde ve .millet
lerarası teşekküller nezdinde memleketimize
karşı beslenen güveni artırmıştır.
Müşterek Pazar konusundaki .gelişmelere
dair Sayın Dışişleri Bakanımız ayrıca Yüce

0:2

Senatoya izahat arz edecekleri için hen bu kö*
nu hakkında Yüksek Heyetinize geniş malû
mat vermiyeceğim. Bu husustaki, temaslarımı
zı özetlerken, kısaca atıfta "bulunmakla yetine
ceğim. Dış yardım ve konsorsiyum konusunda'
son toplantıdan ve temaslarımızdan baıhsetmeden önce daha evvelki aylarda vukubulan bâzı
gelişmeleri özetlemek isterim.
Türkiije'nin iktisadi kalkınması için, çok ta
raflı 'bir yardım mekanizması kurularak yar
dım edilmesi fikrinin, uzunca bir tarihçesi var
dır. Konu, değişik heyetlerle, değişik milletler
arası teşekküller içinde ve muhtelif devletlerle
ilgili olarak yapılan görüşmeler neticesinde ele
alınmış ve müzakere edilmiştir. Geçmiş hâdisatla vakitlerinizi daha fazla işgal etmemek içtin,
münhasıran son gelişmelere merkez olan Millet
lerarası İktisadi Kalkınma Teşkilâtı içerisin
deki çalışmaların kısaca (bir tarihçesini yaparak,
ibugürikü durumu teferruatiyle arz etıme'k isti
yorum.
Kısa (bir zaman önce, bizim de üyesi bulun
duğumuz eski Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri
nin de katılması ve ana statüsünde bâzı değiişikliklerin icrasiyle, İktisadi İş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtı adını almıştır.
Statüdeki değişikliklerden birisi, teşkilâtın
görevleri arasına üye olan ve olmayan memle
ketlerin kalkınmasına yardım etmek görevleri
nin de ilavesidir. 1962 yılı başlarında tediye
muvazenemizdeki açıklık dolayısiyle, Karma
Hükümet, Avrupa Para Fonundan İbir kredi al
mak için OEOD ye müracaat etmiştir. Bu mü
racaatımızın tetkiki sırasında, taldbimiz muhik
görülmekle beraber, kısa vadeli tedbirlerle,
Türkiye'nin iktisadi meselesinin halledilemiyeceği, bu itibarla konunun uzun vadeli olarak
ele alınması fikri ortaya atılmış ve bu fikir,
Avrupa Para Fonu İcra Komitesinin 27 Şuibat
tarihli raporunda da yer almıştır.
20 Mart tarihinde, Konsey talebettiğimiz kre
dinin verilmesine ait kararı alırken, ıbu mevzudaki temaslarımız neticesinde, Türkiye'ye ciddî
surette uzun vadeli kalkınma yardımı yapılması
işinin süratle teşkilâtlanması üzerinde de dur
muştur.
Bu arada Türkiye için çok taraflı İbir yar
dım mekanizmasının kurulması için etraflı ha
zırlıklar lyürütülmekte idi. Mart ayı sonunda
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iGrenel Sekreter Kristenzen'in memleketimizi zi
yareti Sırasında Hükümet çevreleriyle yapılan
temasda konsorsiyum mevzuu sarih olarak te
lâffuz ve müzakere' edilmiştir. Konsorsiyumun
plâna muvaızi şekilde (bir an evvel kurulması
için plân çalışmalarına 'hız verilmesi kararlaştı•rılmuş /bulunmaktadır. D. E. O. D. Konseyi 10
Nisan tarihinde iktisadi durumları ve gelişine
meselelerini tetkik .komitesini, Türkiye ve Yu
nanistan'ın 'kalkınma gayretlerini incelemek ve
mevcut bilcümle malûmattan istifade suretiyle
ıbir rapor ıhazırlıyarak, 1 Temmuzdan evvel Kon
seye 'vermekle vazifelendirmiş ve ayrıca yaz
tatilinden Önce Konseyin ıbu konuda ıbir neticejye bağlaması hususunu da ittifakla karara
ıbağlanlmıştır.
Bu karar (mucibince, Oenel Sekreter yardım
cılarından birisinin .başkanlığında bir OEOD
(heyeti, Nisan sonunda memleketimize gelerek
Plânlama Teşkilâtımızda tetkiklerde »bulunmuş
ve diğer ilgililerle geniş temaslaır yapmış. Tetkikat neticesinde 29 'Maiyıs tarihli bir rapor ha
zırlayarak Konseye vermiştir. Bu rapor, Ko
mitede uzun müzakerelere vesile teşkil etmiş
Plânlama Teşkilâtımızla ilgili 'bütün {bakanlık
ların temsilcileri Komite -huzurunda Türkiye'
nin meseleleri ve kalkınma gayretleri ve yar
dın ihtiyacı konusunda geniş, izahat vermişler
dir. Bu arada OECD merkezine bir 'ziyaret ya
pılarak, kristenzen ile konsorsiyumun: bir an
önce kurulması konusunda temasllarda bulunul
muş ve Genel .Sekreterin tertiplediği özel iblr
toplantıda, başlıca OECD devletleri delegeleri
ne 'Türkiye'nin durumu ve lonu desteklemenin
Batı âlemi için ifade ettiği iönem açıklanmıştır.
İNfotieede Komite 2 Temmuz tarihini taşıyan
ıbir .rapor Ihazırlıyarak (bunda, Türkiye'ye uzun
vadeli yardım yapılması için .çok taraflı Ibir yar
dım mekanizması kurulması lüzumunu kabul
ve tavsiye 'etmiştir. OECD Konsojyi 10 Temmuz
tarihinde yaptığı toplantıda, Türkiye ve Yu
nanistan'a yapılacak yardımın 'makanizmasını
sarih olarak tesib.it etmek ye icabında bir konsorsiyom teşkil etmek üzere, 'birer çalışma grupu teşkil etmeği kararlaştırmıştır. 'Türkiye için
kurulan çalışma ıgrupuna, bizden başka, Alman
ya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Kanada,
Birleşik Amerika, Fransa, İtalya, Lüksembung,
Ko.rveç, BJolânda, İngiltere, İsviçre, İsveç ve
Portekiz dâhil olmuşlardır. Çalışma grupu m e-
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saisi sonunda, Kristenzen ile daJha önce muta
bık kaldığımız şekilde ive 31 Temmuzda Türki
ye için bir konsorsiyumun kurulduğu resmen
İlân .edillmiştir. Teşekkülü tarihinde bu konsor
siyuma, Almanya, Belçika, Kanada, Birleşik
Amerika, 'Fransa, Lüksenlburg, # Kolanda, İtal
ya ve İngiltere >olma'k üzere, dokuz devlet işti
rak 'etmiştir. Bâzı milletlerarası teşekküllerin
de kaltılmıasiylc heyet genişletilmiştir. Şimdi,
son lolarak isveç'in katılması 'mevızuubaihistir.
Konsorslyom Reisliğine, bilindiği .gibi, Dr.
Ripken seçilmiş ve Konsomiıyomı derlhal çalışmaları.na başlamıştır.
İza'hatımın Ibu noktasında (hakikaten (mevzu
lara kısa zamanda nüfuz etmiş ve faydalı ça
lışmalar yapmış, olan Ripken'in ölümünden duy
duğum üzüntüyü (huzurunuzda belirtmek iste
nin.
Kon »otisi yomun kurulması ile ilgili çalışma lar, plan çalışmalarına muvazi olarak yürütül
müştür. Bütün teferruat ile bildiğiniz plân ça
lışmaları ve bu konuda yapılan kolokyumlar, yar
dım yapma imkânına sahip devletlerin ve teşek
küllerin. uzmanlarını da Ankara-'ya davet et
mek suretiyle, onlara, verilen bilgiler ve bu hu
sustaki teferruat üzerimle duracak değilim.
Konsorsiyumun, kuruluş gayesi, plân um iz un
dış yardımı, iin'anfeniıanını yeter 'miktarda ve
uygun şıaıitlarlaı temin etmek okluğu cihetle
'her şeyden levvel bizimi zaviyemizden Î963
yılında plânım dış finausıman ilhtiyacımım ive
olduğunun, tıesbi'ti lâzıımgeliyordu. Dalıa son
raki yıllarda Ibu yardımını ne olması kionusuuda
projeksiyonlar yapmak gerekiyordu. Plânda
ye.r altmış olan tediye muvazenesi rakamlarının
tetkikinden; anlaşıldığı üzere, 1963 yılı için
ihıtiıyaıç duyulan dış finansman miktarı yekûn
olarak 434 milyon dolardır. Auealk bu meb
lâğın 60 milyon doları sürplus dediğimi iz, bu
aidi verdiğimiz ve A'mıer-ika'nım. 480 sayılı Ka
nunuma dayanılarak yaptığı yandım olup.
zirai maddeler l'azlası yardımıdır. 25 .milyon
dolar da hususi senmaye ithali .tnalıiyetinde
olduğundan ıbu iki rakamı da tenzil edildiği tak
dirde - 60 .milyonla, 25 milyonu - ihtiyacımız
349 milyon dolara inmektedir. (Bu miktar ise
tediye muvazenesi tablosunda diğer sermaye ha
reketleri kısmında (gösterilmiştir. DaSha önceden
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temin edilmiş 'bâzı krediler 63 yılında kullanı
lacak kısımlarını da dikkate aldığımız zaman,
bu yıl için ihtiyaç miktarı biraz daha aşağıya
inmektedir. Gerçekten 1963 yılında temin edil
miş olan kredilerin bâzı dilimlerinin kullanıl
ması suretiyle elde edilecek dış finansman im
kânı 68 milyon dolardır. Bu 68 milyonu da ten
zil ettiğimiz zaman 1963 yılının munzam ihtiya
cı olarak 'karşımıza çıkan miktar 281 ımilyon
dolardır. (Konsorsiyumdan önümüzdeki yıl için
talebettiğimiz miktar da İşte bu miktardır, 281
milyon dolar. Yalnız bu rakamın içinde 35 mil
yon dolar kadarı hata payı, fevkalâde halleri
karşılamak üzere, ihtiyat payı .olarak vasıflan
dırılmış ve ayrı bir kalemde .gösterilmiş olan bir
miktar vardır. Biraz evvel temas «İttiğim 68 ımil
yon dolarlık mevcut, sağlanmış dış yardımlar,
DLF ve Exim!bank kredileridir ve son derece
de müsait şartları olan .kredilerdir. Talebimizi
incelifyen Kkmsorsiyom, 281 milyon dolarlık mik
tar içinde 'hata paıyı veya ihtiyat payı olarak
gösterilmiş olan 35 milyon dolarlık veya buna
yakın btir »miktar harioolmak üzere Türkiye'
nin yaptığı talebin ciddî '.hesaplara dayandığı
uygun bulunan ve kalkınma için zaruri ıgörülen plânın gerçekleşmesi için (bu miktarda dış
yardım yapılmasını kabul etmiş ve yardımın
1963 yılı munzam yardımının yekûnu olarak
250 milyon dolar rakamı üzerinde .görüş birli
ğine varılmıştır. Bu, (memleketimiz 'bakımından,
dış yardım temini konusunda ve plânın uygu
lanmasında atılmış ileri bir adımdır.
Son toplantı, bizim meselemizin doğrudan
doğruya konuşulması için tertibedilmiş bir top
lantı olmayıp, Bakanların normal olarak saptık
ları yıllık toplantıdır. Fakat bu toplantıya su
nulan raporda, Türkiye'nin karşı karşıya bu
lunduğu meselelere ve !bu arada Türkiye kon
sorsiyumu meselesine daha Genel .Sekreterin,
verdiği raporun birinci paragrafından itibaren
temas edilmekte idi. Bu raporda bizimle ilgili
olan kısımlarını Yüce Senatoya arz etmek iste
rim. Genel Sekreter bir yıllık faaliyet raporun
da, «OEGD nin geçen bir yıl zarfında, yeni fonk
siyonlarına, bilhassa üye iolan ve olmıyan mem
leketlerin kalkınmasına, yardım etmek fonksiyo
nuna bünyesini intibak ettirmek için gerekli
tedbirleri almış olduğunu, gerekli komitelerin
kurulmuş 'olduğunu ifade ettikten sonra bir ge- j
lişme ve kal'kınıma merkezinin (kurulduğunu ha-
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ber vermekte ve Türkiye ile Yunanistan'ın ge
lişmelerine yardım edecek .konsorsiyumların
teşkiledilmiş .olmasını da teşkilâtın yeni fonksi
yonlarına uygun davranışlarından biri olarak
en başta zikretmektedir.
Rapor, kalkınma meselesi ile ilgili olarak
daha ileride şöyle devam etmektedir. «Az geliş
miş memleketlerle olan münasebetlerimizde hal
letmek mecburiyetinde olduğumuz birçok me
seleler vardır. Yapılacak yardımın Ihacmi ve
mahiyeti ne Kılmak: lâzımdır. Coğrafi noktai na
zardan muhtelif bölgeler arasında dağılış tarzı
ne olmalıdır? Yardım külfeti, Batı memleketleri
arasında nasıl taksim edilmelidir?» ve dalha son
ra kalkınmaya muhtacolan memleketlere yapı
lacak olan yardımların, yalnız ımiktarınm de
ğil, şartlarının da 'hayati derecede ehemmiyet
taşıdığı ifade edilmekte ve yardımın şartları ile
ilgili çok kuvvetli bâzı ifadeler de raporda yer
almiş bulunmak!taclır.
Ka'likmtmıa yandıimı konusunda Genel Sek
reter şöyle demektedir :
«Üye 'meml'eiketler, tealkmimıaya muhtacolan
.memleketlere yardım etmeyi esasilı ve devamlı bir
vazife saymalıdır. Tıpkı eğitim ve sağlık sahala
rında im ahım. olan iş vazifeleri gibi, kallkınmıa
halindeki memleketlere yardımı da bir âmme
hizmeti şeklinde teşkilâtlandırmalı ve devamlı
Devlet vazifeleri arasına almalı ve öyle müta
lâa etmelidirler.» Yapacakları yardımın sevi
yesi ve şartları tediye muvazenesinin durumu
gibi, dış faktörlerde husule gelecek temevvüçlere göre ayarlanmalıdır. Bugün karşı karşıya
bulunduğumuz meselelerden biri yardım yapa
cak duruma erişmiş memleketlerden birçoğu
nun kendi tediye muvazenelerinin açık vermek
te olması veya yakın istikbalde bizzat bu geliş
miş memleketlerin
tediye
muvazenelerinin
ehemmiyetli bir açıkla karşı karşıya bulunma
sı tehlikesidir. Genel Sekreter, buna temas ede
rek, bu bir yana, durum bu şekilde olsa, bile,
kalkııırnla halindeki memleketlere yardım konu
su bundan müstakil olarak, eğitim gibi, sağlık
gibi bir âmme hizmeti şeklinde kabul edilmeli
ve hattâ raporunun bir yerinde ifade ettiği gi
bi, gerekirse bunun için özel bir vergi ihdas
edilmelidir, Genel Sekreter raporunda, Norveç
Hükümetinin yardım
programına
milletin
iştirakini sağlamak için
kalkınma
yardı
mı maksadiyle özel bir vergi ihdası düşünül-
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mekte olduğundan bahsetmekte ve
isveç'
te son olarak teşkil edilen bir komisyonun,
kalkınan memleketlere yardım dâvasını bu
şekilde
devamlı bjr müesseseye bağlamak,
halka bunu bir âmme hizmeti şeklinde benimset
mek hususundaki komisyonun fikirlerini nak
letmektedir.
Muhterem arkadaşlarım ; raporda Türkiye
ve Yunanistan konsorsiyumları hususuna tek
rar bir başka noktasında temas edilmekte ve
bu memleketler için konsorsiyom kurulmuş ol
ması, teşkilâtın konvaıısiyomundaki başlıca he
deflerden birinin gerçekleşmesi yolunda atılmış
çok ehemmiyetli bir adım olarak vasıi'landırılmaktadır.
Genel Sekreter, Türkiye için kurulan konsorsiyoma dokuz ve Yunanistan konsorsiyumu
na katılan 8 üye memleketin katıldığını, diğer
üye memleketlerin de buna iltihak etmesini te
menni ettiğini belirtiyor.
Toplantı açılırken, Genel Sekreterin bu yol
daki raporu üyelere dağıtıldığı için tamamen
okunmamıştır. Fakat Genel Sekreter bizzat ve
özlü bir konuşma yaparak Türkiye'ye yardım
mevzuunu en kuvvetli ifadelerle toplantıya
vaz'etmiştir. Teşkilâtın, Türkiye için bir kon
sorsiyum kurmakla mânevi bir vecibe altına
girmiş olduğunu fakat, bütün üye memleket
lerin allına girmiş oldukları (bu mükellefiyeti
yerine getirmek için henüz tam olarak hazır bu
lunmadıkları ve ıbugüne kadar konsorsiyuma
üye olmamış memleketleni üye olmaya ve üye
olan memleketleri de ımesulılyetleri seviyesine
çıikarak, Türkiye'nin ve Yunanistan 'm karşı
karşıya bulundukları meseleleri halletımelıeıri
için 'kendilerine yardım yapmıya davet etmiştir.
Türkiye'den bahsederken, Tüılkiye konsor
siyumunun geçici başkanı sıfatiyle, bizim meselelerliımizi biraz daha yakından incelemek
fırsatını bulduğunu ve Türkiye'nin karşı karşı
ya bulunduğu iktisadi meselelerin kalkınırna dâ
vasının âcil (mahiyetini bilhassa tebarüz ettirmcıkten de geri kalmamıştır. MuhteUlf ha'tiplerln Daltı dünyasının hızla kalkınması hürriyeti
içinde gelişmesini ve 1960 - 1970 yJlmda hodef
olarak tesbit edilen yüzde elli kalkınmayı ger
çekleştirmesi içıin alınması gerekli olan tedbir
ler, Ikonuşmalıar arasında Türkiye Konsorsiyu
mu mevzuuna yine temas edilmiştir. Belçika
Hükümetli temsilcilisi Ticaret Nâzın Brasör Tür-

kiye'ye yardım mevzuuııun ehemmiyetine işa
ret eden bir konuş mu yaparak, bütün üye mem
leketleri bu mevzuda daha sarih bir davranış
içinde bulunmaya 'davet etmiştir.
Hükümetlimiz adıma yaptığımız konulmada,
«Türkiye'nin plânlı kalkınma gayretlerinin
ehemmiyetime itemas edilmiştir. Evvelâ teşkilâ
tın son bir yıl zarfımda yeni fonksiyonlarına uy
gun bir hüviyete (bürünmek için yaptığı başarılı
çallışmallıara işaret edildikten sonra, Türkiye
Konsorsiyumunun ikurulmasunla emekleri geçen
Genel Sekretere ve bu konsorsiyuma bütün
memleketlere teşekkür edildikten sonra; kana
atimizce bir memleketlin kalkınmasının sadece
dış yardımla mümkün olmıyacağı hususu 'açık
ça belirtilmiştir. Kalkınmanın, bizim nazarı
mızda, blir taraftan içeride tasarrufu artırmak
la ve idari teşkilâttı, kalkınmayı mümkün kıla
cak hale getirmekle, 'gerekli reformları yap
mak ve 'bütün kaynaklan rasyonel bir şekilde
kullanmakta, fakat mutlaka 'bu tedbirleri destektiyecek kâfi ve uygun şartlı dış yardımı da
sağlamakla mümkün olduğuma temas edilmiştir.
Tüıtkllye'nin enflâsyonu yenmek ve stabilizasyoıı programını gerçekleştirmek hususundaki
başarısına işaret edildikten sonra iç kaynakları
mızı, plânda düşündüğümüz kalkınma hedefi
ne ulaşacağımız şekilde nasıl seferber ettiğimiz
açıklanlrmştır. Kalkınma Plânımızın Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kabul ediluub olduğu
nu, iktisadi Devlet teşebbüslerinden 'başlamak
üzere reform tedbirlerinin de yürütmekte bulun
duğu ifade olunmuştur.
Kalkınma plânımızın Türkiye'de hürriyet
içinde, demokratik müesseselere sadık kala
rak kalkınma hedefi güttüğünü, sosyal ada
let ilkelerini ihmal etmediğini ve kalkınmanın
enflâsyona yol açmadan dengeli olarak, is
tikrar içinde sağlanmasının da hedef olduğunu
söyledikten sonra, kalkınmayı her türlü ted
bir ve teşvikin başında olduğuna inandığımız
özel sektörün gelişmiş memleketlere
ııazamn
çok daha fazla vazifesi olduğuma inandığı
mız âmme sektörünün elbirliği ile gerçekleş
tirmek mümkün olduğu inancında bulunduğu
muzu işaretle ve konsorsiyumdan beklediği
miz yardımın şartlan, hususiyeti üzerimde
durduktan sonra, Türkiye'nin hürriyet niza
mı içinde kalkınmayı başarmak ve iktisaden
az gelişmiş olmak «enberini, fasid dairesini
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kırmak için kendisine düşen bütün gayreti
göstermeğe ıkararlı olduğumu ve Türkiye kon
sorsiyumunun başarısının, bu durumda olan
bir memleketin hürriyet içinde kalkınmasını
başarmaya muktedir olacağının delili olduğuna
işaret ederek, yalnız 'bunun Türkiye için de
ğil, fakat teşkilât için de bir imtihanı teşkil
ettiğini ifade etmişizdir.
Daha evvel konuşan bâzı hatiplerin, Batı
âleminin müşterek ideali olarak ifade ettikleri
hızlı kalkınmanın, hürriyet prensipleriyle ka
bili telif olduğuna inandığımızı ve Türkiye'
de hürriyet içinde hızlı kalkınma gayretleri
nin mutlaka başarıya ulaşacağına kaani oldu
ğumuzu ifade ettikten sonra, bunun iki şartı
olarak Türk Milletinin ve Batılı dostlarının me
suliyetlerinin seviyesini yükseltmelerini ve her
birisinin bu hususta kendisine düşen gayreti
olduğunu belirtmeye çalışnıışızdır. Daha son
ra Türkiye konsorsiyumu ile ilgili olarak
genel sekreter üye olan memleketlerin bütün
bakanlarını özel bir toplantıya davet etmiş
ve kendilerine
Türkiye
konsorsiyumunun
ehemmiyetini ve her Devlete kendi bünyesine
düşen mesuliyetin ölçüsünü ifade etmiştir.
Bu çalışmalara muvazi olarak demin arz etti
ğim devletlerin ilgili bakanları ile ayrı ayrı
konuşmak suretiyle sarf ettiğimiz gayretlerin,
alınan neticeleri ve Türkiye'ye yardımın yal
nız Türkiye bakımından değil, Batı âlemin
de taşıdığı önem üzerinde durulmuştur. Ne
ticede neşredilen tebliğde, Türk konsorsiyu
mu ile ilgili olarak su hüküm yer almıştır;
kalkınma halindeki bütün üye memleketlerde
süratli bir gelişmenin şayanı temenni olduğu
nu, Bakanlar teyidetmişler ve 'teşkilâtın bu
sahadaki gayretlerin devamına affettikleri
önemi yeniden belirtmişlerdir. Bu meyanda
Türkiye ve Yunanistanm kalkınma- politika
larımı desteklemek için kurulmuş bulunan kon
sorsiyumlar tarafından yapılacak mesainin öne
mi üzerinde de durmuşlardır. Nazırlar; ge
lişmekte olan memleketlere yapılan yardım
miktarının ve müessiriyetinin artırılmasına ve bu
yardımlardan faydalanan memleketlerin ken
dileri tarafından yapılan kalkınma
gayret
leriyle bir rabıta kurulması için daha toplu
icraat yapılması üzerinde durmuşlardır. Ge
lişmiş olan her üye memleketin normal politaiksı içinde bir yardım politikasının «ıeveu-
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diyeti esaslı unsur ıolarak o memleketin bün
yesinde yer almalıdır.
Nazırlar çalışması teşkilât tarafından ter
tiplenecek olan bir gelişme merkezinin kurul
ması hakkında alınmış olan kararı memnuni
yetle kaydetmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, yardım konusu bu
toplantıda gelişme halinde bulunun memleket
lerle gelişmiş memleketlerin ticari münasebet
leri üzerinde de durulmuş ve ehemmiyetle şu
gerçek belirtilmiştir. Gelişmekte olan memleket
lere yardım etmek kâfi değildir. Çünkü, geçen
10 - 20 senelik devrenin tecrübeleri göstermek
tedir ki, hammadde ihracetmeye mecbur olan
memleketlerin ticari münasebetlerinde durum
devamlı olarak sanayi bakımından gelişmiş
olan memleketlerin lehine gelişmektedir. Bu
itibarla bir taraftan gelişme halindeki mem
leketlere yardım yapılırken, diğer taraftan ti
cari münasebetlerin seyri bu memleketlerin te
diye muvazenesindeki açığın artmasına müncer
olmaktadır. Şu halde yardım politikasını mut
laka uygun bir ticari politika ile destekle
mek ve bu memleketlerin yalnız hammaddeleri
uygun fiyatlarla, istikrarlı fiyatlarla satılma
sını temin etmek değil, sınai mamullerinin de,
gelişmiş memleketler pazarlarına daha kolay
lıkla ulaşmasını temin edecek tedbirleri almak
lâzımdır, kanaatine varmıştır. Bilhassa bizim
memleketimiz bakımından, sınai maddeleri ih
raç durumuna gelmekte olan memleketimiz ba
kımından bunun ehemmiyeti aşikârdır. Bu hu
susta Amerikan Delegasyonunun bir karar su
reti de bahis mevzuu idi, bunun üzerinde daha
evvel çalışılmış ve ticari politika ve yardım po
litikasının koordinasyonu hakkında bir Bakan
lar toplantısı kararı yayınlanmıştır. Fazla vakti
nizi almamak iiçn bu k a r a n tam olarak okumak
istemiyorum. Yalnız kısaca şöyle demektedir :
«Bakanlar Toplantısı, ticaret ve yardımın
birbirine bağlılığını hesaba katan ve gelişmek
te olan memleketlerin ekonomik inkişafını ko
laylaştırmayı hedef tutan ahenkli politikalar
hazırlamak hususunda gayret sarf etmelerini
üye memleketlere tavsiye eder.» Ayrıca bu sa
halarda takibedilen politikaları incelemek yukardaki tavsiyeyi tatbika imkân verecek vası
taları tâyin etmek, yanı ticari politikayla yar
dımı desteklemek hususunu, diğer milletler
arası teşekküller tarafından yapılan çalışmalar

— 261 —

C. Senatosu

B : 14 6.12.1962 O : 2

da. göz önünde tutularak bu tavsiyelerin tat
bikine konulması için gerekli tedbirleri almak
üzere, teşkilâtın ve bu çalışmaları yöneltip
koordine etmek ve en kısa zamanda Konseye ra
por verilmek üzere de İcra Konseyini görev1 on di rir.» denmektedir.
Muhterem arkadaşlar, yardımın şartları ko
nusunda .belirtilen fikirler arasında, yardımın
ağır faizli ve kısa vadeli olması halinde, yar
dım alan memleketlerin dış borç yükünün,
kusa bir istikbalde tahammül edilmez dereceye
varacağı hususunda dikkati nazarı çekilmiştir.
Faaliyet raporunda bu mevzu ile ilgili bir cüm
leyi, 'bizim memleketimizi yakından ilgilendir
diği için Yüksek Senatoya arz edeceğim.
«Dış yardımdan istifade eden bâzı memleket
ler dış borç olarak gayet ağır bir yük altına
girmektedir. İstikbâlde bu gibi memleketler
deki kalkınma teşebbüsleri bu memleketlerin
yüklerini ağrriaştırmıyaeak şekilde finanse edil
melidir. Aynı şekilde bağlı yardımın yani pa
ra verip ancak benim memleketimden itha
lât yapabilsin tarzındaki kayıtlarla bağlı yar
dımında az gelişmiş memleketlerin ekonomileri
üzerinde menfi neticeleri olabileceği, hususuna
işaret edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarını, bunun yanı sıra
yardım alan memleketlerin, yardımı faydalı şe
kilde kullanmaları imkânının, yardım miktariyle mütenasip olmadığına çok zaman raslandığına da işaret edilerek, bir memleketin 'bîlzzalt sarf ettiği yapıcı gayretlerin de, yardımın
miktarını tes'hit ederken dikkate alınmasına
Igüli raporda yer verilmiştir. Bu analda plân
da dahilî plânda vergi rejimi, zirai politika,
sosyal ve idari müesseselerin reformu gibi sa
halarda lüzumlu tedbirlerin almımalsma, ikalkınma hadimdeki memleketlerin teşvik edilmesi lü
zumu. belirtilmiştir.
Muhterem arkadaşlarını; bu temaslar ara
sında inhilâi eden 'konsorsiyum başkanlığına İki
min seçileceği konusunda da geniş temaslar yap
mak imkânı bulduk. Bu mevzuun sevindirici
şekilde tam bir kanaate vâsıl olarak Paıris'ten
ve Bonn'dan ayrıldık. Yardımın miktarı konu
sunda arz ettiğim gibi, mesele halledilmiş gibi
görünmektedir. Bununla 'beraber munzam îilhtiyacınıız olan 250 milyon dolar, ihtiyat payı
île beraber 281 milyon doların taksimi husu
sunda henüz kesin bir sonuca 'konsorsiyum için-

do varılmanıışitır. Paris'teki toplantı tmünasebetiyle konsorsiyuma üye olan memleketleri»
Bakanları özel 'bir toplantıya davet edilerek;
3 Aralık Pazartesi gününe kadaır her Hüküme
tin kendi iştirak hissesini, baş delegeleri vasıtasiyle Krisıtenzen'e bildirmeleri isıtenmiştir.
o Analık tarihi geçmiştir. Bu arada bâzı mem
leketler beyanda 'bulunmuşlardır. Fakat bizim
tahminimize göre, 11 Aralıkta toplanacak olanı
konsorsiyuma kadar bâzı memleketler kararları
nı henüz, bildirmiş olamıyacaikliardifr. Hattâ
11 Aralıkta dahi üye olan memleketlerin hepsiııiın, iştirak hi&sesi hususundaki kararlarını
Hükümetten ve ahvalde parlâmentolarından ge
çirmiş olarak bildirmeye muvaffak olacakları
kesin olarak iddia edilemez. Bununla beraber,
çeşitli devletlere ve teşekküllere isabet edecek
olan yardım hisseleri hakkında s/ekreteryamın
çalışmaları ve bizim buna muvazi olarak yap
tığımız çalışmalar bu hususu da gitgide vuzu
ha kavuşturmaktadır. Tem aslar, ikili olıarak
Türkiye ile ilgili devletler arasında hem de
OECD de hem de konsorsiyulm çerçevesi içimde
devam edecektir. En kısa zamanda Ibu husumın
neticeye bağlanacağına güvenimiz tamdır.
Ortalk Pazaria ilgili olarak bu /toplantı vesi
lesiyle mu'htellÜf Bakanlarla yapılan temaslarda,
durumumuz ve meselenin âdil vaziyeti kendile
rine etraflı olarak belirtilmiş ve çok ümit veri
ci beyanlarla kaıışılaşılmışıtır. Sayın Dışişleri
Baıkanı !bu mevzuda ıson ve hakikaten sevindi
rici 'gelişmeleri Yüksek Heyetinize arz edecek
tir.
Bendeniz özet olarak şunu arz edeyim ki;
dış ülktisadi münasebetlerimiz çok iyi bir mec
radadır.
Türk milletinin hürriyet prensipleri ve de
mokratik rejime bağlılık içinde kalkınma azmi
ni ve bu yolda ciddî çalışmalarda bulunduğu
nu, Batı âlemi de tamamen kavramış ve kaibul
etmiş durumdadır. Çalışmall arımızın ciddiyeti
ne güven verecek olan sunduğumuz bütün do
kümanların her türlü münakaşaya tahammül eden
ve her türlü münaikaşa neticesinde sıhhatli ol
duğu sabit olan vesikalar olduğuna dair çok
sevindirici beyanları hem seıkreterya çevresin
de, hem de teknisyenlerden hem de mesul si
yaset adamlarından mütaaddit defa, .duymakla
hakikaten 'bahtiyar olduk. D ıs i'ktisadi müna-
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«ebelilerde büyük mesafe alınmıştır, ve büyük
güçlükler yenilmiştir. İçerdeki: gayretlerimize
muvazi olarak, önümüzde bulunan diğer güçJükleırin de yenileceğine güvenimizi 'ifade ede
rek huzurunuzdan 'saygı ile ayrılırımı. Hürmet1 erimi e. (Alkışlar)
3. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin;
Avrupa Müşterek Pazarına Türkiye'nin katılma
sı konusunda demeci

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının imanı
za ti Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz edil
miştir.
Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı.
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN OEM AL
ERKİN -— Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarım : Müşterek Pazara katılma, gayret
lerimizde eriştiğimiz yeni safha ve netice vesi
lesiyle bâzı açıklamalarda bulunmak üzere
huzurunuza çıkmış bulunuyorum.

BAŞKAN — (Dışişleri Bakanına, hitaben)
Mumterem Bakan, izin verirseniz .bıir hususu
Yüksek Heyetin ıttılaına ara ettikten sonra zatıâlinize söz vereceğim, özür dilerim.
Adana Senatörü Sayın Mehmet Ünal'dı, 9
ncu Birleşimde gündem dışı söz :almış .muay
yen mevzularda Hay in Dışişleri Bakanının Se
natoda izahat vermesini tatebetmişti. Riyaset
zapta, geçen bu beyanı esas kabul etmiş ve 'key
fiyeti Dışişleri Hakanlığına intikal ettirmek
suretiyle vazifesini ifa etmişti. Dışişleri Bakan
lığımızdan aldığımız cevabi yazıyı Yüksek
Heyetin ıttılaına arz ediyorum :

Hâtıralarımızı yakın bir maziye çevirecek
olursak, görürüz ki, 1962 senesi -başında, Müş
terek Pazarla münasebetlerimiz, tam bir du
raklama devresine girmiş bulunuyordu. O ana
değin, en son. temaslar 1961 Nisanında cereyan
etmiş, ve bu müzakereler sırasında, Müşterek
Pazar Komisyonu, bize, gümrük birliği fik
rinden, muayyen bir müddet için, vazgeçmek1 iğim izi, onun yerine iktisadi, ticari ve malî
bir nevi iş birliği anlaşması ile yetinmekliğimizi
telkin etmişti. C) tarihte Altıların hüyük ço
ğunluğu, Türkiye ile gümrük birliği fikirni
tamamiyle, zihinlerinden, çıkarmış bulunuyor
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
lardı.
Dış siyasi olaylar ilk.
Hakikat o idi ki, Türkiye'nin durumunun
29 iKasıın 1962 tarihli ve 143 - 2?>/?>7fâ sayı müsait olmaması sebebiyle, gümrük birliğinin
lı yazılan.
derhal tahakkuku gayrikabil olsa dahi, bu
Evvelce de arz etmiş olduğum üzere, dış
birliğin, hiç olmazsa, prensibini muhafaza et
politikamız hakkında zaman zaman Yüksek
medikçe, Batı entegrasyon hareketleri .karşısın
Meclisi e re malûmat arz etmek benim için zevk
da, sadece, seyirci kalmaklığımız mukadder
li ve şerefli bir vazifedir.
olacaktı. Böyle bir akıbetin hudutsuz ve aşikâr
1:! Aralıkta yapılacak olıan NATO Bakan
tehlikeleri üzerinde durmaya lüzum görmüyo
lar Konseyi ile onu ta.kihedeeek Avrupa Kon
rum.
|
seyi ve Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Dışişle
Bu sebeple, hariciye olarak, Altılar nezdinri Bakanları toplantılarından sonra. Ankara'
de kesif bir diplomatik faaliyete geçtik. Ben
ya avdetimi mütaakıp, bütçe müzakereleri do
şahsan, başta General De Gaulle olmak üzere,
layı siy l e, gerek komisyonda gerek Yüksek
muhtelif tarihlerde, 'bütün Altıların dışişleri
Meclislerde dış politika konusunda. geniş iza
bakanları ile temas ettim. Turhan Feyizoğhı
hat vereceğim gibi. Sayın Meclis üyelerinin.
arkadaşımız ila Brüksel'e giderek Müşterek Pa
vukubulacaık so rai arını da cevaplandıracağım
zar Komisyonu Reisi ile temas yaptı.
tabiîdir.
Marttan itibaren, tâbir caizse sıfırdan baş
Bunlar haricinde, memleketimizi pek ya
lıya rak o ay devam eden kesif bir çalışma so
kından ilgilendiren ve Yüksek Meclise arzı
nunda, Altıları, Türkiye ile müzakerelerin tek
zaruri olan mühim olaylar vukuunda veya
rar başlamasına iknaa muvaffak olduk. Bunun
sayın Meclis üyelerinin talebi üzerine, gerek
neticesi olarak, 18 - 22 Haziran arasında, cere
güiKİem içi açık, gerek gündem dışı kapalı
yan eden müzakerelerde, muhataplarımız, güm
toplantılarda her zaman izahat vermeye hazır
rük birliği esasını kabulden yine uzak kal
bulunduğumu saygılarımla 'arz ederim.
dılar. Ancak heyetimiz, muhtelif bakanlıklara
Dışişleri Bakanı
mensup genç arkadaşlarımızın müşterek meFeridun O pırnal Erkin
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saisiyle tesbit edilip Hükümetimizce tasvibediliiıiş olan isabetli ve realist noktai nazarımızı
büyük bir kuvvetle savundu.
Ağustos ayı, Müşterek Pazarın tatil ayıdır.
Müzakerelerin, bir defa daha, uzun müddet
sürüncemede kalmaması için, behcmahal Tem
muz ayı iyinde, Nazırlar Konseyinden, bir ka
rar alınması ieabediyordu. Bunun istihsal edil
mesi, Dışişleri Bakanlığınız için âdeta saate kar
şı yarış mahiyet, ve heyecanını taşıyordu.
Biz, bu hedefi temin ettik ve temin eder
ken de gümrük birliğinin prensibini nihayet
kabul ettirdik. Bu netice, diyebilirim ki, Müşte
rek Pazarla cereyan etmiş .olan temaslarımız
esnasında, akydedilen, ilk büyük başarı olmuş
tur.
Bu karara istinaden, 8 - 12 Ekim tarihleri
arasında, Türk Heyetiyle Müşterek Pazar Ko
misyonu Heyeti arasında cereyan eden müza
kerelerde, görüşmeler biraz evvel arz ettiğim
temas üzerine vuku bulmuştur. Yapılacak Or
taklık Anlaşmasının, Gümrük Birliğine müncer
olması prensibi üzerinde, Nazırlar Konseyinde
esasen evvelden mutabakat teessüs etmiş ol
duğu cihetle, müzakerelerde,daha ziyade, Or
taklık Anlaşmasının istinadedeceği hükümler,
ve ticari mübadelelerin cereyan şekli üzerinde
durulmuş, ve heyetimiz bu mevzudaki noktai
nazarımızı izah ve müdafaa eylemiştir.
Müşterek Pazar usullerine göre, komisyon he
yeti ile yapılan, her müzakereden sonra, bir rapor
hazırlanır, ve muhtelif mercilerden geçerek, Na
zırlar Konseyine gelir, orada bir karar alın
dıktan sonra, komisyona yeni salâhiyet verilir.
ve müzakereler tekrar başlar. Nazırlar Konseyi
ise, mutaden, ayda bir defa toplanıp, çok
yüklü bir gündemi tezekkür etmek durumunda
dır.
Müşterek Pazar Nazırlar Konseyinin, Kasını
toplantısında, 8 - 12 Ekim müzakerelerinde,
ileri sürülen, noktai nazarımız tezekkür edil
miş ve Ortaklık Anlaşmasının istinadedeceği
hukuki temel, görüşümüze uygun bir şekilde,
prensip kararma bağlanmıştır. Ancak, ticari
münasebetler bakımından, Ortaklık Anlaşma
sının ilk senelerinde tatbik edilecek usul hak
kında, Altıların her biri, kendi zaviyesinden;
Camia da, bir bütün olarak, tetkiklerini ikmal
edememiş olduğundan bu noktanın bir karara
bağlanması Aralık toplantısına talik edilmiştir.

'•et, 3 - 4 Aralık tarihlerinde yapılan,
Konsey toplantısında, bu mevzu, görüşümüze
çok yaklaşan bir şekilde, prensip kararma bağ
lanmış bulunuyor.
Gerek Kasımı., gerek Aralık toplamıt darında,
ibu neticelerin alınaibilim'esi ilcin, bir taraftan 1
Ankara'da, Altıların Büyükelçileri! nezdinde,
diğer taraftan Altılar ve Teşkilât ııezdinde, de
vamlı ve ısrarlı teşebbüsler yapılması gerekti.
Ben samsan, 8 Ekim müzakerelerine hcımen ta
kaddüm eden günlerde, Birleşmiş Milletler
loplanitısımdan faydalanarak, New - Yonk'ta,
'bütün Altıların Hariciye Nazırları ile görüş
meler yaptım; aynı mıüzakereler devaim eder
ken Paris'te, yüıkıseik seviyedeki mesul kimse
lerle temaslarda bulundum; Anikara'ya dön
dükten sonra da. Altılarım Ankara'daki sefirle
ri ile, ıbu mevzuda tevali eden görüşmelerim
oldu. Altılar nezıdindeki büyükelçilerimiz de en
yüksek seviyelerde d ev alınlı tcşeibbüfslerde bu
lundular.
Bütün 'bu çalışmalar sonunda, bugünkü ne
ticeye vanraış 'bulunuyoruz. Şimdi, varılan
prensip kararları çerçevesi içinde, hakiki mânasiyle, Ortaikhk Anlaşmasının haizırlanm-ası
müzakerelerine 'başıllanacaıktır. Şimdiye kadar
yapılmış mıüzake reler, daha ziyade, Türkiye'
nin noktai nazarını izaıh, müdafaa ve muhatap
larını ikna etınıe çalışmasına inhisar elmiştir.
Müşaıhede 'buyurmııış olacağınız üzere, mü
dafaa eittiğiımiz noktai nazar hakkında, izahla
'bul ummadım. önümüzdeki aylarım (müzakere
konusu ollnnasıı d olay isiyle, teferruatı üzerinde
görüışmıeık, taikdir 'buyuracağımız veçhile, ne
mûltaıt, ne de nıümkündür. Anca.k »müsaade 'bu
yurursanız 'bunun ana hatlarını kısaca arz ede
yim :
Ana gayemiz, Avrupa iktisadi 'entegrasyon
ve 'bunu taikilbedeceik olan, siyasi entegrasyon
hareketinin dışımda kalımanıiaıktır. Böyle bir
hartiküte, kaltılamaımalklığın, ne demek olaca
ğı kolaylıkla anilaışılaibilir. İktisadi entegrasyo
na giden yol, gümrük 'birliğidir. Gümrük bir
liği, ve iktisadi 'entegrasyon, bugünden yarına,
tailıakkıık edelbilecelk normal hâdiselerden sa
yılamaz. Altılar bunu sıralarımda talhaikikuk et
tirmek için, 12 sene gilbi, uzun bir mıüddel
derpiş dtmlşlerdir. Türkiye'nin, içinde bulun
duğu iktisadi durumdaki bir Devlet için, şüp
hesiz, bumdan daha uızun bir müddete zaruret'
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vardır. Gümrük, birliği, t ah alk kukuna başlan
dığı günden itibaren, karşılıklı vecibeleri iea'bettirir. Memleketimizin durumu,, bugünden
itibaren bir gümrük birliğinin gerektireceği
'bütün vecilbeleri yerme- getirebilmeye müsait
bulunmamaktadır. Bu bakımdan, intikal dev
resi diye, vasıflandırılan, ve karşılıklı vecibe
lerle, gümrük birliğinin tedricen ta'hakkukuıııı kapsıyan devrenin, bizim için daha birkaç
sene .sonra başlaması' zarureti' vardır. Ancak
Altılarla iş birliği yapmak için, bu birkaç se
nenin geçmesini beklemek de mümkün değil
dir. Bu bakımdan Altılarla derhal bir ortaklık
anlaşması yapılması; ıbıı anlaşmada, muayyen
şartlar dahilimde ve 'muayyen bir müddet son
ra, gümrük birliği intikal devresine geçileceği
nin derpiş edilmesi; ve böylelikle, Türk eko
nomisine gideceği istikametin gösterilmesi za
rureti mevcuttur. İntikal devresi bilfiil başlı^
yaua kadar, Türkiye, ekonomik istikrarını, ve
plânlı gelişmeyi tahakkuk ettirmekten daha
ileri gidecek, pek cüzi vecibeler tekabbiil ede
bileceğine göre, Altıların da, mukabil vecibeli'eri, nisbeten cüzi kalmak durumundadır. Bu-

nunla beraber Türkiye'nin iktisadi kalkınmasına
yardım eden Altıların, bu kalkınmanın en
mühim unsuru olan Türk ihracatının geliştiril
mesi konusunda, da, Türkiye'ye ımiizahir olma
ları ve hukuki imkânları sağlamaları, vazgeçil
mez bir keyfiyettir. Bunun yapılabilmesi için.
milletlerarası taahhütlere, ve bilhassa GATT
Anlaşmasına ittiıba, zarureti vardır. Binaen
aleyh Ortaklık Anlaşmasının GATT'ın muayyen
hükümlerine istinadeden, bir metin halinde or
taya çıkması iealbetimektedir.
Tezimizin ana batları bunlardır. Arz ettiğim
gibi, Altılar, Nazırlar Konseyinin nihayet, al
dığı son prensi]) kararı da ibu tezimize, çok
büyük ölçüde, tetabuk etmektedir ve bu ka
rar, Türkiye'nin, iktisadi bir entegrasyon ha
reketimde, güvenilir bir partöner olarak, kabul
edildiğini göstermektedir.
Müşterek Pazara iltihak mı uz sabasında, sarf
ettiğimiz devamlı gayretlerin birinci safhası,
ibu suretle başarı ile neticelenmiştir. Bunun
Yüksek Mecllsiniize tebşir etmekle çok büyük
'bir şeref ve iftihar duymaktayum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Mansur
Ulusoy ile Abdulkerim Saraçoğlu'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/153)
BAŞKAN ---- îzin tezkeresini okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda, adları yazılı Cumhuriyet Senato
su üyelerinin hizalarında gösterilen müd
detlerle izinleri, Başkanlık Divanının 5.12.1962
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdul
kerim Saraçoğlu, mazeretine binaen, 10 gün
20 . J l . 1962 tarihinden itibaren.
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Man
sur Ulusoy, mazeretine binaen, 10 gün 4 . 12 .
19(52 tarihinden itibaren.
BAŞKAN
arz edeceğim,

Teker teker okuyup oyunuza

Abdulkerim Saraçoğlu, mazeretine binaen,
10 gün, 20 . 11 . 1962 •tarihinden itibaren. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Mansur Ulusoy, mazaretine binaen, 10
gün, 4 . 12 . 1962 tarihinden itibaren. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti f.
Bir önerge var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan 14 S. Sayılı Kanun ta
sarısının diğer kısımlardan önce ve ivedilikle
görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Komisyonu
Sözcüsü
Ankara
Niyazi Ağırnaslı
BAŞKAN — önergenin kanun tasarıları
nın sorulardan önce konuşulması kısmını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. O halde kanun ta
sarılarının görüşülmesine başlıyorum.-
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6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Ahvali .şahsiye ile ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
tulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Söz
leşmenin onaylanmalıyım
uygun
bulunmasına
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
İçişleri ve Bütçe komisyonları
raporları,
(M.
Meclisi 1/128, C. Senatosu 1/78) (S. Sayısı : 14)
| Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1962} (1)
BAŞKAN — Gündemin, birinci görüşme
si yapılacak işler kısmında bulunan, 14 S. Sa
yılı kanun tasarısının görüşülmesine başlıyo
ruz. Bu tasarının diğer işlerden önce Ve ive
dilikle görüşülmesini, Bütçe Komisyonu Söz
cüsü Anıkara Senatörü Sayın Niyazi Ağımaıslı
teklif etmektedir. Keyfiyeti, İçtüzüğün 70
nci ve mütaakıp maddelerine göre oylarınıza
arz edeceğim. Tasarının öncelik ve ivedilikle
müzakeresini kabul 'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul, edilmiştir.
•içtüzüğün 102 nci maddesine tevfikan es
babı mucibe ımazbatalariyle, maddelerin he
yeti umumiyesinin okunmasına lüzum olup ol
madığı hususunu Yüksek Heyetinizin tasviple
rine arz edeceğim. Lüzum gördüğünüz takdir
de »aynen okutacağım, aksi takdirde doğruca
tasarının heyeti umuımiyesi hakkında, müzake
relere geçeceğiz. Maddelerin okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmasına, lüzum görül
memiştir.
Kanun tasarısının tümü hakkında konuşmıak
istiyen ^arkadaşımız var mı?.. Yok;. 'Söz isti

yen arkadaşımız olmadığına göre maddelere
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Btmiyenler... Maddelere geçilmesi
kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum.
Ahvali şahsiye
rasız verilmesi
hakkındaki 26
onaylanmasının

ile ilgili belge örneklerinin pa
ve tasdikten muaf tutulması
Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin
uygun bulunmasına dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — 26 Bylül 1957 tarihinde Lüksembıırg'ta imzalanan Ahvali şahsiye ile ilgili
belge örneklerinin parasız verilmesi ve tas
dikten muaf tutulması hakkındaki 'Sözleşme
nin onaylanması uygun görülmüştür.
BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen
arkadaşımız var mı?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... lütmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. •— Bu kanun, yayımı ıtarihinde
yürürlüğe girer.
(BAŞKAN — Madde /hakkında, söz istiyen
arkadaşımız var mı?... Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler... tötmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE -'!. -—• Bu kanunun hükümlerini İr
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanunu açık oylarınıza arz edeceğim.
•Rey toplatma, muamelelsi devam ederken, izin
verirseniz, sözlü sorulana gecelim efendim.

7. — SORULAR VE CEVAPLARI
,i _ SÖZLÜ SORULAR
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaşhn, tedavi için yurt dışına gönderilen hasta
ların mâruz kaldıkları müşkülât ve bu hususta
alman tedbirlere dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/101)
BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada. Sa
yın Bakan burada. Soruyu okuyoruz :
(1) 14 S. Sayılı
nundadır.

basmayazı

tutanağın

so-

VE

CEVAPLARI
24 Eylül 1902

Cumhuriyet Sen altosu Başkanlığına
Aşağıdakiî hususlar hakkında, »ayın Sağlık
Bakamının sözlü cevaplarına tavassutta bulunul
masını m:z ederim.
Saygılarımla.
M. Sadi Köçaş.
Cum(huriyet Senatosu Üyesi
Yurt içinde tedavilerine imkân olmadığı sağ-
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hk <kuru!kı raporu ile sabit olup Devlet tarafın
dan veya 'kendi hrikâniarı ile yurt 'dışına gön
deril. n hasta Vatandaşların yabancı memleiketlerde mâruz kaldıkları çeşitli müşkülâtla ve ast
ronomik rakamlarla ifade edilen yüksek mas
raflarına rağmen 'buyuİv kısmının muhtelif se
beplerle gereği 1 adar istifade edemediklerine
bizzat şiahîdolarak 1960 ydmda Millî Savununa
Bakanlığı vaısıtasiyle bâzı teklif ve «mâruzâtta
bulunmuştuk.
Aynı mahzurları müşahede etlen Londra
Büyükelçiliği de keyfiyeti Dışişleri Bakanlarına
arz etmişti.
Mevzuun Sağlık Ballandığına intikal ettiril
diği öğrenilmiş ise de bugüne kadar hiçbir ted
bir alınmadığı, yukarda bahsedilen mahzurla
rın aynen devam etmekte olduğu göinilmektedir.
Bu duranı karşısında :
a) Maddi ve mânevi mıahzurların sayı'la-'
mıya-cıak kadar çok ve 'büyük olan bu usulün
ıslahı veya değiştiriliımesi için Sağlık Bakaınlığınca lıer hangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
b) Yıapılmiaktla ise bu tedbirler nelerdir?
e) Ne zialman tatbik mevkiine konulabile
cektir?
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YAKDIM BAKANI
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Millet vekili)
— Muhterem. Başkan, muhterem arkadaşlarını;
Hastalıkları dolayısilyle yurt dışına giden
vatandaşlarımızın durumu ve alılan tedbirlere
dair, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi
Koçaş'm taıiafından cevaplandırılmasını istedi
ği hulsulsları yüksek huzurunuzda, arz ediyoruım:
1. Yurt dışına tedaviye gitmek istiyen va
tandaşlarımız, tedavilerinin, imlkân ve vasıtala
rı daha müsiaüt bulunan bir hastanede yapılma
sına zıaruret olduğuna, dair rapor almak mecbu
riyetindedir.
Bu raporlar memleketimizdeki Tıp Falkülte-
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leH ve Giilhane Askerî Tıp Akaidemisd ile Nu
mune Hastaneleri ve bellibaşlı eğitim vazifesi
ile görevli hiastanelerimıiz sağlık kurulları tara
fından düzenlenerek tasdik edilmek üzere Ba
kanlığımıza intikal ettirilir. Bakanlığımıza ge
len raporları profesör ve mütehassıslardan mü
rekkep bir üst kural tetkik eder. Yurt dışına
gitmesi icabedenlerin napora tasvip ve tasdik
ediılerdk gerekli meşruhat verilir.
2. Her biri ayrı ihtisas branşından oüan üçer
kişilik üst kurulların tasdiMerini havi raporla
ra, taorüm edildiikleıri hastaneler tarafından,
hastanın evveliyatınla ve yapılan klinik, Rönt
gen ve lâboratuvar tetkiklerine ait bilgiler de
eklenir. Bu bilgilerin yurt dışında gittikleri
hastanede, hıaısta halkkında bffir fikir vermesi
bakıımından lüzumlu ve faydalı olacağı aşikâr
dır.
Arkadaşımızın sorularında bahis buyurduk
ları : «Bu usulün ıslahı veya değiştirilmesi iedn
Sağlık Baıkanlığunea her hangi bir çalışma ya
pılmakta imidir?» noktasına gelince :
a) Yurt dışına tedaviye giden, vatandaşlanmızıa, tedavi olacağı Miniğin tâyin ve tesbitinide ve ibu tedavilden âzami faydayı sağlıyacak
imkânların hazırlanmasında yardımcı olabilmek
için Türik Tabipliği Merkez Konseyi ile temasa
geçilmiştir. Bu maksiatlla, 'ihtisaslarını yapmak
ve bilgilerini aırtıalmak için muhtelif
Avrupa
memleketlerine giden doktorlarımızdan, yurt
dışına çıkacalk hastalara yol göstermek ve teda
vi olacaiMarı iklinikierle muihafbere temin ederek
yerleirilni önceden ;ayırtmıak, hastanın derhal
kabulünü temin için müzaheretlerini istedik.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bizim
bu talebimizi müspet karşıladı. Çeşitli ihtıssavs
bnanşlarından 'o'laın .bu meslek'taşlarım isimleri
ni bir liste 'balinlde' bütün hastane 1 ve sağlık
kurumlarımıza tamdım -ettik. Bu branşlar şun
lardır :
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Adresi

Adı ve soyadı
Dr. Faruk Nurlu

Dr. Sadi Belger

Dr. Ata Topaloğlu

Vakıf Gureba Hastanesi Üroloji
Mütehassısı
Şehremini - İstanlbul
Vakıf Gureba Hastanesi Operatörü
Şehremini - İstanîbul
Vakıf Gurelba Hastanesi Operatörü
Şemrernini - İstanbul

İrtibat temin edeceği memleket
İngiltere

Fransa

İsviçre

Dr. Fuad Tunca
(Nisaiye Müt.) Berlin'de

Almanya

Dr. Fevzi Aksoy
(Asaibiye Müt.)
Dr. Zekâi Ajderi
(K. B. B. Müt.)
Dr. Hüsamettin K. Gökay

Almanya

Dr. Mazhar Naipgil
Almanya'da

Göttimgen Geiss Str. 10
H. N. O. Klinik - Deutschland

Almanya

İstanbul Akıl ve Sinir Hastanesi
Nörö - Şirrürji Müt.

Diğer ecnebi memleketler

Deutsohland

Almanya

Bu vesileyle, lüeslektaşlarıtmızım isimlerini
kuz urumuzda şükranla aaımıak isterim.
'Sağlık kurullarıımızdan. hastalığım 'dâhil ol
duğu 'branşa ait bilgiyi hangi doktorun vereibiıleoeğiniıı tâyin ve tesbiti ile hasta veya hasta.
sahibinin tenvir edilmelerini isttemıelkltıeyiz.
!b> Haısita vaıtaındaşlarıımızın ejoğu İngiltere,
Baltı - Almanya, İsviçre, İsveç ve İtalya'ya gitınıelkteclirle'r. Kanada. ve Amerika'ya gidenler
pek azdır. Yurt. dışına çıkan (bu insanlara yar
dım 'etımıelk gayesiyle Sağlık Bakanlığı olarak
Londra Büyükelçiliğimizle Bonn Büyükelçiliğiımize 1bağlı İngilizce veya. A'lmanıoaya vâkıf ha
riciye veya paltolloji ihtisası yapmış hekimlerin
istihdam edileceği 'doktorluk ve bunların kayıt
ve saire gibi işlerini tedvir edecek kâtiplik kad
rosu, 'tesisine taraftarız.
İngiltere'ye gidenlerin Lomdra'daki doktoru
muza, yukarda isimlerini arz ettiğim Av
rupa ımem lekelilerine gidenlerin de Bonn Büyükelçiliğimiize bağlı doktorumuza müracaat etnıelernıi uygun gördük. Hattâ bu hususta Lond
ra Büyükelçiliğimizin iki teklifini Dışişleri Ba
kanlığımız kanalilyle almış bulunuyoruz. Lond
ra Büyükelçiliği sadece Landra'da bir doktor
luk ihdasımı istemiştir. Bakamlığıınm buna

yukardaki .mâruz sebeplerden dolayı Bon Bü
yükelçiliğini! de dâhil eJtımiş bulunımıak'tadır.
Teklifimizi Maliye Bakanlığıma arz ettik,
Maliye Bakanlığı ise dünyanın hiçlbir yerimde
mevcndo'lmıyan Iböyle 'bir servisin faaliyeti için
döviz tdh'sisine imkânı olmadığını bildirmiş'tir.
Londra ve Bonn Büyükelçiliklerimizde tesisini
düşündüğümüz ve aynı zamanda sağlık ataşeli
ği vazifesi görecek (kadroların lüzumu haklımda
'Maliye Vekâletini ikna hususundaki teklifleri
mizi yenilemek kararındayız. Bu servisler ku
rulabildiği takdirde, dışarıya, güden hastalara.
yardıım ve relılberlik vazifesinin daıha onükem•ınıel yapılabileceği talbiîdir. Saygılarımla..
BAŞKAN — Sayın Koçaş.
SADİ KOÇAŞ (OnmhurUaşkanmca Seç. Ü.)
— Sayın Başkan, O. Senatosunun muhterem
üyeleri, yurtta tedavileri mümkün olmadığı
için hür sağlık kunılundan rapor alarak Dış
memleketlere tedavi için hasta gönderilmesi
sistemini birkaç sene evvel evvelâ şahsumda.
denedim ve tedavi için yabancı 'bir memlekete
gittim. Ondan sonra da İngiltere'de vazifeli
olduğum sırada, iki sene müddetle, oraya ge
len yüzlerce hastanın ıstırabını ve 'çektikleri
sıkıntıyı ve müşkülâtı yakından 'görmek fır-
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satım buldum. P>u yüzden de, sayın Bakanın
'belirttikleri gibi, büyük elçiliğimiz vasıta siy
le bir defa da, Millî Savunma Hakanlığı kanaliyle durumu ve bâzı teklifleri arz etmiştik. Ara
dan, aşağı - yukarı bir buçuk iki sene gibi bir
zaıman geçmiş olmasına rağmen 'aynı 'halin de
vamı dodayısiyle, mevzuu huzurunuza getir
mek mecburiyetinde kaldım. »Sayın Sağlık
ve 'Sosyal 'Bakanı, mevzuun birçok önemli nok
talarına temas eden izahatda. bulundular. Hu
zurunuzda kendilerine 'arzı teşekkür ederim.
Sayın Bakarım temas ettiği birçok nokta
lara dokunmadan geçiyorum. Buradan hasta
nasıl gider:' ilîemen s'öyliyeyim ki, (hakikaten
meselenin en iyi işllyen 'tarafı budur. Ancak,
hasta bir kere yıtrt dışına çıktı fini, tedavi
göreceği memlekete va.rdı mı, meseleler ondan
sonra 'başlıyor. Oralarda ne gibi durumlarla
karşılaşıyor, .sabrınızı suiistimal •etimeden bir
kaç kelinıe ile 'bunu belirtmek ist e;'im.
'Bâzı hastalar yurt dışına yalnız başına gi
diyor. Bâzıları da. bir şalısın refakatjnde ya
bancı memlekete gidiyorlar ve ekseriyeti ma
alesef yabancı dil bllmiyenler teşkil ediyor.
'Bütün bu hususları 2 senelik müşahademe isti
naden arz ediyorum. Tek tek misâl verecek
durumdayım. Gidenlerin, gittikleri .yabancı
memlekette, tanıdıkları 'bir şahıs varsa, ib'ir
otelden yer ayırtmak ve belki bir doktordan
randevu almak imkânına sahibolabiliyorlar.
Bunlar da pek az bir nıiktarı teşkil ediyor. Ve
bunun 'dışında, olanların, hava alanına, ayak
bastıkları andan .itibaren dönünceye kadar,
dil de bilmedikleri için, paralaırı da mahdut
olduğundan yabancı memleketlerde akilıa ha
yale gelmiyecek sıkıntı ve ı.stiraplar çektikle
rini teker teker misâl vererek .sizleri üzün
tüye sevk etmek istemem. Sayın Bakanın Yük
sek (Seriaıtoya arz 'ettikleri; hâlen tahsil veya
görgülerini artırmak veya tetkik için yabancı
memleketlere gitmiş olan doktorlarımızdan
faydalanmak tedbiri, istenilen neticeyi ver
im ez ve tedbir olmaktan çok Uzaktır. Durumu
yakinen görmüş bir 'arkadaşınız olanak 'Söylü
yorum, bu doktorların hiçbir tesiri olamaz.
Çünkü oralara giden hasta a - '10 değildir. Şah
san benim gördüğüm hasta miktarı yüzlercedir. Hattâ bu durumla, karşılaşmış Yüksek
Senato Üyesi arkadaşlarımı da tanıyor anı. iBinaenalevh tahsilde veya tetkikte bulunan bir
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doktor arkadaşımızın fahrî olarak sırf iyilik
'mıaksadİyle bu yardımı 'bir tanıdığına veya tav
siye mektubu ile gelen birkaç hastaya yapması
•mümkündür. Ama hu .dâvayı asla halletmez.
İkinci tedbir, bizim de şahsan Londra'da
Askerî Ateşe olarak 'buılunduğumuz zaman,
Büyük Elçilikte vazife yaptığımız zaman kar
şılaştığımız gibi, dışarıda, hasta gönderdiği
miz memleketlerde birer sağlık ateşçisinin bu
lunması zaruridir, kati olarak lâ'zımdır.
Sayın (Bakan biraz önce yaptığı beyanatın
da söyledi. ıVlaliye 'Bakanlığı, Dünyanın hiç
bir yerinde böyle bir usu! yoktur, tatbikat
yoktur, diye söylemiş. 'Ben 'bunu daha, önce
haber aklığım aam'a.n hayret 'etmiştim. Mali
ye 'Bakanlığı isterse, -ben kendilerine birçok
ımisaiİlerini verebilirim. Dünyanın birçok mem
leketlerindeki
büyük
elçiliklerinde, elçilik
kadrosu içinde doktor vardır. Anla, ismi sağ
lık, ateşesi yahut kâtip, Başkâtip, he'ı- ne ise,
birer doktor vardır. İsterse Maliye Bakanlığı
na, 'Sağlık 'Bakanlığına doktorların -ve ilgili
memleketlerin isimlerini verebilirim.
Sayın arkadaşlar; bu, dâvanın kaili için en
hasta ıgelen tedbirdir. Bundan başka, bir tedbir
tasaıvvur edemiyorum. Bu, bir bütçe konusu 'ola
bilir ; Maliyeden geni geldiğine göre, bu !bir pa
ra konusudur.
Sayın arkadaşlarını; yine dışarı memlekette
kalmış bir arkadaşınız olarak arz ediyorum, üç
'beş tane doktoru muayyen bâzı sağlık merkez
lerine ıgöndermek için ödenecek para, dışarıya.
doktor bulunmadığı için, kasta vatandaşlar için
döviz olarak sarf edilen paranın yanında hiç
mesabesindedir. Bir hasta, yabancı bir memle
kete -geliyor, (hiçbir zaman, büyük bir ihtimalle
ekseriyetle en iyi doktora gitmek imkânını bu
lamıyor, lalettayin sıradan bir doktora gidip ve
lalettayin otellerde kalıp tedavileri istenildiği
şekilde yapılamadığı gibi sarf ettiği paranın da
hududu yoktur.
Bir misal arz edeyim: Zannediyorum, Tem
yiz âzası bir arkadaşımız Londra'ya gelmişti.
Kendisinıi tedaıvi eden doktorların çıkarttıkları
fatura aşağı - yukarı 1 000 ingiliz lirası civarın
da idi. Bu parayı ödiyecek durumda olmadığı
için ne yapayını diıye bize başvurduğu zaman
aynı .hastaneye ve aynı doktora bu parayı 400
İngiliz lirasına indirttik. Yani 10 'bin lira yeri
ne .2 500 lira.
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5 - 10 doktorumuzu bu iş için dışarıya, göndenmek suretiyle bu gibi hastalarımızı en iyi
hastanelerde yatırıp en iyi ve en salahiyetli
doktorlara .hastanın derdini izah etmek sure
tiyle, 'bu izah etme işi, tercüman işi de ayrı 'bir
derttir, bu doktorlar en iyi şekilde yardım sağlıyacak, mütehassıs hekimlere ve hastanelere gi
decek, (mütehassıs isıfatijyie, verilen ücreti yarı
yarıya indirmiş olacaktır.
Vatandaş ya kendi parası ile, yahut Devle
tin verdiği, Devletin ödediği para ile dışarıya
gidiyor. Para miktarı, Ibilhassa. ödenen döviz
miktarı, döviz 'olarak para .miktarı, ıbizim ora
da 'bulunduracağımız doktorlarımıza ödiyeeeğimiz dövizlerden çok olur ve (bunların maaşını
astronomik rakamlar halinde- .geçer, arkadaş
lar.
'Bunun için ilk tedbir olarak, .Sağlık Bakan
lığının alacağı ilk tetJbiı* ibuduı*. Başka türlü hu
m eşelenin halledil eımiyec eğin e kaanüm.
'Bundan Ibaş'ka, ikinci bir tedbir daha var
dır. 'Bunu arz etmek medburiyetindeymı. Bu
işin memleketimizde «hailetme imkânlarını araş
tırmak, bulmak, 'halletmek. Tekrar ara ediyo
rum, dışarıda tedavi edilecek 'hastalıklar par
makla sayılacak kadar ıınahdut (birkaç hastalığa
inhisar etmektedir ki, [bunlar da çok ağır ve
vailıim hastalıklardır. Ve burada bugün için tam
tedavisi imümkün olmıyacak hastalıklardır.
2 tıei tedbir .olarak; hassaten ihtisas yapa
cak şekilde doktorların dış memleketlere gön
derilmesi ve nihayet bir kaç ısene sonra ibu dok
torlar yurda 'döndüğü /aman artık dışarıya has
ta. igÖndermek ımecburiyetini hissetmemek lâzım
dır. Üzerinde durulacak husus, asgari bir müd
det içinde, ıbir zaman memlekette kurulacağını
meıununayetle haber aldığımız, f akait tahakkuk
edemiyen ihtisas hastaneleri; konusunun ele alın
ın ası zaruretidir. Ben yurda döndüğüm, zaman,
bir, ıbirhuçuk sene kadar evvel, bu mevzu ile
i İlgilendim. Yetkililerle 'görüştüm. O zaman al
dığım notlar, eğer yanılmıyorsam şöyledir;
Sağlık ve iS'osyal Yardım Bakanlığının bu mev
zua, .el .attığı, Ibirçok yabancı devletlerin temsil
cileriyle (görüştüğü, bunlardan mütehassıs, mal
zeme ve ilâç ıgönderilmesii ımevzuunda hattâ pa
rasız yardım 'mevzuunda vaadler alındığı ımerkezindeydi. (Buna ilâveten ibâzı memleketlerde
çalışmakta olan 'Türk doktorlarından bir, iki
isini verebilirim, zannediyorum. "İsviçre'de Gazi
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Yaşangi'l, Amerika'da da Burhan isminde iki
Türk doktoru .kendi mevzularında o memleket
lerde salâhiyetle çalışmaktadırlar. Bu doktor
ların böyle bir vazifeyi memnuniyetle kabul
edeceklerini vermiş oldukları cevaplarından
öğretilmiş bulunuyoruz.
.Son tedbir olarak bunun mutlaka ele alın
ması zaruretine kaaniız. Aksi takdirde ilânihaye dışarıya, .hasta göndermek ıueıvzuunun halli
hem güç., 'hem de Devlet ve vatandaşa büıyük
•külfetlere mal olacaktır.
Sözlerimin sonunda, bir misal olmak üzere
şunu arz edeyim: Benim vâsıtamla tedavi edi
len pek 'çok hastadan üç - dört tanesini hatırlı
yorum ki, 1) ura da. evlerini satmışlar, çoluğuna
çocuğuna bir sürü borç bırakarak Avrupa'ya te
daviye (gelmişlerdir. Orada 'halata veda ettik
ten sonra cenazesini memlekete götürmek için
oradaki ırkdaşlarımıza müracaat edilmiş iane
toplanmıştır.
Bu durumun ilânihaye devanı etmemesi
için. buna ıbir imkân hıthuıa'bileceği kanaatinde
yiz. ilkinim için ihtisas (hastaneleri ve dışarıya
mü t ehassıs ,giön dere re k üh t ısasl a rı n ı n ıgelişti ri I mesi .mevzuunun birinci plânda ele alınması ve
'bunlar tahakkuk edinceye kadar .Sayın Baka
nın te.ma« ettikleri Ibir kaç büyük merkeze dok
tor gönderilmesi mevzuunun ele alınmasının bü
yük (önem taşıdığın! arz etmek isterim. 'Saygı
larımla.
BALKAN - - S a y ı i ı Bakan; buyurun.
SAflL'fK VE SOSYAL TARDIM BAKAM
YUSUF AZİZ'OÖLU (Diyarbakır iMilletvekilî)
-— Muhterem iSenatör (Sadi İvoçaş'ın beyanla ri
na itiniz etmek için hiçbir sebep (görmüyorum.
iven dile ııiyle aynı görüş ve düşüncedeyiz. Bu
husustaki kanaatimi bundan evvelki izahatım
da ifade etmiş bulunuyorum.
Sadece İra his buyurdukları ihtisas hasta
nesi mevzuunda, içinde bulunduğumuz durumu
bildirmek üzere ikinci defa söz almış bulunu
yorum.
Hakikaten her sene dışarıya göndermek
mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığımız bin
lerce. vatandaşımızın muhtaç bulundukları teda
vinin mühim bir kısmını memleketimizde temin
etmek maksadiyle Sağlık Bakanlığı tarafın
dan Türkiye'de bir yüksek ihtisas hastanesinin
kurulması fikri gayet isabetli olarak düşünül
müş. ele alınmış ve tahakkuk yoluna konmuş-
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tur. Bu hastanenin inşaatı bitmek üzeredir.
Öyle ümidediyorum ki, 1963 yılı içerisinde in
şaatı ikmal edilecek olan bu hastane, Sağlık
Bakanlığının emrine tahsis edilecek ve bu ulvî
gaye yolundaki hizmet de ele alınmış olacak
tır. Bunun için gerekli tahsisat 1 milyon 200
bin lira olarak, dışardan getirilecek yabancı
uzman ücreti alarak, 1963 bütçesine koymuş bulu
nuyoruz. Hastanenin bütün malzemesi, alet ve
edevatının mühim bir kısmı getirtilmiş ve ihzar
edilmiş bulunmaktadır. Bu hastane içinde dün
ya, çapında otorite sahibi olan mütehassıslar
dan bir kısmını getirmeye kararlıyız. Bunun
için Sağlık Bakanlığiyle Dünya Sağlık Teşkilâtı
muhabereyle, birtakım anlaşmalara girişmiş bu
lunmaktadır. İlk plânda bu hastanelerde tesi
sini düşündüğümüz yüksek ihtisas şubeleri şunJ ardır :
Nörö - sirrürji, kardiyoloji, hematoloji, aler
ji, gastrot - entraloji. Bu ihtisas sahalarında,
şayanı şükrandır ki, memleketimizde de bir
ilmi otoriteyi iktisabeden, böyle bir kıymet ta
şıyan birkaç eleman mevcuttur. Buna rağmen
biz dünya çapında ilmî otoriteye sahibolan
şahıslarla bu hastaneyi işletmeyi daha uygun
görmekteyiz. Bu vaziyette yalnız içerideki has
taları tedavi etmekle kalmıyacağız, aynı za
manda bir yüksek ihtisasa intisabedecek genç
meslekdeşlarıınızı yetiştirmek imkânını da bu
lacağız. Bu yüksek ihtisas şubelerini, inşallah
kısa, bir zaman içinde, memleketimizde birçok
eğitim hastanelerine kadar ulaştırmak suretiyle
bugüne kadar cevaplandırılamryan bir mevzuu
da bu suretle halletmiş olacağız. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Son söz Sayın Senatör Sadi
Koçaş'ındır. Haklarını istimal etmek isterler
mi?
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Teşekkül- ederim efendim, mevzu anlaşıl
mıştır.
BAŞKAN — İkinci soruya geçiyoruz efen
dim.
2. — Cumhuriyet
Senatosu
Üyesi
Ataklı'mn, müebbet hapse mahkûm bulunan dü
şük Bolu Milleivekili Reşat
Akşemsettinoğlu''na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/103)
BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı... Burada
lar. Saym Sağlık Bakanı, Saym Adalet Bakanı

ve Sayın İçişleri Bakanı -buradalar. Soruyu oku
tuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık, Adalet ve İçişleri
Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması hususunda tavassutlarınızı arz ve rica
ederim.
Mucip Ataklı
C. Senatosu
Tabiî Üyesi
Müebbet hapse mahkûm bulunan düşük Bolu
Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'nun, Ankara
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte
iken,
J. Yurt dışına kaçış olayı nasıl cereyan
etmiştir?
2. Bu kaçış olayında ihmalleri olanlar kim
lerdir ve bunlar hakkında ne muamele yapıl
mıştır ?
3. Reşat Akşemsettinğolu'nun rahatsızlığı
hastanede yatarak tedaviyi icabettirecek ma
hiyette midir? Ayakta tedavisi mümkün ise
hastaneye nasıl yatırılmıştır?
4. Hasta mahkûmların hastanelerde tedavi
leri esnasında alınması lâzımgelen emniyet, ted
birleri nelerdir) Bu tedbirler alnımış mıdır?
5. Halen çeşitli hastanelerde Yüksek Ada
let Divanı tarafından mahkûm edilenlerden kaç
kişi tedavi görmektedir, bunların da bu mi
salden cesaret alarak kaçmaya teşebbüs etmeleri
muhtemeldir. Bu hususta emniyet tedbirlerinin
takviyesi düşünülmekte midir?
6. Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilmiş bulunanlara gerek hapsane, gerek
tedavi edildikleri hastanelerde diğer mahkûm
lara nazaran müsamahakâr davranıldığı söylen
mektedir. Bu doğru mudur?
BAŞKAN -— Sayın üç Bakandan hangisi
önce söz almak ister?.. Buyurun Sayın Hıfzı
Oğuz Bekata.
İÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OĞUZ BEKA
TA (Ankara) — Muhterem ^arkadaşlarım; mü
ebbet hapse mahkûm bulunan düşük Bolu Mil
letvekili Reşat Akşemsettinoğlu'nun yurt dı
şına kaçışının nasıl cereyan ettiğine dair Sa
yın Mucip Ataklı tarafından
verilen sözlü
sorunun bakanlığımı ilgilendiren 'maddeleri
ne cevaplarımı arz ediyorum,
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kında takibat yapılmasının savcılıkça üniver
site rektörlüğünden isteneceği anlatılmıştır.

1. Reşat Akşemsettinoğlunun jandarma
muhafazasından firara muvaffak olduğu, 30 Ey
lül 1962 günü saat 20,15 te nöbetçi savcılığı
tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne bil
dirilmesi üzerine bu -müdürlükçe adı geçenin
yakalanması bütün valiliklerden telsizle talebedilmiştir.
Yapılan tahkikata göre olayın cereyan şek
li şöyledir :
Reşat Akşemsettinoğlu, bir otomobille has
taneden Esenboğa Hava Alanına gitmiş ve Sam
sun'dan gelerek saat 16,50 de istanbul'a hare
ket eden uçağa, önceden temin edilmiş olan
bilet ile binerek îstanbul'a kaçmıştır.
Yeşilköy Hava Alanına inen Akşemsettiuoğlu, yine önceden temin edilmiş olan bir oto
mobille Hadımköy'o geçmiş ve saat 18,30 da
Sirkeciden hareket eden ve Almanya'ya git
mekte olan 6 sayılı (katara bağlı, dahilî yol
culara mahsus vegona binmiştir. Bu trende
ancak pasaportlu olan şahısların seyahat ede
bileceğini bildiği için, saat 23,45 te hareket
eden 4,52 de Uzunköprü'ye gelen Sirkeci - Edir
ne trenine binmiştir. Saat 5,45 te Yunanlılara
•ait Pityon İstasyonunda karanlıktan bilistifade
trenden inip saklandığı ve trenin hareketin
den 10 dakika sonra Türk D. D. Yolları ir
tibat memurundan Yunan zabıtasını sorduğu
ve Yunan zabıtasına giderek kendisini tanıt
makla beraber ilticasının kabulünü istediği
anlaşılmıştır.
Adı geçenin firarında, 'kendisine hariçten yar
dım edenlerim tesbitine çalışılmaktadır.
2. Bu firar olayınla ihmali olduğu sanıian
lardan Ankara'daki adlî vazifeliler 'hakkında
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca takibata ge
çilmiştir. Uzunköprü Cumhuriyet Sevcılığı ta
rafından da mahkûmun firarına sebiyet vermek
suretiyle adlî vazifeyi ihmalden hudut komi
ser muavini ve iki polis haklarında takibat ic
rasına mahal olmadığına 18 . 10 . 1962 tari
hinde karar verilmiştir.
Ayrıca Edirne Emniyet Müdürü ile nöbet
çi âmiri, Karaağaç Hudut Karakolu nöbetçi
polis memuru, Uzunköprü komiser muavini ile
iki polis memuru haklarında mülkiye .müfettiş
lerince tahkikat 'açılmıştır.
Diğer ilgililerden hastane personeli hak
kında da C. Savcılığınca takibata başlanmış ve
Üniversiteler Kanununa göre sorumlular bak-
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3. Hasta, mahkûm ve mevkufların kaldık
ları hastane oda ve (koğuşların kapılarında .mu
hafaza tedbirleri alınması, muhafızların hasta
ların muayeneleri sırasında .muayene yerlerine
alınmalar], -erlere istirahat için yer ayrılması.
mevkuf ve mahkûm hastaların topluca aynı
hastanede bulundurulması i ca.bed enken Reşat
Akşemsettinoğlu'nui! mııhafazasına verilen jan
darmaların, kliniğin hastane bahçesine açılan
tek kapısında bekletildiği anlaşılmıştır.
Bu hususlar umumiyet itibariyle evvelden
beri alâkalılardan talebedildiği halde izalesi
tamamen 'imkân dâhiline girememiştir. Arz ede
rim.
BAŞKAN •— Buyuran Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANİ ABDÜL.HAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Sayın Baş
kan ve muhterem senatörler, Sayın Mucip
Ataklımın sormuş olduğu suale muhterem ar
kadaşım Hıfzı Oğuz Bckata kâfi derecede ce
vap verdiler. Bendeniz de bâzı mâruzâtta bu
lunmak suretiyle 'bakanlığın uhdesinde bulu
nan hususlar hakkında izahta bulunacağını.
Sayın Mucip Ataklı arkadaşımız, '6 mad
de de hulâsa edebileceğimiz sualler sormakta
dır.
i. Müebbet hapse hükümlü Bolu eski Mil
letvekili Reşat Akşemsettinoğlunun tedavi gör
mekte olduğu Ankara Tıp Fakültesi Hastane
sinden yurt dışına, kaçışı olayının nasıl cere
yan ettiğini,
2. Bu kaçış olayında kimlerin ihmali bu
lunduğunu ve bunlar hakkında ne muamele
yapıldığını,
3. Adı geçen firarinin hastalığı, hastanede
yatarak tedaviyi ieabettireceik mahiyette mi
bulunduğu mı, ayakta tedavisi mümkün ise has
taneye nasi'l yatırıldığını,
4. Hasta hükümlülerin hastanede tedavile
ri esnasında alınması lâzımgoleıı emniyet ted
birlerinin nelerden ibaret olduğunu ve tedbir
lerin 'alınıp alınmadığını,
5. Halen çeşifclji hastanelerde Yüksek Ada
let Divanı tarafından mahkûm
edilenlerden
kaçının tedavi gördüğümü, bunlar hakkında
emniyet tedbirlerinin takviyesi düşünülüp düşü
nülmediğini,
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6. Yüksek Adalet Divanı. tarafından mah
kûm edilmiş bulunanlara gerek ceza evi gerek
tedavi edildikleri hastanelerde diğer mahkûm
lara nazaran 'müsamahakâr davramldığına daûr
söylentinin doğru mu olduğunu sormaktadırlar.
Sırası ile arz edeyim.
Hürriyelti bağlayıcı cezaların infazı sırasın
da hüvdimlü bir şahıs, sıhhi sebeplerden dola
yı hastanede mütehassıs tarafından tedavi ailtınıa «Ilınması gerdktiği takdirde Nizamname ve
talimatname hükümlerine tevfikan mütehassısı
bulunan civar hastanelere gönderilerek veya
hut bulundukları mahal hastanelerinde jandar
ma nezareti altında yatırı!]arak tedaviye tabi
tutulurlar.
Müelbbet hapse mahkûm Kesat Akşemsettdnoğlu tedavi edilmek üzere yatırıldığı Ankara
Tıp Fakültesi Fizik tedavi Kliniğinden 30 . 9 .
1962 günü, Kliniğin tek olan cüm'le kapısından
bahçeye cıikmış ve buradan da bir vasıta ile
Esenboğa hava alanına giderek Uçjakia Ankaradan uzaklaşmış olduğu yapılan tetkiklerden
anlaşılmıştır. Kliniğin tdk olan cümle kapısın
dan çıkmış ve her hangi 'bir vasıtaya binmeik
su'retûyle Esenboğa hava alanına gitmiş ve ora
da da tayyareye binmeye muvaffak olmuş ve
nihayet demin saym Bekaıta'nm arz ettiği gibi,
Yunanistan'a kaçmanın yolunu ihzar ve ilkma'l
etmiştir. Kliniğin tek çıkış kapısı mevcuttur.
K'üMk, Ankatoa Tip Fakültesi Fizük Tedavi Kli
niğidir ve tek çıkış kapısı vardır. Bundan 'baş
ka çıikış kapısı olmadığı, yapılan tetki'kattan
anlaşılmaktadır. Burada kendisini gözetlemek
le mükellef bulunan jandarmanın her nasılsa
(kapıda bulunmadıkları bir zamanı fırsat bilerek
kapıdan çıktığı ve jandarmaların 16,30 da key
fiyete muttali oldukları lıalde vakti zamanında
gerekli mercilere haber vermedikleri yapılan
tahkikattan anlaşılmış tür. İhmali görülen bu
jandarmalar derhal tevkifleri yapılarak, muha
keme altına alınmış hulunmaiktadırlar.
Ankaırıa Numune Hastanesi Sağlık Kurulu
tarafından verilmiş olan rapor, hükümlünün,
yani Reşat Akşemsettinoğlu'nıın, daha evvel
tedavi görmüş olduğu Tıp Fakültesi Fizik Te
davi Kliniğinde yatarak tedavi görmesi lüzumu
nu nâtıîk bulunduğu cihetle «raya yatırılması
na lüzum hâsıl olmuştur.
Jandarma

Vazife ve Teşkilât

Nizamnamesi

hükümlerine tevfikan ceza ve tevkif evlerinin
; dış muhafazası jandarmaya mevdu olduğu gibi
i hastanede tedavi altına alınan hasta hükümlü| 1er de jandarmanın nezareti altında yatırılarak
j tedaviye tabi tutulurlar.
I
Mezkûr hastanede yatan üç hükümlü için
j yedi jandarma eri muhafazaya memur edilmiştir.
{
Son noktaya gelince :
j
Bu hükümlüler hakkında, diğer hükümlülere
I nazaran her hangi bir farklı muamele yapılma! dığını ve diğerlerine karşı gösterilen muameleden
farklı, müsamahakâr davramılmadığını Heyeti
I Aliyenize arz etmek isterim.
j
Sual mevzuu olması itibariyle, halen tedavi
altında bulunan hükümlülerden 10 kişinin ismi
ni arz edeyim : Refik Koraltan, Ahmet Hamdi
Sancar, Selim Yatağan, Selâhattin înan, Ke
mal Aygün, Nedim ökmen, Münif îslâmoğhı,
Mehmet Akın, Cemal Göktan, Ali Rıza Satıcı.
Hürmetlerimle keyfiyeti arz etmiş bulunuyo
rum.
BAŞKAN — Reylerini kullanmıyan sayın se
natörler var mı? Oylama muamelesi bitmiştir.
Sayın Sağlık Bakanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Cumhuri
yet Senatosu Sayın Üyesi Mucip Ataklı'nm so
rularına cevaplarımı arz ediyorum.
Müelbbet hapse maihkûm edilmişken Ankara
Üniversitesi Tıp. Fakültesi Fizik Tedavi Klini
ğinden firar eden eski Bolu Milletvekili Reşat
Akşemsettinoğlu, adlî mercilerce Ankara Tıp
Fakültesine sevk edilmiş bulunduğundan ve Tıp
Fakültesi de üniversiteye 'bağlı ve üniversite
muhtariyetine sahip bir teşekkül olduğundan so
runun 1, 2 ve 3 ncü paragraf lariyle Baıkanlığımızın ıbi'r ilgisi mevcut değildir.
Hasta mahkûmların hastanelerde tedavileri
{ esnasında alınması lâzımgelen emniyet tedbirle
ri konusuna gelince : Mevkuf ve mahkûmların
hastanelerde kaldıkları müddetçe muhafazaları
nın alâkalı adlî makamlarca temin olunacağı,
I bu gibilerin firarından veya suç işlemelerinden
! hastane idarelerinin mesul tutulamıyacağı, keza
I hastanede mahkûmlara mahsus husussi oda buî lunmadığı takdirde mahkûmların adlî makam! larca başka bir hastaneye sevk edilebilecekleri,
j ancak müstacel vakalarda muvakkaten bulundu
ğu yerin hastanesine yatırılaibilecekleri hastane! 1er talimatnamesinin 4 ncü .maddesinde sarahaten
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•bilıdiril'nıiş 'bul ummaktadır.
Yalnız, mezkûr yönetme Hık, Bakanlığımıza
bağlı müesseselere aittir.
8 . 1 0 . 1962 tarihinde, Kayseri Hastanesinde
tedavi gören hastaların sayısı (6) ve muhtelif
A n k a r a hastanelerinde tedavi •gören siyasi mah
k û m l a r ı n sayısı (7) dir.
Mahkûmlara gerek hapsanede ve gerekse
hastanelerde müsamahalı
davramlıp
davranılmadığıma m ü t e d a i r soruya gelince : Hastaneler
de yatırılan mahkûmların sıhhi, cezai ve içtimai
"durntmları göz önünde b u l u n d u r u l a r a k ,
inikân
nlsıbetindo ihtimam ve istirahatı eri, bizin etin
tabiî biı- icabı olarak tedavi müesseselerim/izin
riayetle mükellef oldnikları b i r husustur. Bunu
müsamaha. olarak anlamak yanlıştır. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN -

Sayın. Mucip Ataklı.

MUÖİP
ATAKLI
(Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, sayın ' a r k a d a ş l a r ı n ı ; olaydan 2 a y
t! g ü n geçmesine rağmen ben sayın b a k a n l a r ı •nıizin vereceği cevaplarla b u hâdisenin a k t ü 
alitesini k a y ı p etmiş o l d u ğ u n u ümit etmiştim.
Esefle müşahede ediyorum ki, hâdise henüz
'aktüel bir ımahiyettodir. Çünkü verilen cevap
lar beni ika t iyen tatmin etmedi.
'Bu sorumun 'gayesi, T ü r k b a s ı n m d a çeşitli
şekilde y e r alan f i r a r olayını, H ü k ü m e t tara
fından hakiki veçhesiyle T ü r k efkârı umumiyesine d u y u r u l m a s ı n ] temin idi.
Sorularıma cevap veren sayın
t e ş e k k ü r ederken, bâzı hususları
faydalı tmüiâhaza. e t m e k t e y i m

bakanlara
a.çıklanîayı

Kaçış olayı sayın İçişleri
Bakanının izah
etlikleri şekilde cereyan -etiniiştir. Yalnız, :îf)
Uylül 1962 günü saat 18,20 d e T ı p f a k ü l t e s i
Hastanesinden firar ettiği tesbidedilen ve il
gililer t a r a f ı n d a n
savcılığa ve .Merkez Ceza
• lılvi ' M ü d ü r l ü ğ ü n e bildirilen .kaçağın, Pityoıı'da Yuman -lamla rinasına teslim olduğu
ana
k a d a r 'asgari 12 saat 15 d a k i k a geçtiği Ira İde.
H ü k ü m e t k u v v e t l e r i n i n bu kaçışa, an fimi olama
yışını .şayanı teessüf bir husus olarak'
ifade
e t m e k isterim. Bu nasıl bir H ü k ü m e t ve nasıl
bir 'emniyet k u v v e t i d i r ki. H ü k ü m e t
merke
zinde muhafaza, altında b u l u n d u r u l a n bir has
t a n e d e n f i r a r eden
bir m a h k û m u ,
Pityon'a
gidinceye k a d a r muhtelif vasi fallardan istifade
eden bir salısı yakalıya.mamak
kudretine sa-
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k i p t i r ? Reşat Akseımsettinoğlu'muti. çeşitli va
sıtalardan istifadesini en daldık b i r
şekilde
u y g u l a m a imkânını veren plânı v e hastane için
deki serbest ve pervasız hareketi, bu hâdise
nin basit bir firar olayından i b a r e t olmadığı
nı açıkça ortaya, çıkarmış bul ummaktadır. 'Bu
hususta, resmî ve gayrı resmî teşekküllerin ıh
ıma! i, müsamahası ve iş birliğinin varit oldu
ğu 'kanaatim muhafaza
etmekteyim.
Bu ba
kımdan, H ü k ü m e t i n sağlam temellere ıstin'adeden 'bi'i* tlahkikatı y ü r ü t e r e k h a k i k a t l e r i T ü r k
Milletine acıkl'anıalsrnı en samimi temennim ola
rak arz etmek isterim.
Bu olayla ilgili esef verici bir
ifade etmeden geçemiyeceğim.

hususu da

Adlî ve idari t a h k i k a t ı n cereyanı sırasında ;
o zamanın içişleri Bakanı oian 'arkadaşımızın,
firar hâdisesinde hastane personelini ve 'klinik
profösöriinii
sorumlu gösteren ve d olay isiy
le t a h k i k a t a
yön verici mahiyetteki b e y a n a t ı
biçbir s u r e t t e i asvibedilenıe'z.
Ve 'aslımda bu
gibi imalı k û m l a r ı n emniyeti, hastaneler tali
matı gereğince a d l î m a k a m l a r t a r a f ı n d a n sağ
lanır. Bununla, ilgili 'maddeyi arz ediyorum.
25 . 2 . 19oö tarih, ve 4/4502 sayılı H a s t a 
neler Talim-âl namesinin d ö r d ü n c ü
maddesinin
( H ) fıkrasının ikinci bendi, «(Bu ıgübi m e v k u f
ve m a h k û m l a r ı n h a s t a n e d e kaldıkları müddet
çe muhafazaları alâka 1 . 1 adlî makamlarca temin
olunur. B u igib.ilerin tiranından, veya .suç. işle
melerinden h a s t a n e idaresi mesul t u t u l a m a z .
Hastanede m a h k û m l a r a mahsus k o ğ u ş veya, oda
'bulunmadığı ve b u n l a r a tahsis edilen y a t a k l a r
dolu olduğu t a k d i r d e -mahkûm veya mevkuf
alâkalı adlî .makamlarca
ba'şka ibir. h a s t a n e y e
sevk edileceklerdir. Ancak müstacel vakalar
da m u v a k k a t e n b u l u n d u ğ u yeisin hastanesine
yatırılabilir.» demektedir.
Bu duruma göre de .Sayuı İçişleri H a k a n ı 
nın hastaneyi suçlandırması yersizdir. Asıl suç
luların ortaya çıkarılması lâzııngelirken
yine
esefle ifade etmek isterim k i , nıeıulcketiırı'izde
daima mesuller en ast kademe.de a r a n m a k t a ve
•bu 'bir teamül h a l i n e gelmiş b u l u n m a k t a d ı r . .Sa
yın İçişleri 'Bakanımız hastaneyi, Sayın Adalet
•.Bakamımız j a n d a r m a y ı mesul Igiörür. Bu .vaziyet
te1 isi1 hakiki mesulle!- h i ç b i r zaman için ıbuluuaınaz. Bizim arzımız, suç işliyen her mesulün
yani hakiki mesulün ortaya çıkarılmasıdır. Bu
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da Hükümetin asli vazifelerinden birisidir.
•Sayın Adalet Bakanı mezkûr hastanede ya
tan üç ihükümlü için 7 jandarma erinin muha
fazaya 'memııı- edildiğini bildirdiler ki, aslında
bu da kifayetsizdir. Çünkü tehizmet Kanunu ve
talimatnamesine («'öre 24 saat zarfında ,'her mah
kûm için asgari üe jandarmanın tavzif edilme
si gerekir. 7 jandarmanın hu işi başarması ye
tersizdir. Dolayısijyle hastanelerdeki emniyet
tedbirle ri iMıf ayet sizdir.
Dikkatle dinlediğim üe .Sayın Bakanımızın,
aralarında müşterek tarafları yoktu. Her ba
kan. kendi zaviyesinden durumu mütalaa etti ve
birbirini nakzeden ifadelerde ilmi undular. Bu
kadar önemlli bir mevzuu da, 'ben temenni eder
dim k i ; Hükümetimizin muhterem azaları müş
terek bir 'kararla bütün hakikatleri efkârı umumiyeye açıklryacak şekilde izahatta bulunsunlar, maalesef bunu «'öremedim.
Reşat Akşemsettinoğlu'nun rahatsızlığı; ya
tarak tedaviyi icaibettirmiyeeek mahiyette oldu
ğuna hüre, (hastaneye yatırılışı ve hastanedeki
serbest Ih a roketi, siyasi malh'kûmların diğer
mahkûmlardan farklı ve müsamaıhalı bir mua
meleye tabi tutulduklarına da bir delil teşkil
eder. Bağımsız Türk mahkemeleri ve yargıçları ta
rafından mahkûm edilenlerin, 'kim oluırsa olsun
ajynı muameleye tabi 'tutulmaları hak ve ada
letin icabı ^olduğuna göre, hu (hususta ihmali
görülenlerin .alâkalı makamlar tarafından müs
tahak oldukları cezalara çarptırılmalarım isteı n ek 'hakkımizdir.
Nihayet 'kaçış olayın dan 'bugüne kadar, iki
ay altı gün geçtiği halde gereken resmî forma
liteleri tamamlıyamıyan ve lüzumlu teşebbüsleri yapmıyan, Hükümetin, -atalet ve umursamaz
lığına ıbir türlü -akıl -erdireni edim. IBu hususla
rın da kısa. ıbir zaman içerisinde Türk [Milletine
açıklanmasını temenni eder izahat zaihmetinde
bulunan Sayın Bakanlara ve beni dinlemek lûtfunda (bulunan sayın arkadaşlarıma tekrar te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Cevap verecek
Hey?

misiniz Vekil

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KKMAL
YÖRÜK (Ankara, Milletvekili) — Evet. Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan.

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL

O:2

YÖRÜK *(Ankara Milletvekili) — M u h t e r e m
arkadaşlarım, Sayın -Mucip Ataklı (hakikaten
bir müe'blbet hapise mahkûm bir şaftısın firar
etmiş olması -vakası karşısında. duymuş olduk
ları teessürü, Hükümeti itlham eder şekilde ifa
de buyurdular, haklarıdır. Yalnız bir noktaya
ehemmiyet verilmesi i eab ettiğine kaaniim, o da;
Hükümetlin hapishanelerde lyatnıakta bulunan
eşhas baklanda kâfi derecede takayyüt gös
termiş olup olmadığı (Hususudur. Filhakika, ba
his buyurdukları talimatnamenin (ıh) fıkrasın
da, adlî makamlar tarafından, hükümlü veya
tutukluların (hastanede bulundukları müddetçe
takayyütle, kaçmalarına ihtimal verilmiyeeek
şekilde, -emniyet altına alınmaları iâ-zımgeldiğ-ini söylediler. Bu takayyüt adlî makamlar tara
fından yerine (getirilecektir. Her balde burada
adlî makamlardan maksadları veyahut talimat
nameyi 'koyanların maksatları bizzat savcılar
veyaıhut hâkimler değil, adlî .zabıta vazifesini
de aynı zamanda ifa eden polis ve jandarma ol
ması icalbeder. Binaen aleylh adlî makamlar, ha
pishanede bulundukları müddetçe, hükümlüleri
ve tutukluları, (her hangi 'bir surette firar et
melerine imkân vermiyecek şekilde muhafaza
etmekle -mükelleftirler, buna şüpfhe yok. Fakat
bir (hastane içerisinde muhafa'za etmek iktiza
edince, bunların ımu'hafazası, gayet tabiî olarak,
gardiyanlara inhisar etmez. Gardiyanlar, daha
doğrusu gardiyanların vazifelerinin dışında ka
lır. Artık bu dış emniyet tedbirleri almakla mü
kellef -bulunan zabıta kuvvetlerine taallûk eden
bir keyfiyet olması lâzım gelir. Yani, adlî ma
kamlardan maksadın bu olduğunu 'zannetmekte,
kuvvetle zannetmekte kendimi haklı ıgörürsem,
beni Sayın Mucip Ataklı elbette ki, mazur gö
rürler.
Yine buyurdular ki, «?> jandarmanın bir
mahkûmu mutlak olaraktan muhafazaya me
mur olmaları iktiza eder.» dediler. Halbuki bu
rada ?> basta olduğu halde 7 jandarma, koyul
muş. Eğer, vekâletimi ilgilendirmemesi itibariy
le yine ışu noktayı açıklıyayım ki; eğer mevkuf
veya tutuklu ihastanede 'bir kişiden ibaret bu
lunsa idi, o zaman üç jandarma koymakta bir
Ihikmet vardı. Fakat üç. tutuklu aynı zamanda
mevcut bulunuyorsa, (i em ek ki, jandarma ku
mandanları üç tutuklu için 7 jandarmayı kâfi
görmüşlerdir. Ikına iki daha eklememişlerdir.
Hakikaten yapılan tahkikattan anlaşıldığı gibi,
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eğer jandarma nöbet .mahallinde kapıda bulunsa idi, Reşat Akşemsetünoğlu'nun firarına belkide
İmkân 'kalmıyacaktı. Eğer jandarmalar bu fi
rarla .her hangi bir iğmazı - ayn gibi bir yola
sapmamışlarsa.
iade meselesine 'temas buyurdular; adını koymam akla beraber. Hükümetçe bu şallısın Yunanistan'dan 'iadesi hakkında her hangi bir teşebbüısite bâlâ 'bulunulmadı. Hailen bir neticeye iktiran etmediğin!! söylediler. Şu noktayı evvelâ
arz eıdeykn. iki1; beynelmilel, müesses Ikaidelere göre, siyasi suçlular hiçbir »alman iadeye
tabi ıtnitulitnazlar. Bıalkantığıimın nokta i nazarı,
firar hâdisesi vukua 'geldiği andan: itibaren bu
idi ve 'bugüne 'kadar da, hu kanaati hukıik'iyemde
en ufacık bir tahavvül olm/amıştır. Hariciye
Vekâleti iade imkânlarını araştırtmak istedi. Bu
hususla ilgili olmak üzere muhtelit bir kornişyon teşkili .mevzuunu 'ileri sürdüm. Ve nihayet,
muhtelit komisyonda 'bizim Bakanlığımızın noktaıi nazarı Hariciye Bakanlığı mütehassısları tarafından da kabul edildi1 ve böyle bir talepte
bulunulmasmıası hususu Hükümetçe takarrür etmistir. Böyle olmıyacak bir dâvanın peşinde
'koşmak da şüphesiz İdi, ne iç politika bakımından ve ne de dış politika bakımından hiçbir faiddi initihaiye mevcut değildir. Ancaik, olacak
işin peşinde koşulabilir. Kaldı iki, beynelmilel
miıosscs kaide İni olduğunla göre, Yunanistan
Hükümeti ile anamızda münıaıkit suçluların ia
desi hakkındaki bir mukavelede bu keyfiyeti sa
rahatle ifade edilmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, biz Hariciye Vekâleti tarafından bu yol
da bir teşebbüs vukubulmasım' (arzulamadık.
Harioiiye Vekâleti yaptığı t'etkikat neticesinde
bizim noktâi nazarımızı kabul dtti. Zaten mu'kavcl enin. sarahati m.uviacehesinde beynelmilel
ınüeslses hukuk kaidesine gitmeye lüzum kal
maksızın, bu sarahat muvacehesinde böyle bir
yola gi'tmelye de takdir buyurursunuz imkân,
yoktur.
'Bendeniz yine başlarken de ifade ettiğim gibi,
Sayın Ataklı'mın duyduğu teessürden mütevel
lit heyecanlı ifadesinıi kabul ettim. Hakikat em
•memlekette, Hükümet Merkezinde bulunan bir
hasIaııadcn. müebbet hapse mahkûm bir adamam
kaçmış bulunması, elbette küçümsenecek bir hâ
dise 'addedilemez. Şartlar ne ol ursa. olsun, mu
hafaza tedibi ri ne şekilde al inim iş olursa olsun
her han'ü'i. bir »allısın 'Im yolda, kaçması hos gö-

, rülecdk bir vaziyet değildir. Maalıaza bendeniz,
ne Bakanlığımın, ne İgişicrİ Bakanlığının, ve ne
de bu 'işte hiçbir ilgiyi olmıyan Sağlık ve Sos
! yal Yardım Baıkanliğinin bu mevzuda bir ihmalı de bulunduğuma, kaani bulunmamaktayım. Esa
| sen meselenin nıazik noktası hastanın hasta oldu
| ğu iddia edilen şalısın 'muhtariyeti haiz olan bir
! üniversite hastanesimle, onun cüz'ü olan Tıp
j Fakültesi Hastanesinde yatmış olmasından, doğ
| muş bulunmasıdır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı.
\
SAĞLIK
V.K SOSYAL YARDİM BAKANİ
j
i YUSUF AZİZOÜLU (Diyarbakır Milletvekili)
ı — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mucip Ataklı
i verdiğim iz cevaplardan tatmin olmadıklarını
; ifade ettiler. Tatmin olmak takdirî bir husus
ı tur, kendilerimin tatmin edilmemiş olmalarını
] ben şahsan müsamaha ile karşılarım. Ama öyle
[ tahmin ederim ki verdiğimiz cevaplardan bizi
} dini iyon birçok senatör arkadaşlarımız tatmin
i edilmişlerdir.
!
'«Şayanı teessüf bir olay, hu ne biçim bir
Hükümet» gibi yerinde bıılmadıği'm beyanatla
j rınla, ben de teessürle cevap vermek isterim.
j
Bu âdi bir* olaydır. Bir mahkûm dünyanın
ı her tarafında, her zaman bir hapiisameden, bir
! haytan eden kaçabilir. Hükümet tedbirlerini al
j mıştır. Lâzıımgclen takibatı yapmıştır. Hiç de
\ bu kadar îzam edilecek bir mesele değildir. Re
j şat Akşcmsottiıiüğiu'nuiı kaçmış olması nihayet
normal bir olaydır. Tedbirler mevcuttu. Tahkikat
mevcuttur, takibat yapılmıştır. Anıa netice ar
kadaşlarımın 'bia'h ettiği şekilde tecelli etmiştir.
Bu kadar îzam edilecek bir mesele olmadığını
bel irtnıck isterim.
Lsas mühiını nokta, resmi ve gayriresmî teşokküllerin bu olayda iş birliği yapmakta, o'lduklarını ifade ettiler, bu. cidden mühim bir
nokta, Biz bunu bir ihbar telâkki ediyoruz.
Bunun bir müstenidata dayanması lâzım'gelir.
«Resmî ve gayrı resmî teşekküller hu olayın
husul'ün d e iş birliği yapmıa'ardır» diyorlar.
Bunu söylemek kâfi gelmez, Hükümete bilgi
•versinler; hangi teşekküller bu mevzuda 'iş
birliği yapmışlardır? Bu zatın kaçmasını tesbil etmişledir1? Yiardım temin etmişlerdir1? Bu
nu lütfen, bir esasa istiniat ediyorsa,, ellerin
de bir vesika (mevcutsa, bu kürsüden ifade
etmelerini bir Hükümet üyesi olarak istirham
•ediyorum.
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«'Balkanlar birbirlerini nakzeden beyanlar
da. 'bujlundular»' diyarlar. Ama tenakuz eden
noktaların neler olduğunu söylemediler. Her
bakan kendi yönünden suali 'Cevaplandırdı, ben
sağlık hizmeti ve hastaneler yönünden ihtimam,
müsamaha yönünden ifade ettim. Diğver arka
daşlarım. d'a. zabıta ve adalet yönünden ifadede
bulundular. 'Birbirini nakzeden bir noktanın ol
duğunu zannetmiyorum. Bu noktaların neler
olduğunu lütfederlerse cevabını arz ed'erlm.
lîünmetlerimLe.
'BAŞKAN — Son söz sayın Ataklı'nındır.
Haklarını istimal edecekler ;m;i, «fendim?
MIİÖİP ATAKLİ ('Tabiî Üye) — Evet
efendim.
BAŞKAN —Buyurun.
MUOlP ATAKLİ (Tabiî Üye) — Sayın
arkadaşlarım; Adlî makamlar emniyet, tedbiri
alırdan kastımız; aslında ise bunun tatbikatını
içişleri Bakanlığı yürütür. Adliye Bakanının
bu hususu üzerlerine almalarını ben 'anhyanıa•dum.

•Sayın Adlîye Bakanı izaihatlıarında dediler
ki, mevcut .'hastanede bulunan üç mahkûm
için 7 jandarma tahsis edilmiştir, bu kâfidir.
Şayet bu mahkûmlar aynı odada olsalardı,
olurdu. 'Fakat ayrı ayrı odalardadır.
Ayrı
odalarda bulunimalarına görede, Iher 'mahkûm
için 8 er saiat düşecek, vardiye sistemine göre
üç tane jandarmaya ihtiyaç vardır.
Hükümet kendi kendine kararlaştırılmış,,
siyasi ısueludur. istendiği tiakdirde verilmez
diye. Evet doğru olabilir, fakat bunun 'açıkça
•Türk efkârı umumiye.sLne bildirilmesi lâzımdır.
''Yalnız yine bizim bildiğimize -'göre bu zatın
adi suçları da vardır. İBiild'iğimiz doğru veya
yanlış olabilir, fakat bütün gazeteler günler
ce bundan bahsettiler. Hiçbir bakan bu husus
lara temas etmedi. lEğer Hükümetin 'bir çatı
altında müşterek kararla, diğer suçlarını bir
tarafa iterek buna yalnız siyasi suçlu diye
rek istememe kararma varımiışlaraa ben bunu
şahsan 'tasvip etmem. Yine arz ettiğim gibi,
gazeteler günlerce, 'bulgun iki 'aylık maziye
sahibolan, bu olay ısahibmin 'adi suçlarının bu
lunduğunu yazdı. Bunun açıklanması gerekir.
Sayın Sağlık Bakanı teessüfle sözlerine baş
ladılar, ben teessüfle söze başlamıyacağım. (Te
essüfle değil, teessürle sesleri)
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili)
— Teessüfle değil teessürle...
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Afedersiniz. O halde ben de teessürle söze başlıyacağım. Ben diyorum ki : bu kaçış olayında res
mî ve gayriresmî teşekküllerin ihmali, mü
samahası ve iş birliğinin varidolduğu kanaati
ni muhafaza etmekteyim. Bu, benim şahsi kanaatimdir. Bunun böyle olmadığını Hüküme
tin bana ispat etmesi lâzımdır. Çünkü, ben
icra kuvveti değilim.
Neden bu kanaate vardım, bunu arz ede
yim : 12 saat 15 dakika bir zaman geçiyor ve
bu zat 800 kilometrelik bir yol 'katedip Tür
kiye hudutları dışına çıkıyor. Nerede Hükü
metin emniyet kuvvetleri? Nerede istihbarat
teşkilâtı? Karadan, havadan, demiryolundan
Boğazı geçip başka bir devlete iltica eden bir
şahsı koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin emniyet kuvvetleri yakalayamıyor, işte
beni resmî, gayriresmî teşekküllerin dahli ol
duğu kanaatine sevk eden nokta burasıdır.
Bu kadar uzun bir mesafeyi bir insan yalnız
başına plânlıyıp icra edemez. Bu mantığın nor
mal bir neticesidir. Ve ben maalesef yine di
yorum ki, bu kaçış olayı, Nâzım Hikmet'in
kaçışından daha vahîm bir olaydır. Ve bu olay
hakiki kudrete sahip bir Hükümetin itibarı
nı sarsıcı mahiyettedir. Bunu samimî olarak
ifade ediyorum. Hükümet hakiki kudretini gös
termeli bu olayın hakiki mesullerini Türk ef
kârı umumiyesinin huzuruna çıkarmalıdır. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem
Başkan, sayın senatörler; tekrar huzurunu
zu işgal ettiğim için özür rilerim. Üçüncü bir
defa daha beni dinlemek zahmetine katlanacak
sınız. Fakat, görüyorum ki, Sayın Ataklı ile
aramızda da ihtilaflı bir nokta kalmıyor. Şim
di hepsi hallolacaktır.
Efendim, buyurdular ki, 24 saatin üçte
biri olan sekiz saat nöbet tutmak şartiyle her
hükümlü için üç jandarma zaruridir. Hakika
ten, Devlet hastan elerinde olduğu gibi, jan
darmalar hastanın yattığı odanın kapısında
bekletilselerdi doğru olurdu. Fakat Tıp Fa
kültesi Hastanesinde vaziyet öyle değil, jan-
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darına dış kapıdan içeri girmiyor; hastanın
yattığı odanın kapısında beklemiyor, dış ka
pısında bekliyor. Demin buna işaret ettim,
üniversite hastanelerinde, Tıp Fakültesi hasta
nelerinin dış 'kapısında .jandarmanın belklemeye mecbur olması, -muhafaza tedbirlerinin kâfi
derecede al m m anı asm a sebebolmaktadır. Fil
hakika uzun zaman geçtikten sonra bu şahsın
şehrin hudutlarını aşması, Yunanistan toprak
larına iltica etmesi bir hakikattir. Jandarma
nın korkusu ve telâşı neticesi her nedense onaltı buçuk saat evvel firar hâdisesi vâki oldu
ğu halde bu kadar uzun müddet geçmiş olma
sına rağmen alâkalı mercilere haber verileme
miş. Bir gecikme olmuş.
Yine vaziyetin bize -gösterdiği bir incelik
de var. Bunun mürettep olduğu anlaşılıyor.
Bu bir tek adamın hapishaneden kaeıp otomo
bile, tayyareye hinereik gitmesi, Yeşilköy'den
trene atlayıp Yunanistan'a kadar varması ola
yında, ibir-taıkını anlaşmaların vâki olduğu bedi
rcidir. Ama takdir edersiniz ki, hapishaneden
kaçış, firar vukuatı, yalnız bizim gibi hapis
haneleri çürük çarık olan memleketlerde değil,
hapishaneleri fevkâlede olan diğer birçok mem
leketlerde de görülmektedir. BURU bir mâzeret, bir özür olarak değil bir va'kıa olaraik arz
ediyorum.
Diğer taraftan, filhakika bu adamın birta
kım âdi suçları olduğu da söylendi. Hiç ümit
siz olarak hu adamın âdi suçlarının mahiye
tini öğrenmek istedim. Ümitsiz olarak diyo
rum, niçin? Siyasi suçlardan dolayı müebbet
hapse mahkûm olan bir şahsı 2, ;>, f> senelik
bir cezaya mâruz kalması için iade cereyan
etmez. Hatta, siyasi suçlardan dolayı altı aya
mahkûm olan bir şahsın üç. seneye1 mahkûm ı
olan bir suç işlemesi halinde, iade talep el
liğimiz Devlet, ancaık bu üç senelik cezayı
çektikten sonra altı aylık cezayı .çektirmemek
şartiyle iade eder. Bunu çeMirmiyecefcsin ı\er.
Bu bir siyasi -suçludur. Çünkü siyasi suçtur;
siyasi suçluyu iade etmek hakkını haiz değil
dir, hiçbir Devlet, bu bir atıfet değil bu mil
letlerarası bir vecibedir. Takdir buyurursu
nuz ki, Devletler hukuku. Devletler gibi in
sanları da, onların şahsiyetini de kabul etmiş
tir. Devletler hukukunun bir şahsiyeti de mü
şahhas bir insandır. Her ikisi de birer şahsi- 1
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yet t ir. Bir insan her hangi bir memlekete gitse
bir insan -muamelesi görür, vatandaş muame
lesi görmez
Her hangi bir devletin 'tebaası
olmamak itibariyle, o devletin vatandaşları
na sağladığı haklar karşısında bir şey iddia
edemez. Fakat insan olarak iuııkuku haizdir,
eşya ma kulesin den değildir. Eski devirlerde
olduğu gibi kim kaparsa onun elinde esir ol
maz. Binaenaleyh, arzım şudur ki; istenil
miş olsa dahi bunu Yunan Hükümeti vermez.
iade edemezdi. İadesine, arz .ettiğimi sebeple
imkân yoktur. .Şunu da ifşa ederim, yine al
dığımız haberlere göre bizden istemeyiniz şek
linde bîr husus da vâki olmuştur.
Zannediyorum ki, şimdi Sayın AtaMı'yı
hiç değilse bir dereceye -kadar talmin edebil
dim.
KUZA İ' O'KAN (Tabiî Üye) ••- Sayın Ba
kandan bir sualim var. (Olmaz, olmaz İçtüzüğe
aykırıdır, sesleri)
.Sayın Başkan rahatsız olmasınlar.
tim etendim.

Vazgeç

ADLİYE VEKİLİ
ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Miiılletvekili) — Eğer sııısusi
surette sorarlarsa arzı cevap edeyim.
BALKAN — Son -söz hakkınızı istimal
yuracak miHinız Ataklı Bey.

bu

MUOİP ATAK İd (Tabiî Üye) — Teşekkür
ederim, sayın Bakana.
BAŞKAN — Soru <'evaplandırdmıştır.
.-y. —• Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi
Yardımcının, Doğu ve diğer illerde
jandarma
re zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şikâ
yetlere karşı akhkları tedbirlere dair İçişleri
ve Adalet Bak ani arından sözlü sorusu ((>/99)
BALKAN _ Sayın Veysi Yardımcı? Yok. Ad
liye; Bakanı burada. İçtüzük ahkâmına tevfikan
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşi
me talik edilmiştir.
i. - - (Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Kooaş'ın, büyük şehirlerin en kalabalık semtlerin
de yükses sesle bağırarak gazete
satılmasının
önlenmesi hususunda' ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair t çişi eri Bakanından sözlü sorusu
(6/102)
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BAŞKAN — Sayın. S a d i Koeaş"? B u r a d a . İç
işleri Bakanı burad'a. S o r u y u o k u t u y o r u m .

e)

BAŞKAN — Buyuruın Sayın B a k a n .

24 lEyJül 1962
C u m h u r i y e t Senatosu Başkanlığına
A ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r ı n Sayın içişleri

Bu tedbirlerin ne zannan t a t b i k edilelbile-

ceği/

Bakanı

t a r a f ı n d a n sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarını 'arz ederim.
Saygılarımı la.
C u m h u r i y e t Senatosu Üyesi
M. S a d i Koç aş
B ü y ü k şehirlerdin en kalabalık senitlerinde
(Meselâ : A n k a r a ' d a , 01 us meydanı ve A t a t ü r k
B u l v a r ı n d a ) bâzı gazetelerin
nıüvezzdıler "tara
fından ve - sıanlki sözleşmişler gibi - gazetelerde
ki heyecan verici 'bir haberi (ve ç.o'k defa gaze
t e d e k i aslına da uynnyaea.k şekilde)
ve e ok
y ü k s e k s esi e b a ğ ı r a r a k satıldığı ve bu halin, di
ğer 'birçolk m a h z u r l a r ı bir tarafa,
şehirlerimi
zin sükûnetini büyük, ölçüde ili 1A1 ettiği ve va
tandaşın. 'huzurunu kaçırdığı a r t ı k a ş i k â r
bir
haile gelmiş ve hattâ bâzı müessif hâdiselerin
vukuuna, da. sebep olmuştur.
Bizzat gazete sahiplerinin ini h a d hiç de hoş
ka.rşrlamadıkları fakat ıbir defa. gazete ellerin
den çıktıktan sonra, art ilk satışın kontrol edile
mediği söylenmektedir.
Kısmen zaruri ve bâzı 'ahvalde faydalı bile
olan klakson çalınanın 'dahi - sırf
gürültüyü
önlemek bıakımından. - y a s a k edildiği
ve her
hali 'ille medeni bir y a ş a m a y o l u n d a y ü r ü m e y e
kararlı, olan cemiyetimizin, m u a y y e n bir zümre
nin İkazıanç veya p r o p a g a n d a l a r ı
düşüncesiyle
tevessül eittikleni ini usul, memleketimizi 'mede
ni cemiyeti Pirden a y ı r a n bariz ve çok i p t i d a i
bir m a n z a r a arz e t m e k t e ve vatandaşı b ü y ü k
ölçüde taciz ve rahatsız e t m e k t e d i r .

İ Ç İ Ş L E R İ B A K A N I H I F Z I OĞUZ BEK ATA
(Anikara) — M u h t e r e m a r k a d a ş l a r ı m ; CumJhuıiyet Senatosu S a y ı n Üyesi Sadi Kogaş itaırafı:nd a n verileni ve b ü y ü k şehirlerin k a l a b a l ı k semt
lerinde bâzı kimselerin y ü k s e k sesle gazete ısaıtmıahırı y ü z ü n d e n v a t a n d a ş l a r ı n h u z u r u n u
ve
şehirlerin s ü k û n e t i n i ihlâli edildiğinden bahsile
bu halin önlenmesi için, n e gibi t e d b i r l e r düşü
n ü l d ü ğ ü n e d a i r soru önergesine cevaplarımı 'arz
ediyorum :
bB80 sayılı Basın ' K a n u n u n u n bâzı maddele
rini değiştiren 67.30 sayılı K a n u n u n 34 n c ü ımaddesi m e v k u t e olan. ve di mı y a n yazılı eserleri ih
tiva ettiği haber, havadis, yazı ve resimlerden.
veya, sair hususi ardanı bahsederek u m u m i yer
lerde veya halkın kolaylıkla girip çıktığı m a 
hallerde s a t a n l a r ve s a t t ı r a n l a r h a k k ı n d a cezai
müeyyide v.az'etmiştir.
Bu h ü k ü m
fertlerin
temel h a k l a r ı n d a n biri olan çalışma h ü r r i y e t i 
ne m ü d a h a l e telâkki edilerek 29 . 11 . 1960 ta
rihli ve l l o sayılı K a n u n l a y ü r ü r l ü k t e n kandı
rılmıştır. Esasen umumi ımalnallerıde ve herke
sin girebileceği y e r l e r d e h a l k ı n h u z u r ve istiralıaıtini 'selbedeeek şekilde b a ğ ı r a r a k gazete sa
t a n ve n e ş r i y a t y a p a n l a r hakkında. T ü r k Ceza
K a n u n u n u n 5<\î) nei m a d d e s i ceza h ü k m ü (koy
muş b u l u n d u ğ u n d a n taltbikat ona. göre y ü r ü t ü l 
mektedir'.

i l e r haliyle medeni bir cemiyet o l d u ğ u n u isbaıtedeıı m ili etimizin ve memleketimizin sükû
net ve h u z u r u n u bozan ve önlenmesi hiçbir ye
ni teşkilâta ve malî fedakârlıklara. dayamnnyan,
sadece, belediye nı e d i ş l e r i n i n a l a c a k l a r ı bir ka
rarla dahi, bir ıgiinde kökümden halli, m ü m k ü n
olan bu m e v z u u n <o itadan. kaldırılması için hiç
bir tedbir alınmadığı görülmektedir.
Bu h u s u s t a :
a) Bir t e d b i r d ü ş ü n ü l ü p düşünülmediği .'
'b) Düşünülüyorsa tedbirlerin
neler oldu
ğu?
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A y r ı c a mahallî Belediye Meclisleri tarafın
dan. lüzum g ö r ü l d ü ğ ü t a k d i r d e 1580 «ayılı Be
lediye Kanununa, i s t i n a d e n h a z ı r l a n a n Belediye
ve Zabıta Yönetmeliğine m û t a t hilafı 'olan ve
beldede h u z u r u bozan her t ü r l ü g ü r ü l t ü y ü ön1 ivecek müeyyideler konması da
mümkündür.
Arz ederim.
BAŞKAN — Sayım Sadi Kocaş.
S A D İ KOÇ AŞ ( C u m h u r b a ş k a n ı n c a S. Ü.) —
Sayın B a ş k a n , m u h t e r e m . a r k a d a ş l a r ı m ; SOTUmuızıın izah edilecek tarafı yoiktur, d u r u m an
laşılmıştır. Sayın B a k a n , bizim bilmediğimiz
bâzı (müeyyideleri d e b e l i r t t i k l e r i n e göre, bu mü
eyyidelerin t a t b i k edilmek suretiyle (temennile
rimizi yerine getireceklerini
ümidediyorlım.
Kendilerine arzı t e ş e k k ü r ederini.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Ahvali şahsiye ile ilgili belge
örneklerinin
parasız verilmesi ve t a s d i k t e n muaf tufulıması

O. Senatosu

B::

hakkunîda'ki 26 Eylül 1957 tarihlâ Sözleşmenin
onaylanmasının uygun bullunmasına dair kanun
taJsari'smm açık oylamasına (71) üye katılmış
tır. Yeter sayı bulunmadığından tasarı, 'gele
cek Birleşimde tekrar açuk oyunuza sunulacak
tır.
Riya-set Divıamı, İçtüzüğün en yakıtn zaman
da inltacedilmesi için 7 . 12 . 1962 günü saat 15
te toplanılmaısı hakkında karar almıştır. Keyfi-

6.12.1962

0:2

yeti yüksek tasviplerinize arz ediyorum. 7.12.
1962 Cuma günü toplantı yapılmasını kabul
edenler... (Salı günü sesleri) Kabul eitmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
Bu itibarla normal olarak 12 . 12 . 1962 Sah
günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum.
(Kapanma saati : 18,45)
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Ahvali Şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun
tasarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.)
Üye §ayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

.
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71
71
0
0
112
2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Cîürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Osman Koksal

İbrahim Saffet Omay
BÎTLÎS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Halit Sarıkaya

Sami Küçük
Sezai O'Kan
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
ERZİNCAN
Haydar Tunçkanat
Fehmi Baysoy
Ahmet Yıldız
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADIYAMAN
Halil Ağar
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata "
Rıfat Etker
Sabit Kocabeyoğlu

ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
HATAY
Vehbi Aksoy

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KONYA
Sedat Çuımralı
Mustafa Dinekii
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
MANİSA
Emin Açar
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu

İSTANBUL
Celil Cevherioğlu

NİĞDE
Kudret Bayhan
izzet Oener

KARS
Sırrı Atalay

ORDU
Zeki Kumrulu
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SİVAS
Ahmet Çekemoğhı
Rifat öçten
Hulusi Söylemezoğlu
URPA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Aeıkalın
Âmil Artus
Hidayet Aydmer
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Sahir Kurutluoğlu
Kâzum Orbay
Ragıp Ün er
Necati özdeniz
Burhanettin Uluç
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lOya katılmıy anlar]
TABU ÜYELER
Fahri özdilek
Mehmet özgüne§
Sıtkı Ulay
Muza f:fo r Yıı rdaküler
GENEL OYLA SECİ
LEN ÜYELER
ADANA
Melanet Nuri Âdem
oğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa, Yılmaz Ineeoğiu
Celâl Tevfik Karasapan (B.)
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
\l ; ansur lîlusoy (F)
ANTALYA
Mehmet İLknç,a>n
Mustafa özer
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
••'ikrct Turhanıgil
BALIKESİR
Erwer Aka
Hamdi Oğuzbeyoğl11
Kadri Öztaş
Hasarı Ali Türk er
BİLECİK
Talât Oran

BİNGÖL
Sabrı Topçu oğlu
BOLU
Sı ITI Uzun hasanoğiu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayaneril
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Ali Aks oy
ÇORUM
Zeki Arsan
Aiâeddin Çetin
DENİZLİ
('ahit Akyar
Mehmet Emin burul
DİYARBAKIR
Azım.i Erdoğan
İhsan Hamit
Tigrel
(Balkan V.)
EDİRNE
Tahsin Barıguoğlu
ELÂZIĞ
Gel âI Ertuğ
Rasim Giray
ESKİŞEHİR
G avsi Uçagök
Naci Toros
GAZİANTEP
Ze'ki l si ânı
Nizaıııettin Özgül
GİRESUN
Mehmet İzm en (B.)
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
I ta lıi t Zarbım
HAKKÂRİ
Âdil Türkoğlu
HATAY
Sabahattin Adalı

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip Özdolav
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
E them Merıemencioğlu
Rifait Öztürkeine
Nuru İlah Esat. Sümer
Özel Sahingiray
Sabahattin Tanıman (t.)
Bere Turan
İZMİR
İzzet Birand
Ömer Lû'tfi Bozealı
Enis Kansu
Giuhit. Oku re r
i i ilmi Onat
Nevzat Özerdendi
KARS
Turgut Göle
Mehmet ITa.zer
KAYSERİ
Hüsnü D ikee I igii
Hüseyin K a Ipaklıoğlu
Sııad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi TuUoğlu (İ. Ü.)
KÜTAHYA
A. Babattın Özbek
MALATYA
Mehmet, Zeki Tulıınay
Nüvit Yetkin (t.)
MANİSA
Ferit; Alpiskeiîdet
Orhan Süersau
Refik Ulusuv
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MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Mu alla, Akarca
Haldun Menteşeoğlıı
MUŞ
İhsan Akpolal (İ. Ü.)
NEVŞEHİR
1. Ş. Atasağun
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı (Baş.
V.)
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
Gahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya Önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâm i Üren
TOKAT
Zihni Betil
Osman llaeıbaloğlu
TRABZON
Şevket Bıiladoğlu
Yusuf Demi rd ağ
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
M e I un e I; Ali Demir
UŞAK
Kamili Coskunoğlu

O. Senatosu
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ZONGULDAK
Tevfik Inei

Us at- Oağ'â

[Açık üyelikler]
İstanbul
Samsun
Yekûn

*•

0:2

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER

!<•—ıı

2

Enver Kök
Nevzat Serıgel
Âdil Ünlü

Cumhuriyet Senatosu

GÜNDEMI
ONDÖRDÜNOÜ BİRLEŞİM
6.12 .1962 Perşembe
Saat: 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Mansur
Ulusoy ile Abdulkerim Saraçoğlu'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/153)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko
casın, tedavi için yurt dışına gönderilen has
taların mâruz kaldıkları müşkülât ve bu hu
susta alman tedbirlere dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/101)
2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip
Ataklı'nm, müebbet hapse mahkûm bulunan dü
şük Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu'na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/106)
3. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma
ve zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şi
kâyetlere karşı aldıkları tedbirlere
dair
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu
(6/99)
4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, büyük şehirlerin en kalabalık semtlerin
de yüksek sesle bağırarak gazete satılmasının
önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/102)
5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105)
6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul

lara dair Millî Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu
(6/104)
7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri 'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara
müsteniden karar verildiğine dair, İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/107)
8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Almanya'ya giden Türk işçilerine
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/108)
9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, İmar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mıntakalara su ve elek
trik verilemediğine dair İçişleri, Sanayi ve İmar
ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109)
10. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Rasim Giray'm, son üç yıla ait okul inşaat ve
tahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanmdan
sözlü sorusu (6/111)
11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin istihsali ve
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/112)
12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'm, bir kararname ile yerleri değiş
tirilen 43 valiye dair İçişleri Bakanmdan sözlü
sorusu (6/113)
13. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114)
14. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115)
15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Hilmi Onat'm, Türkiye'deki göçmenlere dair
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116)
(Arkasında)
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16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi
Hilmi Onat'in, merkezi İzmir'de
kurulacak
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117)
17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burhanettin Uluç'un, Marşal Plânı gereğince kurul
muş bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi İş
Birliği Teşkilâtı nezdindeM Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118)
18. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un, İşçi Sigortalan tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalman Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu (6/120)

zanıan yapılacağına dair
sorusu (6/124)

Başbakandan

sözlü

III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu
raporu (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18.10.1962]

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5
geçe ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe ara
V
sındaki saat farkına dair, Tanm, İçişleri ve
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121)
20. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca- A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
1. — Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
tulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Söz
kanından sözlü sorusu (6/122)
21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına
Rifat Öztürkçine'nin İstanbul'un nâzım plânına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
dair, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanla edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları. (M.
rından sözlü sorusu (6/123)
22. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh Meclisi 1/128, C. Senatosu 1/78) (S. Sayısı: 14)
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne- [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1962]

Dönem

:1

Toplantı 2

CUMHURİYET

SENATOSU

S. Sayısı :

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tas
dikten muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul edilen metni v e Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Basın - Yayın ve Turizm, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları
(M. Meclisi 1 128, C. Senatosu 1 7 8 )
(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 215)

Mük.l Meclîsi
(lenel Sekreterliği
Kan unla ı • Müdürlüğ u
Sal/! : 125» -5319

•/ . 10 . 1962

<' [' M H l R İ Y K/l' SKN A.TOS'l

KALKAN I J IGIN A

MiHet Meclisinin 1 . 10 . 1962 tarihli 123 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Ah
vali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki ka
nun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen

Nal : fi a tasarı İH . 2 . 1962 tarikimle Haşlatıl ılıca fil: Komisyona hamttı (dilmis re Genci
Kurulun 25 . ti . 1962, 19 . 9 . 1962, 2S . 9 1962, 1 . W , 1962 tarihli 106. i is, 122, US nen
biri e simi erindi cfiiruşührek kabul edilmiştir.

Dışişleri Komisyonu raporu
(' imik ıtriye t Senatosu
Dışişleri Komisyona
Esas No: 1/78
Karar No: 6

IH .. 10 . 1962

YÜKSÜK BAŞKANLIĞA
Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan kanun
tasarısı, Komisyonumuzda tetkik edildi :
Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve Millet

Meclisinin
mistir.

1 . 10 . 1962 tarihli 123 ncü Birleşiminde tasvip

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna
Dışişleri K.o. Başkamı
f'sitanbu!
NuruHah E ant Sümer

Aydın
İskender Cenap Eg<

metin

aynen

kabul

edil

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Sözcü
Tabiî Üyv
\hme1 Yıldız

E.

gören

'Paibiî Ûye
Sezai (YKav

İstanbul
Mentmencioğlu

Sanı s un
Fethi Tevetoğlu

\/A\\\V

İzzet Biraııd

('. Başkanlığınca
seçiilen Üye
(U-vat Acilinim
Konya
M itanı m er Obuı

Uria
E sal Malıma I K'arakurI

İçişleri Komisyonu raporu
C'iunhuriyct Senatosu
îçişleri Komisyonıı
Esas No: 1/7H
Karar No: 10

//

, !!Mi;J

YÜKSÜK BAŞKANLIĞA
Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü :
Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede tafsilen izah edilen hususlar
komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve Millet Meclisinin 1 .10 .1962 tarihli 123 ncü Birle
şiminde tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
(<uın lıuriyel iSenato.su
Lüşlcri Komisyon ıı Başka ı
Muğla
Haldun Men tesoğlu
İçel
Cav it Okyayuz

Sözcü
Ordu
Eşref Ayhan
izni ir

("). Efıtfi Bozca 11

Tabiî Üye
Osman Koksal

('. Bşk. Se. i;.vc
fiarhaneltiıı Ulu-

Konya
Sedat (-maralı

Maraş
Nedim Evliya

Tekirdağ
Selâm.-i IJrev

i'

Seual osu

S, SavittJ : 14

3 —
Bütçe Komisyonu raporu
('umh uriıjel Senatos u
Bilice Komisyonu
Ksas No. 1/78
Karar No. ö.V

29 .11. 1,062

YÜKSÜK BAŞKANldClA
Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan kanun
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede tafsilen izah edilen hususlar
Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Millet Meclisinin 1.10 .1962 tarihli 123 ncü Birleşimin
de tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Konya
\t. Kılu;
Diyarbakır
. 1. flrâoğav

Başkanvekili
Sakarya
K. Yurdakul

Sözcü
Ankara
.V. Ağını aslı

Konya
M. Din eki i

t1. Senatosu

'Tabiî Üye
S. Gür soy tr ak

( S. SH.VH.SJ : 14 j

Balıkesir
K. Öztaş

M'İLLKT

M-M'LİSLNJN

KAIUL MTTİdİ

METİN

j mşİŞİJUrtİ, HASIN
YAYIN' V.K Tl'lUZM
| KOMİSYONUNUN KAHMIL 'OT'Ptfrt MKTİN

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnek!'erinin parasız j Ahvali şahsiy< İh ilgili belge örneklerinin parasız
verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki i verilmesi ve tasdikten muaf tütülmem hakkındaki
-J() Ey lal 1957 ı'arihli Sözleşme itin onaylanmasının i 'i(l Eylül 19?)? tarihli Sözleşmenin emuytanmas'inın
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı
\
uygum bulunmasına dair Kanun
MADDE 1. — 26 Eylül 1957 tarihinde Lüksemburg'ta imzalanan Ahvali şahsiye ile ilgili
belge örneklerinin parasız verilmesi ve tas
dikten muaf tutulması hakkındaki Sözleşme
nin onaylanması uygun görülmüştür,

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 3 — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

SfH'iltoSlL

i S ^ayıısı : 14

İUİŞUttRiL KOMİSYONUNUN KABUL KTTİflİ
METtN

BÜTOU KOMİSYONUNUN KABUL UTTİCfl
MF/PÎN

.1 /?vali şahsiye ile ilgili belge önlemlerinin parasız
Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız
verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki
verilmesi vı tasdikten muaf tutulması hakkındaki
;>(> Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmas'inıu :><i Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasını it
uygun hvlunmastna dair Kanun
uygun bulanmasına dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neti
maddesi aynen kabul edilmiştir.

i1. Senatosu

( S. Sayısı : 14 )

VIİU/BT MBCDİSÎNİN KABBD i']TTÎCİ SÖZDKSMB
Ahvali Şahsiye (Kişi Halleri) iîe ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten
tutulması hakkında Sözleşme

muaf

A! il Jetle rakısı A:hvaii Şahsiye Komisyonu üyelerinden olan Kederai Aiuıa.uya ( 'umlıııriyet i, Bel
eika Ki rai lığı, ['Yansa Cumhuriyeti, Lüksemburg
Büyük Dukalığı, Molanda K ır-:i il ı.j5,-ı, İsviçre Kon
federasyonu ve T ü r k i y e Cumhuıâyeti H ü k ü m e t l e r i , ahvali şahsiye belgeleı inin verilmesi ve onay
ianmasına ilişkin bâzı meseleleri ınüşierekcıı halletmek
İsteğiyle aşağıdaki lıiikiimier
üzerinde
uyuşmuşlardır
Madde

!,

Bu Sözleşmeye 1 ara i' bulunan iki Devlet arasında akdedilmiş veya bundan böyle
akdnhınaeak
iki taraflı Sözleşme!er tatbikat ına ha'le'l gelmemek ü / e r e , her Akıd Devlet kendi ülkesinde ve ta
lebeden H ü k ü m e t i n vat an el aşın a aidolarak düzenlenen ahvali şahsiyeye ilişkin
belge örnek veya
özetlerini, idari bir maksatla veya fakir ve m u h l a c kimselere yardım maksadi'yle yapılan bir ı.a
lep \ıtk'irund'a, diğer Âkıd Devlet lere parası/ vermeyi taahhüt (u\cf
Madde

±

fin husustaki talep, diplomatik mksyoiılar veya, konsoloslar I ara t ı n d a n , her Akıd Devletçe bu
Sözleşme ekinde gösterilen yetkili merciler nezdi nde-yapılır. Bu konudaki 1 alepname, «id a ri inak
sal»1 \ eya «isteyen kimsenin l'akriihali» sebebini özet olarak belirtir

Madde

;i,

Bir allı vali şahsiye ı U
' isi halleri ı belcesinin \ 'e ril ıııcsi, bu belge ile ilgili kişinin
tesir etmez.
Madde

uyrukluğuna

I

Yeren makamın imza ve m ü h r ü n ü taşıyan ahvali şahsiyeye ilişkin belgelerin örnek veya ozei
leri her Akıd Devlet ülkesinde karşılıklı olarak tasdikten muaftır.
Madde
1, •'! ve 4 neii maddelerde halise konu ahvali şahsiye belgeleri deyiminden şunlar anlaşılacak! ir
Doğum ilnıü'ha'berleri,
• Ölü doğan bir çocuğun beyan kâğıtları
Meşru o I miyarı eoeu'kla.rın t a n ı n m a s ı n a ilişkin ve ahvali şahsiye (nüfus) memurlarınca dü
/enlenmiş belgeler veya, eıkarılmış kayıt örnekleri.
rivlenme ilmüiha'berleri,
Ölüm ilmühaberleri,
B o ş a n m a ilmülhaherleri veya boranına, h ü k ü m veya. k a r a r l a r ı n ı n ö r n e k l e n .
Ahvali şaOısiyeye ilişkin emirname, hüküm veya kararların örnekleri.
Madde

Cî.

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama b e l g e l e n İsviçre Federal Konseyine tevdi o l u n a c a k t ı r
i l e r onaylama belgesinin tevdiini bildirir bir t u t a n a k hazırlanacak, bunların onaylanmış bir
örneği, diplomasi voliyle, imza eden devletlerin İrer birine u l a ş t ı r ı l a c a k t ı r
C

Seınatosu

' S. Sayısı

14 i

— 7 —
.Madde

- 7.

Bu Sözleşme, y u k a r ı d a k i maddede bahis konusu onaylama belgesinden ikincisinin tevdiini kovalıyarı 30 neu gün y ü r ü r l ü ğ e girecektir.
Sözieşme, sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için. onaylama belgesinin tevdiini kovahyaıı
30 neu gün y ü r ü r l ü ğ e girecektir.
Madde - - 8 .
Bu Sözleşme, her Akıd Devletin a n a v a t a n t o p r a k l a r ı n ı n b ü t ü n ü n d e uygulanır.
Her Akıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin a n a v a t a n dışındalti ülkelerinden bir veya birkaçı
na, veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi t a r a f ı n d a n sağlanan Devlet veya ülkelere uygu
lanacağını, imza, tasdik veya ivatıima anında veya, sonraki bir zamanda. İsviçre f e d e r a l Konseyine
tebliğ suretiyle beyan edebilir, isviçre Federal Konseyi, her Â k ı d Devlete, diplomasi yoluyla bu
tebliğin onaylı bir örneğini gönderecektir. Bu Sözleşme hükümleri, tebliğin İsviçre FYd'eral Kon
seyince alınmasını kova'lıyan 60 neı gün. anılan tebliğle gösterilen ülke veya ülkelerde, uygulanacaktır.
Bu maddenin 2 nci fıkrasında ki. h ü k ü m gereğince, bir beyanda, bulunmuş olan her Devlet, son
radan 'her istediği anda, İsviçre Federal Konseyine
göndereceği bir tebliğ ile,
bu Sözleşmenin
evvelki tebliğde gösterilen Devle! veya ülkelerin bir veya birkaçında
uygulanmıyacağıtn beyan
edebilecektir.
İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devlete diplomasi yoluyla bu yeni tebliğin bir
örneğini
gönderecektir.
Sözleşmenin gösterilen ülkede uygulanması, bahis konusu tebliğin İsviçre Federal Konseyince
alınmasını kovahyaıı H0 ncı gün, son bulur.
.Madde

!),

ITer .Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. K a t ı l m a k istiyen Devlet, bu niyetini,
İsviçre Federal
Konseyine tevdi edilecek bir 'belge ile tebliğ edecektir. Konsey de, bunun onaylanmış bir örneğini,
diplomasi, yoluyla, her Âkıd Devlete g ö n d e r e c e k t i r . Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin
tevdiini kovahyaıı 30 neu gün y ü r ü r l ü ğ e girecektir.
Katılma, belgesi 7 nci maddenin I nci fıkrası gereğince, bu Sözleşmenin y ü r ü r l ü ğ e girmesinden
evvel tevdi edilmiyecektir.
.Madde

10.

Bu Sözleşme, daha mükemmel bir hale g e t i r i l m e k üzere, değişikliğe tabi tutulabilir.
Değişiklik teklifi, bu teklifi muhtelif Âkıd Devletlerle Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu
(rene] S e k r e t e r i n e bildirecek olan İsviçre F e d e r a l Konseyine y a p ı l a c a k t ı r .
Madde

- - 11.

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin ! nci fıkrasında gösterilen
tarihten itibaren 10 yıl
yürürlükte
olacaktır.
Sözleşme, fesih vâki olmadıkça, her 10. yıl sonunda 10 yıl daha kendiliğinden uzatılmış olacaktır.
Fesih keyfiyeti, bu hususta diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre
Federal
Konseyine, senenin bitiminden en az 6 ay evvel haber verilmiş olliralıdır.
Fesih keyfiyeti sadece fesih ihbarında bulunan Devlet
hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme
d i ğ e r devletler için y ü r ü r l ü k t e k a l a c a k t ı r .
[T'snlü veçhile yetkilendirilmiş olan. imzaları aşağıda bulunan temsilciler, lasdikaıı bu Sözleş
meyi imzalamışlardır.
( \ Senatosu

f S. Sayısı : 14 )

İsviçre Federal konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere, bit- tok nüsha olarak 2b töylül lih>7 d<
U i k s e m b u r g ' d a düzenlenmiş o Ihıp onaylı 'bir ö r n e ğ i anılan Konseyce her Âkıd Devlete diplomasi yo
liyle gönderilecektir.
Almanya

Federal

(ümhuriyeti

Hükümeti

aıdma

i'niza
B e l ç i k a K ı r a ü y e l i H ü k ü m e t i adına
İillZH
Fransız C u m h u r i y e t i

H ü k ü m e t i a<ima

îmza
F ü k s e m b u r ^ Büyük Dukalığı HükümeJti adımı
îmza

I lotanda K ı r a l i v e t i H ü k ü m e t i adın
îmza,

d o l a n d a ile Surinanı ve Molanda Antüleri ara
sunla, âmme h u k u k u baskınımdan
ınevcııdolan
eşitlik muvacehesinde, Sözleşmede geçen «ana
vatan» ve « a n a v a t a n elişi» deyimleri, K o l a n d a
Kiraltığı bakımından
ilk
mânalarını kaybetinekte olup Kiı-all'ı'k bakımından «Avrupa» ve
«Avrupa dışı» anlamına aiınaealdır.
İsviçre

Konfederasyonu

llülkümelî

adımı

tüı/a
r i i r k i y e O u m l ı ı t r i y e l i H ü k ü m e t i adına

t niza

EK
Ba^ka bir merci gösteren özel sözleşmelerin uygulanması ihtiraz! kaydı altında, bu Sözleşme
nin ikinci maddesinde derpiş olunan y e t k i l i merci ş u d u r :
-•• Federal Almanya (mnıhuriyeıtinde, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru.
Keleika Kıraliyetinde H a r i c i y e Vekâleti,
• Fransa (üınıhııriyctind
\ 'belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru.
- ü ü k s e m b ı ı r g B ü y ü k D u k a l ı ğ ı n d a , belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru.
Molanda Kıra/İlığında, belgeye' vâzıülyed ahvali şahsiye memuru.
isviçre Konfederasyonunda.. Bern'de ahvali şahsiye F e d e r a l Dairesi,
• T ü r k i y e (Cumhuriyetinde, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru,

(\
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