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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; İsrail Parlâ
mentosunun davetlisi olarak, Tarım ve Sanayi 
Komisyonundan sekiz üye ile israil'e yaptıkları 
seyahat intibalarıni anlattı ve israil Parlâmen
to Başkanı, Ekonomik işler Komisyonu Başkan 
ve üyeleriyle, bütün israil Devlet teşekküllerin
den Türk olarak iftihar duyacağımız derecede 
saygı ve alâka gördüklerini ifade etti ve Baş
kanlık Divanınca bu muhabbet ve ilgiye teşek
kür vazifesinin yerine getirileceğine inandığını 
bildirdi. 

M araş Üyesi Nedim Evliya; Ceyhan nehri
nin taşmasiyle tahribata uğrıyan Maraş Hidro -
Elektrik Sanatraliniıı ıslah edilememesi yüzün
den Maraş'm, o günden beri karanlıklara gö
müldüğünü, bu sebeple sınai faaliyetin durdu

ğunu ve Hükümetçe âcil tedbirler alınmasını 
istedi. 

Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin; Maraş 
santralinin durumunu tetkik için 24 saat zarfın
da muhtelif yetkili heyetlerin mahalline gönde
rildiğini, tahribatın kısa bir zamanda giderilme
sinin mümkün olmadığını, muvakkat mahiyette 
olmak üzere mütaaddit dizel gruplarının faali
yete geçirilmesi için lâzımgelen gayretin göste
rilmekte bulunduğunu bildirdi. 

Manisa Üyesi Emin Acar'ın Bütçe, Burdur 
Üyesi Hüseyin Otan'ın Bütçe ve Geçici komis
yonları üyeliklerinden istifa .ettiklerine dair 
yazıları okundu ve Başkanlıkça gereğinin yapı
lacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Çağa ve üç 
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arkadaşının, Türk petrolleri hakkında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi okundu, öner
ge sahipleri ve Hükümet adına verilen izahlar
dan sonra, genel görüşmenin açılması ve konu
nun 4 Haziran 1963 Salı günü görüşülmesi ka
bul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü binası için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ikinci 
defa açık oya sunuldu ve tasarının kanunluğu, 
salt çoğunlukla, kabul edildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiPin 143, 
içel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 160 sa

yılı soruları ilgili Bakanların ve 
Balıkesir Üyesi Ali Türker'in 166 sayılı so

rusu, soru sahibi bu Birleşimde hazır bulunma
dıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm 162, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 171 ve 
Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiPin 181 sayılı 

sözlü sorularının görüşülmesi için, İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm isteği üzerine, bir 
hafta mehil verildi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Millî 
Eğitim Yaymevlerinde satılan neşriyata ve 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, İstan
bul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a 
dair sözlü sorularına. Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu cevap verdi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi, komisyon hazır bulunmadığıdnan ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 

Okyayuz'un, yasama dokunulmazlığı hakkında 
Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ-
hattin özgür'ün, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/196) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
mın, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlır-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 ve 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
görüşüldü ve kabul, edildi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlır-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu okundu. Kanunun ehemmi
yetine binaen, raporun görüşülmesinin gelecek 
Birleşime bırakılması kabul olundu. 

30 Mayıs 1963 Perşembe günü saat 15 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

, Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Adana 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'm, yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/197) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/200) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Sırrı Atalay 

Sadık Artukmac (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 70 nei Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır. Müzakerele-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Üyesi Cahit Akyar'm, İsrail'e 
giden heyet mensuplarının İsrail'in tarım ala
nındaki gelişmelerine dair intibalarıni, esaslı 
hatlariyle, Genel Kurula arz etmelerini istiyen 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Başkanlığa 
İsrail'e giden heyet mensuplarından oraya 

ait zirai sahadaki inkişafları hakkındaki inti
balarıni Umumi Heyete kısaca ve esaslı hatla
riyle arz etmelerini saygılarımla teklif ederim. 

Denizli 
Cahit Akyar 

BAŞKAN —• Sayın Akyar, İsrail'e gitmiş 
bulunan Cumhuriyet Senatosu Tarım, Sanayi 
ve Ziraat komisyonlarından müteşekkil heyet 
mensuplarının, intibalarıni Yüksek huzurunuz
da anlatmasını istemektedir. Haddizatında İç
tüzüğümüzde böyle bir şekil ve böyle bir hüküm 
yoksa da verilmiş bir önergedir. Bu önerge ge
reğince, Yüksek Heyetin, İsrail'e giden heyeti 
dinlemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden İmar ve İs
kân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Raif Aybar'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/199) 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
28 - 29 - 30 Mayıs 1963 tarihlerinde Paris'te 

yapılacak olan Millî Göçmenler ve Nüfus Faz
lalıkları konularını inceliyen komisyon toplan
tılarına katılmak üzere, 4 Haziran 1963 tarihi
ne kadar mezun sayılmasını 14 . 5 . 1963 ta
rihli ve 1278 sayılı tezkere ile istiyen İmar ve 
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın izinli 
sayılmasının ve bu müddet zarfında kendisine 
Devlet Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin yasama dokunulmazlığına 
dair dosyanın iadesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/52) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
' İlgi : — 17 . 3 . 1963 tarihli ve 6/2-1072 

sayılı yazımıza; 
Müterakim ve cari nafaka borcunu tediye 

etmemekten dolayı, İstanbul İcra Ceza Hâkim
liğinin 20 . 10 . 1961 tarihinde kesinleşen 
29 . 9 . 1961 gün ve 961/447 sayılı kararı ile, 
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G. Senatosu S : İO 
İcra İflâs- Kanununun 344 ncü maddesi uyarın- ı 
ea takdiren ve teşdiden 10 gün hafif hapis ce- | 
zasiyle mahkûmiyetine karar verilen ve ahiren 
İstanbul ilinden Cumhuriyet Senatosuna üye 
seçildiği anlaşılan Rifat öztürkçine hakkındaki 
mahkûmiyet ilâmının, bâzı suç ve cezaların affı 
hakkındaki 218 sayılı Af Kanunu muvacehesin
de tetkik ve muktezasmm yapılması için, iade
sine dair bu kere Adalet Bakanlığından alman 
18 . 5 . 1963 tarihli ve 11929 sayılı tezkerenin 
sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Sözü geçen dosyanın Başba
kanlığa iadesini kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve gönderilmiştir. 

4. — Bütçe Komisyonunda açık bulunan iki 
üyenin seçimi 

BAŞKAN — Kupalar dolaştırılacaktır. Açık 
bulunan iki üyenin seçimi yapılacaktır. 

Şimdi tasnif heyeti için kur'a çekiyoruz : 
Suphi Batur (Yok, sesleri), 
Sabahattin Tanman (Burada, sesleri), 
Fehmi Alpaslan (Burada, sesleri), 
Cahit Tokgöz (Yok, sesleri), 
Esat Çağa (Yok, sesleri), 
Rahmi Sanalan (Burada, sesleri). 
Tasnif heyeti teşekkül etmiştir. 

SÖ . 5; 1963 0 : 1 
5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 

Kök ile Zeki Kumrulu'ya izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/198) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi var, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarına gösterilen müddetlerle izin
leri, Başkanlık Divanının 28 . 5 . 1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Üyesi Enver Kök, 15 gün, hasta
lığına binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

C. Senatosu Ordu Üyesi Zeki Kumrulu, 1 ay, 
mazeretine binaen 28 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı izinleri oylarınıza su
nacağım. 

C. Senatosu Üyesi Enver Kök, 15 gün, hasta
lığına binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Ordu Üyesi Zeki Kumrulu, 1 ay, 
mazeretine binaen 28 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimali
nin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/403, C. Senatosu 1/214) (S. 
Sayısı: 134) 

BAŞKAN — Gündemin bu maddesiyle ilgili 
önergeler vardır, onu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, milletler

arası ticaret, toptan ticaret ve istimalini tahdit 
ve tanzime dair Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Mil

let Meclisince müzakere ve kabul edilerek Sena
tonun tetkik ve tasviplerine sunulmuş bulun
maktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisimizin elinde halen 
405 ton afyon stoku mevcuttur. 8 Mart 1963 ta
rihinde yürürlüğe giren bahis konusu Proto
kolün onaylanması veya onaylamanın gecikmesi 
halinde önümüzdeki rekolteyle birlikte artacak 
olan afyon stoklarımızı satamamak durumunda 
kalacağımız cihetle Yüksek Cumhuriyet Sena
tosu gündemine alınmış olan yukarda mâruz 
kanun tasarısının ivedilik ve öncelikle müzake
resine delâlet buyurulmak üzere Senatonun tas
viplerine arz edilmesini saygılarımla rica ede
rim. Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
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C. Senatosu B : 70 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu- I 

nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

Geçici Komisyon... Sayın Menteşeoğlu yeri- I 
nize. Ticaret Bakanı veyahut adına bir kimse?.. I 

Sayın Ticaret Bakanı öncelik ve ivedilik ta- I 
lebinde bulunmuşlar, ama kendileri mevcut de- I 
güler. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek I 
birleşime bırakılmıştır. (Temsilcisi var, sesleri) I 

BAŞKAN — Kim efendim? Soruyorum, Hü
kümet adına kimse var mı, diye? I 

TOPRAK MAHSULLERİ AFYON İŞLERİ 
MÜDÜRÜ HÜRREM BALKAN — Ben varım, 
efendim. I 

BAŞKAN — Vekil Beyden bu işi takip için I 
müsaadeniz var mı? I 

TOPRAK MAHSULLERİ AFYON ÎŞLERt 
MÜDÜRÜ HÜRREM BALKAN — Evet efen
dim. I 

BAŞKAN — Fakat İçtüzük hükümleri sa- I 
rihtir. Birinci derecede Devlet memuru ve rüe- I 
sadan birinin Bakanın yerine burada bulunması I 
lâzımdır. Şimdiye kadar Ticaret Bakanı tara- I 
fından, kendi yerine Nizamnamedeki bu şart- I 
l an haiz bir Devlet memuru tarafından temsil I 
edileceği yolunda her hangi bir bilgi verilme- I 
mistir. Bu itibarla Nizamname gereğine göre I 
gelecek birleşime bırakılmıştır. I 

2. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi I 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu madde- I 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının I 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu- I 
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet I 
Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/224) (S. Sayısı: I 
133) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili diğer bir öner- I 
ge vardır, okutacağım : Komisyon yerini alsın, I 
efendim. I 

Sağlık Bakanı? Yok. Sağlık Bakanlığı Müs- I 
teşan veya Umum Müdürü var mı? Yoklar. Bu I 
sebeple önergeyi okutmuyorum, geldikleri za- I 
man okuturum. ' I 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve I 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo- I 
ru (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) (1) I 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 5 nci cilt 
24 .10 .1962 tarihli 95 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

30.5.1963 O l 
BAŞKAN — içtüzük Komisyonu yerini al

sın. İçtüzük Komisyonu? Yok. Bunu da geçiyo
ruz. 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı ka
nunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair, 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkada
şının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fık
rası eklenmesine dair ve Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) 
fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hak
kındaki kanun tekliflerinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/67, 2/117, 2/133, 2/163: C. Sena
tosu 2/44) (S. Sayısı : 127) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Maliye Ba
kanı yok, Bakan adına Maliye Temsilcisi Sayın 
Umum Müdür takibetmektedir. Binaenaleyh, 
devam edeceğiz. Raporu okutuyorum : 

15 . 5 . 19G3 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 .1 .1963 

ve 18. 3.1963 tarihli 35 ve 59 ncu birleşimle
rinde reddedilen «Niğde Milletvekili Asım Eren 
ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile 
aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
6 arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra 
bir (E) fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 
T. C. Emekli Sandığı* Kanununun 64 ncü mad
desinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası 
eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve bu tek
liflerin reddine mütedair olan ve Millet Mec
lisi Genel Kurulunca da kabul edilen Geçici 
Komisyon raporu : 

(1) 127 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Komisyonumuzun 14 . 5 . 1963 tarihli top

lantısında tetkik ve müzakere edildi. 
Geçici Komisyon raporunda gösterilen se

bepler ve belirtilen hususlar komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu 
Geçici Komisyon raporu Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve itti
fakla kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Riyaset olarak usule ait mü
him gördüğümüz bir noktayı komisyona ve 
diğer komisyonlara iletmek isteriz. Cumhu
riyet Senatosu ve komisyonlarında görüşme 
mevzuu, ancak Millet Meclisinin metinleridir. 
Görülmektedir ki, burada Millet Meclisinin fa
lanca komisyonunun raporundan bahsedil
mekte ve bu, esas tutulmakta. Cumhuriyet Se
natosu Umumi Heyetinde ve komisyonlarda ba
his mevzuu olan sadece Millet Meclisinin met
nidir. Kabul veya reddedilen Millet Meclisi
nin metinleridir. Komisyon metinleri değil
dir. Komisyon metinlerinden behsedilmemesi 
gerekli bulunduğu halde komisyonlarımız ikin
ci defadır, daha önce Sağlık Komisyonu yap
mıştı; bu sefer de Bütçe Komisyonu aynı ha
tayı yapmaktadır. Tekrar edilmemesi hususunu 
rica edeceğim. 

Bütçe Komisyonunda açık üyelikler için oy 
kulalnmıyan sayın üye var mı? Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayın öztürk.çine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, kanunun mevzuu; vazife 
anında ölenlere ve harb malûllerine tanınan 
hakkın verilmesidir. Vazife malûlü ve harb 
malûllerine, hizmet müddeti ne olursa olsun, 
30 yıl itibar edilmek suretiyle, maaş bağla
nır, bu müddet üzerinden emekli aylığı ve
rilir. Maluliyet derecesine göre % 15 ten % 
60 arasında vazife malûlü zammı verilir. Harb 
malûllerine ise, buna ilâveten maluliyet de
recesine göre, 300 lira ile 600 lira arasında bir 
harb maluliyet zammı verilir. Bir de t ;itün 
beyiyesi ikramiyesi verilir. Durum bu vaziyet
te iken, vazife mukaddestir, Askerî Ceza Ka-
n r a r a u n 10 nen maddesi «feredir ce Ulah'ı saki 
düşman sayılır. Madem ki, Askerî Ceza Kanu
nu gereğince; silâhlı şakî düşman sayılıyor. 
Şu halde, bu şakinin karşısında, bu eşkıyanın 

30.5.1963 O- l 
karşısında fiilen müsademede şehidolan bir 
kimsenin, düşman karşısında şehidolur gibi 
muamele görmesinin iktiza edeceği tabiîdir; 
çünkü; Askerî Ceza Kanunu bunu âmirdir. 
Koçero'nun peşinden koşarak fiilî müsademede 
şehidolan Astsubay Veli Eroğlu'nun dul ve ye
timlerine vazife malûlü maaşı bağlanması, 
diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun gereğince 
her hangi bir deniz veya her hangi bir tayyare 
uçuşunda, dalış ve inişlerde vazife anında her 
hangi bir denizcimiz veya tayyarecimiz vefat 
ederse şehit muamelesi görüyor ve bunların 
dul ve yetimlerine de harb malûlü maaşı bağ
lanıyor. Bir teknik hatadan dolayı bir tayya
reden düşmesi mümkün olduğu gibi, yine bir 
teknik hatadan dolayı bir denizaltının su yü
züne te'krar çıkmaması da mümkün olabilir. 
Bunlarda ölüm yüzde yüzdür. Madem ki, bun
larda ölüm yüzde yüzdür, silâh karşısında 
olanın ölümü de yüzde yüzdür. Nitekim, ge
rek 27 Mayısta şehit düşen teğmenimiz ve ge
rekse 31 Mayıs harekâtında şehit düşen subay 
ve erlerimizin madem ki, fiilî bir müsademe 
vardır, dul ve yetimlerine vazife şehidi maaşı 
verilmesi ve öbür taraftan diğerlerine harb 
malûlü maaşı verilmesi sosyal adalet prensip
lerine sığmıyan bir harekettir. Diğer taraf
tan Rubaruk Karakolunda vatani vazifesini ya
pan, hududumuzu şerefle bekliyen askerleri
mizin, bigünah olarak, bihaber olarak Irak 
tayyareleri tarafından bombardımana tabi tu
tulması, bunların orada şehit oluşları ve geride 
bıraktığı dul ve yetimlerine vazife malûlü 
maaşı verilmesi sosyal adalet prensiplerine 
asla sığmıyan bir iştir. Bunların harb malûlle
rine tanınan hak, hiç olmazsa, tütün beyiyesi 
verilmesin ama, maluliyet derecesine göre, 300 
lira, 600 lira gibi bir maaş verilmese de, hiç-
olmazsa bunlara muayyen bir nisbet dâhilinde 
maaş verilmesi için komisyonumuzun bu mev
zu üzerinde eğilmesi ve bu hususta verdiğim 
önergemin kabulünü saygılarımla istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyon 
adına Sayın Koksal buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEV
KET KOKSAL (Ordu) — Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri, bahis mevzuu kanun 
teklifi, Niğde Milletvekili Sajnn Asım Eren 
ve 20 arkadaşının talim, manevra ve tatbikat 
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sırasında malûl kalanların harb malûlleri sa
yılmaları, bunlara harb malûllerine yapılan yar- ; 
dunların yapılmasını ve bu teklifin 1 . 1 . 1950 
tarihinden evvel ve sonra aynı surette malûl ka
lanlarla bunlardan vefat edenlerin dul ve yetim
lerinin aynı haktan istifade etmelerine mü1 edair 
kanun teklifi ile Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ve İstanbul Senatörü Sayın Rifat öztürk-
çine'nin Jandarma teşkilâtında, hazarda vazife 
sırasında malûl kalanlara harb malûlü zamlarının 
verilmesine mütedair kanun teklifleridir. Şimdi 
bahis mevzuu bu tekliflerin üzerine eğildiğimiz 
takdirde harb malûllüğü ile hazardaki vazife 
malûlleri arasında bir netice benzerliğinden ha
reketle bunları bir esasta birleştirmeye ma
tuf bir tekliftir. Her ne kadar harb 
malûllüğü ve vazife malûllüğü birbirine 
yakın neticeler doğuruyorsa da, bunların .<• ebep-
leri ve zamanı, zemin ve şartları yönünde A mü
talâa edilirse, harb malûllüğü ile vazife malûllü
ğünü bir esasta birleştirmeye imkân yoktur. Kal
dı ki, Türkiye'de ilk olarak Emekli Sandığı reji
minin tesis edildiği 1890 tarihinden itibaren 
Emekli Sandığı rejimine ait hükümler ve esasla
rı vaz'olunurken, hazar ve sefer zamanlarının, 
unsurları ve şartları göz önünde tutulmuş ve bu 
tarihlerde dahi harb malûllüğü ile vazife malûl
lüğü tamamen ayrı olarak mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan 27 Mayıs 1930 tarih ve 662 sa
yılı Askerî Ceza Kanununda, hazar durumu ile 
sefer halinin farkları göz önünde tutularak, bu 
iki haldeki hizmetlerin arasındaki ehemmiyet ve 
ağırlığı kabul edilmiş ve bunlara farklı muamele 
vaz'edilmiştir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 1947 
tarih ve 5017 sayılı Kanunda harb malûllerine 
ve bunlardan şehit olanların dul ve yetimlerine 
de aynı hükümler vaz'etmiştir. 

Şimdi; üzerinde tadilât yapılan 5434 sayılı 
Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun hazırlanışında da yukarda bahsolu-
nan unsurlar ve özellikler göz önünde tutulmuş 
ve harb psikolojisi içinde fiilen ateş altında şe
hit olanlarla, malûl kalanların hazar halinin 
şartlariyle meydana gelen vazife maluliyetleri
ni tamamen ayırmıştır. 

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanunun 04 ncü 
maddesi harb malûlü olarak kabul edile.;, vazi
fe malûllerine memleket menfaatleri bal.ıram
dan münasip bir tazminatla mağduriyetlerini 
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kısmen olsun giderecek ve kendilerini onore ede
cek hükümleri de vaz'etmiştir. 

Şimdi, teklif malî yönden mütalâa edilirse, 
bugün Ordu mensubu olarak Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığında 2 000 subay, er ve ye
timleri vazife malûlü olarak maaş almaktadır. 
Ayrıca, Hazineden 3310 subay ve er y e m l e r i 
maaş almaktadır. Kanun teklifi Bütçe Korniş*-
yoııunda enine boyuna mütalâa edilmiştir. Ma
lî portesi senede 20 - 21 milyon lira arasındadır. 
Bütçe Komisyonu olarak, kanun teklifine, yu
karda arz ettiğimiz esbabı mueibelerle j.ştirak 
etme imkânı bulamadık. 

Sayın Rifat öztürkçine'ııin diğer teklifleri
ne muvazi olarak, şimdi sunmuş olduğu teklife 
de komisyon olarak iştirak edemiyoruz. Kısmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) - - Bir 

senelik bütçeye tahmil ettiği yük nedir?. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

KOKSAL (Ordu) — 20 ilâ 21 milyon İh*. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Haki
kat olmaması lâzım. Çünkü, elimizdeki rdedler 
malûm. Her halde siz, tütün beyiyelerini de katı
yorsunuz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
KOKSAL (Ordu) — Hayır, tütün beyiyelerini 
katmıyoruz, bunun dışında tutuyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Bun
ların hepsi de birinci derecede harb malûl1" olmuş 
olsa, ve herbirine 600 er lira maaşları i lâv edil
miş olsa, yine bir milyon lira tutmaz. Halbuki, 
bunların içinde birinci derecede vazife nâ. fille
ri olmadığına göre bu, hiçbir zaman 20 . Jlyon 
lira tutmaz.. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş lv r KET 
KOKSAL (Devamla) — Harb tazminatı, diğer 
zamlarla birlikte bir kıstas olarak ele almır ve 
aylık hesap yapılırsa asgari 1,5 milyon lirayı ge
çer. Bir seneliğini hesabedersek, 21 milyon lira
dır. Bu husus, mütehassıslar tarafından tesbit 
edilmiştir. -

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - B i z d e , 
566 aded askerî vazife malûlü subay var 2 205 
vazife malûlü er var. 4 bin kadar da dul ve ye
tim var. Şimdi rakam bu olduğuna göre 20 mil
yona nasıl varır beyefendi?. 
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• BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
KOKSAL (Devamla) — Emeldi Sandığından 
subay ve er olarak, maaş alanlar 2 bindir. Hazi
neden alanlar ise 3 100 dür. 

BAŞKAN — Tamam mı, efendimi. 
Başka söz istiyeıı yok. Önerge vardır, oku

tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Niğde Milletvekili Asını Eren ve 20 aıkadaşı-

nın 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun muaddel 64 neü maddesi ile aynı kanunun 
65 nel maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve arkadaşı
nın T. C. Emekli Sandığı' Kanununun 64 ııcü 
maddesinin D() fıkrasından sonra bir (E) fık
rası eklenmesine dair Cumhuriyet Senato,-; , is
tanbul Üyesi Dr. Rifat Öztürkcine'nin kanun tek
liflerinin Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nuna iadesi ile bir formül hazırlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

îstanbuJ 
Rifat öztürkcine 

BAŞKAN — Sayın Öztürkcine, raporun ko
misyona iadesini istemektedir. Komisyon iştirak 
etmiyor. Hükümet, iştirak etmiyor. Önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 11 e kargı 21 oyla kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edim iştir. 
Kanun teklifleri reddedilmiştir. 

5. — Kocaeli Milletvekili Haklan Kısayol 
ve iki arkadaşının, nakil Vasıtalarında emeklile
re yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştır
ma ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/49, C. Senatosu 2/45) (S. Sayısı : 128) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Hükümet 
adına Maliye takibediyor mu?. Ediyorsunuz. Ra
poru okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . 3 . 1963 

tarihli 59 ncu Birleşiminde reddedilen Kocaeli 
Milletvekili Haklan Kısayol ve iki arkadaşının, 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nakil vasıtalarında emeklilere yapılacak tenzilât 
hakkındaki kanun teklifi, ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakleriyle 14 . 5 . 1963 tarihli toplan
tısında tetkik ve müzakere edildi.: 

İdarenin malî imkânı müsaidolmadığı sonucu
na varılarak reddedildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN :— Rapor üzerinde söz istiyeiı yok. 
Bütçe Komisyonu raporunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun teklifi reddedilmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıiurahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59, C. 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı: 119) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, mü
saade ederseniz, bunun uzun sürme ihtimali var, 
daha evvel Sağlık Bakanlığı ile ilgili ve hakkında 
öncelik ve ivedilik teklifi olan bir tasarı var., onu 
çıkaralım.. Müsaade ediyorlar mı efendim? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) ^ - Peki 
efendim. 

2. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair.. kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/224) (S. Sayı
sı : 133) (1) , . . 

BAŞKAN — Öncelik teklifi. vardır, okutu
yorum efendim. 

Başkanlık Divanına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasansının» ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim, ; 

Geçici Komisyon 
' Başkanı 

Haydar Tunçkan at 

(1) 133 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. .-. ,• 
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BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. Geçici Komisyon lütfen 
yerini alsın. 

20 . 5 . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kumlunun 29 . 4 , 1963 
tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen «Sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kar unun 
29 ncu maddesinin değiştirilmesine daiı lamın 
tasarısı» Komisyonumuzun 20 . 5 . 1963 tarihli 
toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin işti
rakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Gerek tasarının gerekçesinde serd edilen hu
suslar ve gerekse ilgili temsilcilerin vermiş ol
dukları izahat Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği 
şekilde ve mevcudun ittifakiyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etnıiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Başkanlık Divanına 
Gündemin, birinci, görüşülmesi yapılacak 

işler kısmında «sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının» ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — İvedilikle müzakeresi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz. 
MADDE 1. — Sağlık hizmetlerinin sosyal

leştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 29. — Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi ile ilgili her çeşit inşaat ile bunlara 
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gerekli yapı kısımlarının imâl ettirilmesi, her 
türlü malzemenin alımı, taşıma ve depolama iş
leri için girişilecek yüklenmeler geçici ve kesin 
teminat hükümleri saklı kalmak şartiyle 2490 
sayılı Kanunun diğer hükümleri uygulanma
mak, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesindeki % 20 nisbeti 
% 30 olarak uygulanmak şartiyle, Bayındırlık 
Bakanlığınca merkezde ve illerde emaneten, 
mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla 
firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı lüzumu halinde inşa
at için gerekli personel ve araçları inşaat öde
neğinden sağlıyabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efendim; 5 nci 
satırdaki «yüklemeler» kelimesi «yüklenmeler» 
olacaktır. 

BAŞKAN — «Depolama işleri için girişile
cek yüklenmeler» şeklinde düzeltilecektir. 

Madde üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
«yüklemeler» kelimesinin «yüklenmeler» şeklinde 
tashihi ile birlikte maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

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

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş tasarı kanunlaşmıştır. 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelnideki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karına 
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Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı: 119) (1) 

4/59; C. 

BAŞKAN — Karma Dilekçe Komisyonu ?.. 
Burada. Millî Eğitim Bakanı burada. 

Geçen Birleşimde bu husustaki Karma Dilek
çe Komisyonu raporu okunmuştu. Ehemmiyeti
ne binaen bir kere daha okutuyorum. 

(Rapor tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen-\. 
Buyurun Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler, Dilekçe Komisyonu
nun huzurunuza getirdiği raporun aydınlatacak 
pek çok mühim noktaları vardır. Bâzı kısımla
rını çok müphem geçtiğini şimdi dinlediğim za
man daha açık olarak görülmüş oluyor. 

6273 sayılı Kanun 1954 yılında çıkarılmıştır. 
Bu kanunun hedefi, vaktiyle hususi idarelerden 
maaş alan ilkokul öğretmenlerinin maaş alama
maları, terfi edememeleri yüzünden uğradıkları 
mağduriyetleri telâfi etmek için çıkarılmış kıs
mi bir intıkap kanunudur. Fakat kanun, umu
mi şekilde bu öğretmenlerin mağduriyetini or
tadan kaldırmayı hedef tutmamış, sadece muay
yen nisbetler dâhilinde bu mağduriyetleri ha
fifletmeyi gözetmiştir. Îki derece terfii esas 
almış ve ondan öteye bir baraj kurmuştur. Hat
tâ, o öğretmenin halen üzerinde bulunduğu kı
dem derecesinde kendi lehine olan bir veya iki 
yıllık kıdemine sayılması lâzım gelen zamanı da
hi terfiinde nazarı itibara almamıştır. Bunu bil
hassa Yüksek Senatoya arz ediyorum. Çünkü, 
sonradan çıkan ihtilâflar ve Devlet Şûrasına 
başvurmalar da asıl bu noktadan çıkıyor. 

6273 sayılı Kanun çıktıktan sonra, buna ait 
kadroların çıkarılması için yine 1954 yılında 
6331 sayılı Kanun da çıkarılmıştır. Ve kadroiar 
da kanunun tatbikatı için alınmıştır. O zama:ı, 
bu kanunla alman kadrolarla 9 000 öğretmenin, 
demin arz ettiğim hudutlar dâhilinde ve onun 
esprisi içinde bütün intibakı yapılmış ve mağ
duriyetleri bertaraf edilmiştir. Ondan sonra öğ
retmen arkadaşlarımız kıdemlerinin bu intibak
ta nazarı itibara alınmadığını ve 1 - 2 yıl kay
bettiklerini nazarı itibara alarak Devlet Şûrası-

(1) 119 S. Sayılı basmayazı 25.5.1963 tarih
li 68 nci Birleşim tutanağın sonundadır. 

na başvurmaya başlamışlardır, Devlet Şûrasının 
o zamanlar bunu nazarı itibara almaması ve ka
nunun da bu noktayı meskût geçmiş olduğu göz 
önünde bulundurularak, müktesep hakların in
kâr edilemiyeceği noktasından hareket ederek, 
onların lehine karar vermiştir. Ne 6273 sayılı 
Kanun, ne de 6331 sayıjı Kanun bu hususu der
piş etmedikleri için kadrolarda da bu gibi kad
rolar bulunmadığı için tabiatiyle öğretmenlere 
bu çeşit kadrolar verilemez vaziyete gelmiştir. 

Ama Maarif Bakanlığı bu aradaki maaş far
kını muntazaman ödemekte devam etmiştir. Ra
porun umumi esprisine bakacak olursanız, bu 
öğretmeni haklarına kanun zaviyesinden baktı
ğınız zaman Maarif Bakanlığının âdeta hiç aldır
mamış, unmrsamamış bir vaziyeti vardır, öyle 
değil, en açık delillerle maaş farkları için tazmi
nat dâvasını açmış ve hak kazanmış öğretmen
lere muntazam şekilde tazminatları ödenmiştir. 
Yüksek Senato şunu takdir ederler ki, Maarif 
Bakanlığı elinde kadro bulunmadığı takdirde 
geçmiş zamanlara aidolan terfileri yapamaz. Bu 
böylece 1960 yılma kadar sürüp gelmiş ve bu 
mesele o zaman yeni bir kanun mevzuu olarak 
ortaya çıkmış ve yapılmamış. Fakat 1960 yılın
da derhal idare değiştiği zaman kanun lâyihası 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış
tır. Yüksek Komisyonun bu noktayı biraz müp
hem geçmesine ben üzüldüm. O zaman Kurucu 
Meclise sevk edilmiş bulunan bir kanun lâyihası 
vardır. Bu lâyiha, öğretmenlerin intibaklarında 
kaybettikleri hakları telâfi edecek mahiyette
dir. 

Fakat, sonradan seçimler yapıldığı ve yeni 
meclisler kurulduğu için kanun kadük olmuş ve 
çıkarılamamıştır. Ondan sonra, bu kanun lâyi
hasından da mülhem olarak, zannediyorum Muh
terem Senatör Mehmet Ali Demir Bey arkada
şımız öğretmenlerin intibakına aidolmak üzere 
bir kanun lâyihasını Meclise takdim etmiştir. 
Ben bu hizmete gelmeden evvel, bu lâyiha benim 
selefim tarafından kabul edilmiş ve Millî Eğitim 
Komisyonunda, Millet Meclisi Millî Eğitim Ko
misyonunda müzakere edilmeye başlanmış ve 
kanuna da bütün öğretmenlerin, böyle kısmi de
ğil, intibak kanunu mahiyeti verilmiştir. Buna 
göre zaten 6273 sayılı Kanun, öğretmenlerin 
mahdut olan intibakını sağhyan bir kanundur. 
Onunla da dâva hallolmuyor. Böyle şâmil bir ka
nun halinde getirilmesine çalışılmış. Ben hizme-
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tc geldiğim zamanlarda bu kanun lâyihası MiJİ: 
Eğitim Komisyonundan çıkmıştı. Şimdi kanı; 
lâyihası Bütçe Komisyonundadır. Bütçe Ko 
misyonunda bulunan bu kanun lâyihasını ITükü 
met elde tutmakta ve buna karşı olan ödeneni 
hazırlayıp bütün Türkiye'de bulunan öğretmen 
lerer. sadece 1938 den evvel hususi idarelerden 
maaş alıp da mesleke intisabeden öğretmenlere 
değil, bütün öğretmen ailesine mensup bulunan 
öğretmenlere, şu veya bu sebeple kaybettikleri 
kıdemleri veya terfi farklarını telâfi eden veya 
tesbit eden bir kanun lâyihası halinde, İntibak 
Kanunu halinde işlemekteyiz. Bu kanun çıktığı 
takdirde elbette bu lüzumlu olan kadrolar da çı
karılacak ve böylece bu haklar tamamiyle kar
şılanmış olacaktır. Eğer mesele böylece aydın
lanmış' olursa, Yüksek Komisyonun vâsıl olduğu 
neticenin varidolmaması lâzımgelir, kanaatinde
yim. Maarif Bakanlığı 1960 yılından beri derhal 
bu mevzuun haksız olduğunu ve bu kadar zaman 
bekletilmemesi gerektiğini düşünerek kanun lâ
yihasını o zaman Kurucu Meclise sevk etmiş (de
min arz ettiğim gibi) ve bu Meclis çalışırken 
sonradan seçimler olmuş ve meclisler değişmek 
suretiyle lâyiha kadük olmuştur. Fakat daha 
sonra bâzı arkadaşlar bu mey anda kanunlar sevk 
ettiği için, Maarif Bakanlığı aynı lâyihayı be
nimsemiş ve bu kanım lâyihası şimdi Mecliste
dir. Bütçe Komisyonu ile Hükümet bunun üze
rinde anlaştıktan sonra, kanun lâyihası çıkarıla
cak. İntibak meselesinde, yalnız Devlet Şûrasın
da haklarını aramış ve almış olan arkadaşları
mızın değil, böyle bir hakkı adlî mercilere gö-
türmiyen bütün öğretmenlerimizin de hakları
nın verilmesi meselesi emniyet altına alınmış 
olacaktır. Ve bir hukuk D'evletinde de bunun 
böyle olması gerekir. Bugünkü Maarif Bakanı
nızın bunu başka türlü düşünmediğini elbet siz
ler de kabul edersiniz. 

Bu konuda mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özerdendi. 

NEVZAT ÖZERDEMLÎ (İzmir) — 6273 
sayılı İntibak Kanunu çıktığı zaman, bu ka
nun, meselâ 50 lira, 60 liraya terfi eden öğret
menlerin maaşlarını bir derece düşürmüştür. Bu 
mevzu ile alâkalı olarak öğretmenler Şûrayı 
Devlete müracaat emişlerdir ve Şûrayı Devle
tin bu hususta kararları vardır. Bu tip öğret
menlerin, meselâ zamanı gelince terfi etmiş, 
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I 2-2,5 senedir 50-60 lira maaş alan öğretmenlerin 
j maaşları bu kanun çıktığı zaman birer derece 
I düşürülmüştür. Bu durumda birçok öğretmen-
1 1er vardır. Yani ben, Maarif Vekâletinin Intı-
j bak Kanununu bu şekilde tatbik etmesinin mâ-
] nasmı anlamıyorum. Memur, 50-60 lira maaş 
İ alırken, bu kanunla intibakının değişmemesi 
1 lâzımgelirken, nasıl oluyor da birer derece ma-
I, 

I aşları düşürülüyor. 
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — O za
il m anki kanun sadece iki üst dereceyi 'göz önü-
I ne almış ve elli lirayı geçemez demiştir. Bu 
j formüller ifadeye dayanılarak böyle bir operas-
j yon yapılmış olabilir. Ama şimdi çıkarılacak 

olan kanunda bu nevi hataların hepsinin bir-
I den düzeltilmesi nazarı itibara alınacaktır. Hiç-
I bir şekilde bu nevi hakların, müktesep hakla

rın zayi olmamasına dikkat edilecektir. 
NEVZAT ÖZERDEMLt (İzmir) — Bu çok 

uzadı. Sayın Bakan. Bu şekilde mağdur olan öğ
retmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için 
benim de bir sene evvel vermiş olduğum bir 
kanun lâyihası vardır. Hâlâ da çıkarılmadı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Ayrı ayrı çıkarıl
ması mahzurludur. Hepsinin toptan bir İntibak 
Kanunu halinde ve öğretmenlerin haklarını tes-
fiyö eden bir kanun halinde çıkarılmasını Ma
arif Vekâleti daha uygun bulur ve bir defaya 
mahsus olmak üzere Meclis bu işi tesfiye eder
se, daha doğru olur kanatihdeyim. İnşallah bu 

I kadro kanunu Bütçe Komisyonunda son şeklini 
| aldığı zaman sizin kanun lâyihasını da beraber 
ı derpiş ederiz. 

VEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Meyzuubahse-

dilen İntibak Kanununa Mehmet Ali Beyle 
bildikte ben de imzamı koymuş bulunuyorum. 
S aydan beri Millî Eğitim Komisyonundan 
çıkmış, Bütçe Komisyonundu beklemektedir. 
Ve raportörler bu kanun hakkında müspet mü
talâa serd etmiş olmalarına rağmen, metnin 
gündeme alınması için ısrar etmelerine rağmen 
her iki, Sayın Maarif Bakanı ve Sayın Maliye 
Bakanı ile .birlikte konuşup bir karar aldıktan 
sonra ancak 'gündeme alınabileceği mütemadi-
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yen söylenmekte. ve .sekiz aydan beri bu kanun 
böyle sürüklenip gitmektedir. Sayın Maarif 
Vekili ile Maliye Vekilimiz buradalar. Acaba ne 
zaman oturup anlaşacaklar? Bu öğretmenler, 
bütüniyle toprağa bağlanmış, maarife bağlan
mış bulunan bu öğretmenler, hiçbir zaman bir 
mevki beklemiyen öğretmenler, sadece bir hak
kın bir sosyal adaletin teşekkülü için beklerler.. 
Bu ne zaman olacaktır? Her iki Bakandan rica 
ediyorum. Bu ne zaman bitecek, ve gündeme 
alınacaktır? Çünkü gündeme alınmamasına ye
gâne sebebolarak, iki Vekil Bey 'görüşecek, ka
rara varacaklar, sonra gündeme alacağız diyor
lar. Bu işin burada halli için iki Vekil Beyden 
de rica ediyorum; bu ne zaman olacaktır., Bu 
hususta kendilerinden cevap bekliyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Nihayet ödeneğin 
bulunması meselesidir. Bunu bulduğumuz za
man elbette ki kanun daha çabuk çıkar. Mali
ye Bakam arkadaşım bu hususta izahat vere-
<--. ektir. 

BAŞKAN — Savın. Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Muhterem senatörler; s ay m milletvekilleri 
ve senatörler tarafından, özlük haklara ta
allûk etmek üzere verilmiş tekliflerin sayısı 
100 ü geçmektedir. Bütün bunların tutarı ise 
.tamamen kabul ettiğiniz takdirde, 2 milyar 
900 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bütçe Ko
misyonu bu sebeple bütün bu tasarıları ele al
mış ve hangilerinin çıkarılması zarureti var
dır, çünkü, bütün bunlar bütçe imkâniyle sağ
lanacaktır, Hükümet beyan, ve mütalâa etsin 
demiş-'ve bunu Hükümet olarak tetkik ediyo
ruz. Hakikaten bütçe. imkânlarınıza, göre han
gilerini kabul etmek mümkünse bunu tesbit 
edecek ve Komisyona arz edeceğiz.. Bu, da, bu 
aradadır, efendim. 

BAŞKAN — Bir sual var efendim. Buyurun 
Sayın Yardımcı. 

VEYSİ YARDIMCI (Ağrı). ~ Sayın Baka
nımızdan şunu rica edeceğim. Bu kanuna, ben
zer şekilde birçok kanunlar çıktı. Benim şahı-
di olduğum, İstatistik Kanunu çıktı, Zabıt kâ
tipleri Kanunu çıktı, Tayın bedelleri Kanunu 
çıktı; geçenlerde Eğitim Kanunu çıktı, o da bu
na benzer bir kanundur. Şimdi, acaba neden o 
kanunların çıkarılması icabediyor da, bu ka-
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nun burada bekletiliyor? Bu hususu lütfeder
lerse minnettar kalırım. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Arz ettim. Sayın milletvekilleri ve 
senatörlerin teklif ettikleri personel haklarına 
taallûk eden kanunlara işaret ettim. Bu kanun 
da diğer personel haklarına taallûk eden kanun
lar arasında beklemektedir. Bütün bu kanunla
rın mahiyetini araştırırsanız, ekserisi kaybol
muş bir hakkın iade edilmesi ve sair hususatla-
ra aittir. Bunlar da bütçe imkâniyle mukay
yet bulunuyorlar. Bu kanunların bir an ev
vel çıkarılmasını biz de Hükümet olarak arzu 
etmekteyiz. Memurların terfi etmesine, daha 
başka imkânlar sağlanmasını arzu etmekteyiz. 
Ama bütün bunların yapılabilmesi için de o 
miktarda vatandaştan yeni varidat alabilme
miz, lâzımdır. Bu ikisini bir arada teklif et
mek mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh bu sene bütçe imkânları neye 
müsait ise, bize bütçe ne gibi imkân veriyorsa, 
o had içerisinde kalmak mecburiyetinde oldu
ğumuzu muhterem arkadaşlarımız takdir ve tes
lim ederler. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma (Komisyonu 
Sayın Başkanı. 
. DlLDKCE KARMA KOMİSYONU- BAŞKA

NI- VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Saym; Millî Eğitim Bakanımızın 
;zahatma' Komisyonumuz namına teşekkür- ede
bim. Yalnız beyanları arasında Komisyon ra
pora hakkındaki görüşlerini Yüksek Huzuru
nuzda açıklamak mecburiyetindeyim. 

. Biz bu mevzuu Karma Genel Kuralda ikin
ci ayın yedisinde ele aldık. Yani Nisanın yedi
sinde. (Şubatta, sesleri) Pardon, Şubatta. Ve 
durumu Yüksek Heyetinize arza karar verdik. 
Anca.k bunun raporunu yazmadan evvel, bizzat 
Savın Bakanla görüştüm. Bu raporu hazırla
mak için daha evvele ait bâzı malûmatın ben
denize verilmesi için kendi Zatişleri dairesine 
emir vermesini rica ettim. Aylarca bekledik, bir 
malûmat alamadım. Yani Sayın Bakanın Yük
sek Heyetinizde memnuniyetle karşıladığımız 
izahını daha evvel bize aidolduğu dairesinden 
not ettirmiş olsalardı biz raporumuzda bu ci
hetleri de işaret ederek Yüksek Huzurunuza 
gelecektik. Bizim raporumuzun tarihi 26.4.1963 
tür. Bu sebeple Saym Bakandan özür dilerim. 
Bizim- raporun hazırlanmasında bir sunitaksi-
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rimiz yoktur. 'Bu raporu bu şekilde niçin yaz- ı 
dik? 

Aziz arkadaşlarım, (Komisyon en yüksek I 
idari bir yargı organının verdiği bir kararın; I 
bir karar değil, muhtelif kararların mesuliyet I 
taşıyan bir Bakanlıkça tatbik edilmediğini da- I 
ha evvel, ıgörmüş, ve hak sahipleri en yüksek I 
makam olan Büyük Millet Meclisine gelmiş. O I 
devirde de [Büyük Millet Meclisi Arzuhal En- I 
cümeni bu kararların, yerine getirilmesi lüzu- I 
muna karar vermiş. Ve o kararlar, katiyet kes- I 
bederek Meclis kararı mahiyetini almış. O gü- I 
nün Anayasasına göre; Meclis kararı mahiye- I 
tinde olan kararlar, kanun kuvvetini taşırdı. I 
Yargı organından karar alırsanız, tatbik edil- I 
mez. Meclisten kanun mahiyetinde karar çıka- I 
rırsanız tatbik edilmez. Hak sahibinin hakkı ve- I 
rilmez ve bu nihayet bugünkü devrede Büyük I 
Millet Meclisini temsil eden Dilekçe Karma Ko- I 
misyonuna gelir. Durumu elbette bütün çıplak- I 
lığı ile Komisyonumuz Yüksek Heyetinize arza I 
mecbur kalır. (Birinci noktai hareketimiz bu- I 
dur. | 

İkincisi de; kulaktan işittiğimiz şekilde ko
misyonlarda öğretmenlerin intibakını sağlıya-
cak kanun teklifleri vardır. Bu teklifler bir an 
evvel tetkik edilerek Meclislerin huzuruna ge
tirilmelidir. Senatodan sonra bu rapor Meclise 
gidecek. Meclise gittiği zaman milletvekili ar* 
kadaşlanmız da bü duruma agâh olacaklar, Ko* 
misyon azaları da duruma muttali olacaklardır. 
Binaenaleyh Hükümet de bu işe lâzımgelen 
ehemmiyeti elbette ki istediğimiz şekilde vere
cek ve Komisyon da çalışmalarını hızlandıra
rak bu hakkın yerine getirilmesinde az çok 
kendilerini tatmin edecek şekilde bir kanunla 
öğretmenlerin huzuruna çıkmasını temin etmek 
gayesini Komisyonumuz düşünmüştür. Komis
yon namına bu gösterilen alâkadan dolayı tek
rar teşekkürlerimi arz eder, hepinizi saygılarım
la selâmlarım. 

(BAŞKAN — Dilekçe 'Karma Komisyonu Sa
yın 'Başkanını dinlerken, kendileri, Maarif Ve* 
kilinden malûmat istediklerini, fakat bü malû
matı bir türlü Zatilerinden alamadıklarım be
yan ettiler. Sayın Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanına, İçtüzüğün 38 ve 40 ncı maddelerini 
'okuyarak malûmat vermek isterim ki, Dilekçe 
Karma Komisyonu Meclisler adına hareket 

30. ö. 1903 0 : 1 
eder. Ve vekâletler kendilerine malûmat verme
ye mecburdurlar, istemesini bildikleri takdir* 
de. içtüzüğün 38 ve 40 ncı maddelerini oku
yorum. 

MADDE 38. —• Encümenler, bütün vekâlet
lerle doğrudan doğruya muhabere edebilirler. 

'MADDE 40. — Encümenler, vekilleri ve mü
tehassısları davet etmek salâhiyetini haizdir
ler. 

Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde 
namına söz söyliyecek memurin rüesasmdan 
birini bulundurur. 

ÎBir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin 
tetkikma memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talâalarının dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen işi intaçla key

fiyeti mazbatasına dere eder. 
'Buna göre encümenler, vekilleri ve müte

hassısları davet etmek salâhiyetini haizdirler. 
Davet ederler. Vekâletler de istenilen gerekli 
malûmatı vermeye mecburdurlar. 

'Başka söz istiyen? Yok. Verilmiş bir değiş
tirge 'önergesi de yoktur. Dilekçe Karma Komis
yonu raporunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Dilekçe Karma Komis
yonu raporu kabul edilmiştir. Gereği için tek
rar Dilekçe Karma Komisyonuna gidecek ve 
orası da Millet Meclisine gönderecektir. 

7. — Cumhuriyet Senatom Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Bilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. 
Sayısı : 132) 

BAŞKAN — Komisyon burada, ilgili İçişleri 
Bakanı yoktur. 140 sayılı Kanunun 8, 9, 110 ve 
11 nei maddeleri gereğince bakanın dinlenmesi 
ve fikrinin alınması gerekli bulunduğundan ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

1. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve İstimali
nin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onay-
lanmas-mm uyguri bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
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metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/403, C. Senatosu 1/214) 
(S. Sayısı : 134) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce Haşhaş ekimi ile 
ilgili kanım tasarısı Ticaret Bakanı bulunmadı
ğı için görüşülememiş ve gelecek Birleşime bı
rakılmıştı. Ancak Maliye Bakanı Hükümet adı
na takip edeceklerini bildirdikleri için işin çık
masını teinin bakımından bir mahzur da yoktur. 
Bu kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 
Bu hususta önergeler de mevcuttur. 

BAŞKAN — Komisyon burada, Maliye 
Bakanı burada, raporu okutuyorum. 

28 . 5 . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 4 . li*63 tarihli 78 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin 
tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunun 30 . 4 .1963 
tarihli 62 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuzun 23 . 5 . 1963 tarihli 
toplantısında, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de 
iştirakleri ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen izahı yapılan 
hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin 
vermiş oldukları izahat komisyonumuzca da uy
gun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi 
gereğince Genel Kurulun tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) —• Muhterem 'arkadaşlarım, bu mese
leyle memleketin bir derdine, daha doğrusu in
sanlığın bir derdine temas etmek istiyorum. O 
da bu uyuşturucu maddelerin insanlık ve mem
leket üzerinde yaptığı tahribattır. Geçenlerde, 
Şark vilâyetinden gelmiş bir memura sormuştum; 
«oranın halkı ne ile geçinir, ne eker ne biçer!» 
dedim. «Kavakçılıkla geçinin» dedi. Filhakika 

' (1) 134 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Iranda eroinin 2 bine yakın müptelâsı varmış. 
Orada bunun ekimi memnu, Şarkta ekilince gayet 
tabiî oraya kaçacaktır. Dikkat ederseniz bütün 
Şarktaki asayişsizliğin sebebi kaçakçılıktır. Ka
çakçılık kolaydır. Toprağı sürüp bir lolona al
mak zordur. Bir kilo, yarım kilo Eroinden zen
gin olmak mümkündür, öte tarafta, İran'da 
namütenahi mükeyyifat ve bol para vardır. İşte 
memleketin büyült derdi, Şarktaki asayişsizliğin 
başlıca sebebi kaçakçılıktır. Kaçakçılığın başlıca 
mevzuuda, eroin ve sairedir. 

Arkadaşlar zaonediyoruım, 1953 te olacak ero
in hakkındaki Ceza Kanununu ağırlaştırmış-
tık, imalâtçısını idama mahkûm edecek hüküm 
koyduk. Eroin müptelâsını şuna mahkûm ede
cektik, satanını buna mahkûm edecektik... Hani 
tesiri, hani neticesi!.. Hiç. Bu kadar eroin ima
lâtçısı var, hangisini idama mahkûm ettik, hiç
birini. Binaenaleyh bunlar tedbir değildir. Bu
günkü gelen kanunda, beynelmilel mahiyetteki 
kanun da, bunun muvakkat olmasını temenni 
ederim, bu meseleyi esaslı surette ele almalı, 
tedbirlerini düşünmelidir. İnsanları bu belâdan 
kurtarmak, kati olarak haşhaş ekiminin meni-' 
nuiyetine bağlıdır. Eğer, sıhhi zaruretlerle 
tıbbi madde olarak kullanılması zarureti varsa 
ki; zannediyorum vardır, o vakit Devlet Üretme 
Çiftliği mi yapacak, kim yapacaksa o işi, hiç. 
kaçakçılığa imkân vermiyen bijr müessese ter 
raf nidan bu istihsal yapılsın. Yoksa, ne Şarkı, 
bu kaçakçılıktan ne ahlâksızlıktan, ne de şeka
vetten kurtarabiliriz. Evvelâ kaçakçılıkla baş
lar işe, sonra evine jandarma geldiği zaman sa
rılır silâha dağlara çıkar. Şarkın bütün asayiş
sizliği ve bugün gazetelerde okuduğumuz 400 e 
yakın ele. geçirilemiyen suçluların, suçlulukları
nın başlıca sebebi kaçakçılıktır. Binaen
aleyh Hükümetten çok rica ediyorum. Bu işi 
cezri surette halledelim. İnsanlığı bu felâketten 
kurtarmak için bunu .tamamen menedelim. Eğer 
zaruret varsa Hükümetin sıkı kontrolü altında 
sıhhi ihtiyaçlar için kâfi miktarda ziraat yapıl
sın. Temennim budur. Bı'ınun için huzurunuzu 
işgal ettim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, Hü
kümet veya komisyon adına da yok. madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 
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ivedilik önergesi daha evvel öncelik öner

gesi ile birlikte okunmuştur. İvedilik husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Milletler
arası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tah
dit ve tanzimine dair Protokolün onaylanması

nın uygun bulunduğu hakkında kanun 

MADDE-1 -—Haşhaşın ekimi ile Afyonun 
istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair 23 Haziran 
1953 tarihinde New - York'ta imzalanan ilişik 
Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza • sunuyo
rum. Kabul' edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz is
tiyen ; Sayın Kalpaklıoğlu. Lehte mi, aleyhte 
ini? 

HÜSEYİN I^ALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Üzerinde. 

BAŞKAN —̂ Tümü üzerinde ancak leh ve 
aleyhte konuşulur Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri j ••-
Bir dakika efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLİOÖLU (Kayseri) — 
Efendim, bu mevzuda benim, istihbaratıma gö
re Hükümetin bâzı tedbirler alacağı varit ol
maktadır. O da şu ki ; benden evvel konuşan 
Sayın Aydıner'in de işaret ettiği gibi, kaçak
çılığı önleme mevzuunda. Bu biliyorsunuz, çok 
tehlikeli silâhtan bâzı halde daha da tehlikeli 
bir madde. İstimaline alışanlar tarafından vaz
geçilmesi hakikaten beşeriyet için acı bir 
şey. Ama bugüne kadar Hükümet müessir ol
muştur, ol amam ıştır, bu mevzu üzerinde de dur

muyorum. Fakat, Hükümet müessir olamadığı 
kanaatindedir ki, yine aldığım bir habere 
göre, hamen önümüzdeki sene tatbik edil
mek üzere bilhassa Şark ve Cenup mmtakasmı 
teşkil eden vilâyetlerinden 14 vilâyette bunun 
ekimi önlemeye gitmek kararındadır. Hükü
met. Ye zannediyorum, o da kâfi gelmezse, tek
rar bâzı vilâyetleri de bu ekim yasağı mmta-
kasıııa dâhil etmek suretiyle bunu sıkı kont
rol altında Hükümetin tutmak istediği ve ka
çakçılığı önlemeye matuf bâzı hizmetlerde 
bulunacağı, anlaşılıyor. Yalnız bu mesele ile 
birlikte şu husus zuhur ediyor. 

Biliyorsunuz, muhterem arkada.sl.arim., bu
nun ekimi bol para • getiren bir iştir. Tabiî, 
imali ve satışı kaçakçılık mevzuuna girdiği 
için, bu hesaba da girmez, daha bol para ka
zanır. Bu bizim mevzuumuz dışında olduğu 
için, yalnız müstahsilin, zürra bakımından bu 
meseleyi ele alıyorum. 

Bu mmtakalar bu. işten, bu ekimden bol 
para kazanır. Umumiyetle buralarda, çiftçi, 
zürra bol para kazanamıyan diğer mahsulleri 
de eker ve bu kendisine büyük medar olur. 
Şu haliyle mesele ele alındığında Hükümeti
miz bundan mütevellit, yani tahditten müte
vellit, zürranm uğrıyacağı zararı, nasıl önliye-
cekt Bu hususta bir tedbir düşünmüş müdür? 
Bu yasaklara gittiğinde, Hükümet, zürranm 
Bu kanazç ziyamı nasıl karşılıyacaktır? Bu, 
mühim bir meseledir. Bu bakımdan sayın Ve
kilimizden çiftçiyi alâkadar etmesi hasebiyle 
bir izahat almak lüzumunu hissetmiş bulu
nuyorum. Zaten bu tasarı Parlâmentodan ge
çecektir. Çünkü geçmez ise yine aldığımız bi ha
bere göre, tasdikten geçmediği takdirde oto-
matikmaıı kesinleşecektir ve bizi de içine ala
caktır. Şayet biz bunu tasdik etmezsek dışa
rıya, istihsal ettiğimiz bu malı ihraç imkâ
nını elde edemiyeceğiz. Tasarı Parlâmento
dan geçmediği takdirde. Yalnız gönül isterdi 
ki, bu mevzuda, zannediyorum ki, senede 33 
milyon lira civarında ihracattan mütevellit 
bir parti memlekete girer. Ama bizim istih
sal ettiğimiz ve kaçak olarak dışarıya çıkan 
bu haşhaştan imal edilen mal, 33 milyonun çok 
daha üstünledir. Bilhassa Cenup ve Sark mm-
takalarmdan Beyrut tarafına geniş bir şekil
de büyük kaçakçılıkla iştigal edenler tarafın
dan aktarılmakta, Amerika'ya kadar bunlar 
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gitmektedir. Akla gelemiyecek kadar büyük, 
hayali rakamlara ulaşacak bir kaçakçılık 
mevzuu vardır. Kilosunu 70 liradan 100 liraya 
kadar alan Hükümet, bu kaçakçılığı, bugüne 
kadar önliyememiş. kolay kolay da, işe çok 
menfaatler girdiği için, önliyemiyecektir. Ama, 
bunun iran'a kadar gittiği oradan Beyrut'a 
geçiyor, orada büyük mikyasta imal ediliyor. 
Kilosu 2 000 liraya kadar çıkmaktadır. Bâzı 
kimyevi tahavvülden geçtikten sonra, Ameri
ka'ya büyük miktarda ihracediliyor. 

Benim mâruzâtım, daha önee de arz ettiğim 
gibi, Hükümet bu zürranm 14 vilâyete, 14 vi
lâyetle kalmıyaeak, 21 vilâyete çıkacak, böyle 

• bir düşünce var, bundan ıniitevellil zürranı 
uğrayacağı zararı, bütün tütün ekimi veya 
başka bir maddenin ekimine müsaade etmek 
suretiyle, karşılamak yönünden Hükümet bu 
yasaklarla beraber bir tedbir alacak mı, bilmi
yorum. Bu hususta Hükümetten, izahat ver
melerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tasarı acık oylarınıza arz edi
lecektir. Sayın Kalpaklıoğlünun izahat iste
mesi mümkün değildir. Daha evvel bu hakları
nı 'kullanabilirlerdi. Şimdi kendisine yalnız tü
mü üzeıfede leh ve aleyhte olmak üzere içtü
zük hükümlerine göre söz vermiş bulunu yorum. 

Hükümeti herîıamgi bir izahat için davet et
mem mümkün değildir. 

Tasarı açık oylarınıza arz 'edilecektir. 
Bütçe Komisyonu için yapılan seçimin neti

cesini okutuyorum:. 

30.5.1963 O - l 
Yüksek başkanlığa 

Bütçe Komisyonunda acık bulunan iki üye
lik için yapılan meçime (119) kişi katılmış ve 
neticede ilişik listede adlan yazılı üyeler hiza
larında. gösterilen oyları alarak seçil mislerdir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Artvin 
Sabahattin Tanınan Fehmi Alpaslan 

Üye 
Erzurum 

Rahmi San alan 

Ahmet Onar 
Sahir Kurutlu oğlu 
Hasan Ka.nga.1 

119 
115 

9 

BAŞKAN — ismi geçen sayın üyeler Bütçe 
Komisyonuna seçilmişlkrdir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey 
yok. Ancak açık oy ııeticesimi almak mecburi
yetindeyiz. Acık oy neticesini aldıktan sonra 
Birleşimi kapatacağım... 

Oy kullanmıyan sayın üye var mı? Oylama. 
işlemi bitmiştir. 

Haşhaşın okimn ile afyonun istihsal. Maille t -
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istihsalimin 
tahdit ve tanzimine dair protokolün, onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısına, 67 sayın üye oy kullanmış, 65 kabul. 
2 çekinser, bu şekliyle gerekli çoğunluk temin 
edilememiş olduğu İçin. önümüzdeki Birleşim
de tekrar oylanacaktır. 

4 Haziran 1963 Salı günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,40 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, 1961 ve 1962 yıllarına ait Levha Res
mi miktarına dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Behata'nın cevabı (7/76) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun yazılı olarak İçişleri Ba

kanlığınca cevaplandırılmasına delâlet ve mü

saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
18 . 2 .1963 

Urfa Üyesi 
M. Vasfi Gerger 

1. 1961 ve 1962 yıllarına ait İstanbul, An
kara, İzmir ayrı ayrı ve diğer il ve ilçelerin top
tan olmak üzere 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
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Kanununun 21 nci maddesine göre tahakkuk 
ettirilen Levha Resmi miktarı, 

2. Bu kanunun 9 ncu maddesinde tenvirat 
ve tanzifat karşılığı alınacak para 'miktarı tah-
didedilmiş iken Levha Resmindeki hudutsuz 
salâhiyetin bir salma mahiyetini haiz olup ol
madığı ve bu salâhiyetin hudutlaııdırılması için 
Bakanlığın bir düşüncesi bulunup bulunmadığı. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 29.5.1963 

Mahallî îd. Gn. Md. 
2. D. R. H. 

Şb. Md. 622-402-5/10228 

Konu : Levha. Resmi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 19 . 2 .1963 tarihli ve Genel Sekreter

liği Kanunlar Md. 1885/2349, 7/76 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi M. Vasfi 

Gerger tarafından belediyelerce 5237 sayılı Ka-

SO.5.1963 O l 
nuna göre tahakkuk ettirilen: Levha Resmi 
hakkında Bakanlığımızca yazılı olarak cevap
landırılması istenilen önergeye ait malûmat 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 1961 yılında Ankara Belediyesince ta
hakkuk ettirilen Levha Resmi 3 562 000, is
tanbul Belediyesince 7 750 000, İzmir Beledi
yesince 1 445 000, diğer il ve ilçe belediyele
rinin 19 016 683 liradır. 

2. 1962 yılında Ankara Belediyesinin 
4 000 000, istanbul Belediyesinin 8 000 000, 
izmir Belediyesinin 1 500 000, diğer il ve ilçe 
belediyelerinin ise 20 649 956 liradır. 

3. Mer'i kanunla Levha Resminin miktarı 
tahdidedilmemiş ise de bu defa Bakanlığımızca 
hazırlanmakta olan kanunda tahdidi hükümler 
konmuştur. 
- Arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
içişleri Bakanı 
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Haşhaşın ekimi ile afyonun istihasl, Milletlerarası ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair 
Pratokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Fahri öadilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
GENEL OTLA S E Ç t 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Unaldı 
AĞRI 

Vey» Yaıdamcı 
ANKARA 

Rifat Etker 
ANTALYA 

Mehmet Ukuçan 

AYDIN 
^ k r e t Turhanıgü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hatan Ali Türker 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
67 
65 

0 
2 

114 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topcnoglu • 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Nurettin Aynukaa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uç»gök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çu/mrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buy 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

[Çekinserler] 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Ilacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakuıt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

1 Burhanettin Uluç 

— •77 — 
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l Oya katUmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

KüiaîMillah Celebi 
V<dıbi föruü 
Suphi GürsoytraU 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran ü/.kay.' 
Haydar Ttınçkanaî. 
Sıtkı TJlay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakııler 
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Fil m az î.nee-
oğiu 
Celâl Tevfik Karasa
ldan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişireğlu 
Hıfzı Oğuz Be kata (B. • 
Sabit Kocabeyoğhı 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 
M/ansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

! BİTLİS 
Cevdet. Geboloğ-ln 

BOLU 
Sırrı lizıınlıasa.noğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
JO-İJ 

Baki Güzey 
Şer of Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Ak soy 
[lalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Mazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâin it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rdhnıi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 

Rıfat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cıdıit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
rmt.fi Tokoğiıı (I. Ü.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeır 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkeıinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettıin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal. Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Âli Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâindi Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Âdil ünlü 

378 ~ 
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[Açık üyelikler] 
Eskişelhir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 4 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YETMİŞİNCİ BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Bütçe Komisyonunda açık bulunan 

iki üyenin seçimi. 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığına 
dair dosyanın iadesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/52) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 
Kök ile ZeM Kumrulu'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/198) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bisr madde eklenmesine da
ir, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 ar
kadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
noü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) 
fıkrası eklenmesine dair ve Cumhuriyet Senato

su İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Eemekü Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
(D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenme
si hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/67, 2/117, 2/133, 2/163, 
C. Senatosu 2/44) (S. Sayısı : 127) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1963] 

3. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol 
ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklile
re yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştır
ma ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mecli
si 2/49, C. Senatosu 2/54) (S. Sayısı : 128) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarubrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59, C. 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı : 119) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonunun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Ka
rar cetvelindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/1) (S. 
Sayısı : 132) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK İŞ
LER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu madde-



sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/224) (S. Sa
yısı : 133) [Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1963] , 

2. — Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, 
Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimali

nin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/403, C. Senatosu 1/214) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 25.5.1963] 



Dönem : 1 ı A « y 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | i / 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 
65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşı
nın, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkra
sından sonra bir (E) fıkrası eklenmesine dair ve Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası ek
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2 /67 , 2 /117, 2 /133, 2 / 1 6 3 ; C. 

Senatosu 2 /44) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 359) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 . 3 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 992 - 4140 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
muaddel 64 ncü maddesi ile aynı Kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair, Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi
ne dair ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin T. 0. Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.3.1963 tarihli 59 ncu Birle
şiminde kabul edilen Geçici Komisyon raporu ile teklif dosyalan ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
•Millet Meclisi Başkanı 

v . ' Fuad Sirmen 

Not: Bu teklifler 3.1.1962, 29 .1. 1962, 14 . 2 .1962, 3.3.1962 tarihlerinde Başkanlıkça ilgili 
komisyonlara havale edilmiş ve Genel Kurulun 25 .1.1963 ve 18.3'.. 1963 tarihli 35 ve 59 ncu bir
leşimlerinde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 359) 



_ 2 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği rapor 

V YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 40 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza muhavvel, 
2/67 esas kayıt numaralı Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emeldi 
Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile a,ynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6308 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 2/117 esas kayıt numaralı 
Konya Milletvekilli İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi, 2/133 esas kayıt nu
maralı Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifi ile yi
ne Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 2/163 esas kayıt numaralı olup T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d) fıkracından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri Komisyonumuzca aynı mahiyette görüldüğünden birlikte ve mer'î 
mevzuat muvacehesinde, ilgili Bakanlık ve T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin iştirakleri ile tet
kik ve müzakere edildiler. 

A) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu maluliyet müessesesini etraflıca tanzim etmiş ve 
maluliyeti 53 ncü maddesinde âdi maluliyet, 55 nci maddesinde de vazife maluliyeti olarak iki kı
sımda belirtmiş-tia*. Kanun, sistemi ve muhtevası baklanından yukarda belirtilen maluliyetlerin dı
şında başka bir maluliyet tanımamijş ancak vazife maluliyetine 64 ncü maddede gösterilen şartlar 
içinde uğrayanları harb psikolojisi ve memleket memfaatleri halamından, münasip bir tazminat
la mağduriyetlerini kısmen olsun bertaraf ve kendilerini onore etmeyi uygun bulmuştur. 

Hal böyle iken, bahismevzu tekliflerde iddia edildiği gibi vazife malûlleri ile bu maluliyetlere 
harbde uyrayanlarm (harb malûlleri) arasında, maluliyetlerinin taallûk ettiği uzuv kaybı aynı 
olsa ve aynı sebeplerle meydana gelse dahi maluliyetin sebep ve saikmde büyük fark vardır. Şu 
kadar ki, vazife esnasında malûl kalmak çok defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden vukubulan 
kazalar neticesi olur. Vazife esnasında maluliyet asıl değildir, normal zamanlarda vazife ifa edi
lirken maluliyete uğramak istisnai bir mahiyet arz ettiği halde, harbde malûl kalmak ve ölmek 
daima mümkün ve harbin en tabii icaplanndandır. 

Esasen harbde uğranılan maluliyetin saikı vazife maluliyetinden farklıdır .Vazife maluliyetinde 
çok defa bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik mevzubahsolduğu halde harb maluliyetinde, düşman si
lâhlarının her türlü tesiri ve 64 ncü maddede sayılan hallerin şahsın sun'u taksiri dışında kalan te
sirler esas sebebi teşkil eder. 

Hazari durumla sefer halinin Askerî Ceza Kanununda dahi aynı şekilde mütalâa edilmediği, se
feri hizmetlerin ehemmiyeti ve ağırlığı kabul edilerek farklı hükümler sevk edildiği aşikârdır. 

B) Teklif gerekçesinde belirtildiği gibi 5434 sayılı Kanunun ısdarı ile vazife malûllerinin ter
fih imkânlarının kaldırıldığı yolundaki iddialar da varit değildir. Şöyle ki : 

1683 sayılı Mülkî ve Askeri Tekaüt Kanununun 30 nen maddesine göre her dereceden malûl su
bayın 551 sayılı Kanunda derpiş edilen terfih zammı ile birlikte aldığı aylık, 5434 sayılı Kanu
nun bunlar için tesbit ettiği miktarın çok dûnun dadır. Bu husus 5434 sayılı Kanunun geçici 40 
ve mütaakıp maddelerinin (tetkikinden de anlaşılır. 

Yukarda sayılan sebeplerden dolayısiyle mezkûr tekliflerin reddine ve Genel Kurulun tasvibine 
ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

O, Senatosu (S. Sayısı: 127) 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 2/44 
Karar No: 35 

3 . i . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkcine'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
bu tekliflerin reddine mütedair olan, Millet Meclisi Genel Kurulunca da kabul edilen Geçici Ko
misyon raporu : 

Komisyonumuzun 2 .4 .1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 
Geçici Komisyon raporunda gösterilen sebepler ve belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun 

ınütalâa edildiğinden bahis konusu Geçici Komisyon raporu Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen şekli ile aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu Raporda. Başkan 
ve Sözcü 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Kâtip 
Manisa 

Refik Ulusoy 
Balıkesir 

Hasan Ali Türk er 
İstanbul 

Sabahattin T anman 

Kayseri 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

Zonguldak 
Tank Remzi Baltan 

Sinop 
Suphi Bat ur 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cuynhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/44 
Karar No: 77 

15 .5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 25 . 1 . 1963 ve 18 . 3 . 1963 tarihli 35 ve 59 ncu Birleşimle
rinde reddedilen «Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arka
daşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fık
rası eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkcine'nin T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hakkın
da kanun teklifleri ve bu tekliflerin reddine mütedair olan ve Millet Meclisi Genel Kurulunca da 
kabul edilen Geçici Komisyon raporu; 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 127 ) 



Komisyonumuzun 14 . 5 . 1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 
Geçici Komisyon raporunda gösterilen sebepler ve belirtilen hususlar komisyonumuzca da uy

gun mütalâa edildiğinden bahis konusu Geçici Komisyon, raporu Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen şekli ile aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

Bu Raporda Sözcü 
Ordu 

Şevket Koksal 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Bu Raporda Kâtip 
Konya 

Mustafa Dinekli 

Van 
Faruk Işık 

Balıkesir 
Kadri Öztaş 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

mtifiğ ••'-<!» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 127 ) 



Dönem : 1 I 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, Nakil vasıta
larında emeklilere yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayın
dırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /49 ; 

C. Cenatosu 2 /45) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 86) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30.3 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 512 - 2461 : " : " : " : * • 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere yapıla
cak tenzilât hakkında kanun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 8 . 3 . 
1963 İtarihK 59 ncu Birleşiminde kabul edilen Pl ân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 25 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18.3.1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 86) 

(Millet Meclisinin kabul ettiği rapor) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kocaeli Milletvekili IITıklan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere yapıla
cak tenzilât hakkında kanım teklifi, İbişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla, içişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelen
di ve. görüşüldü : 

Mezkûr kanun teklifinde emeklilere ve eşlerine Devlet hava, deniz ve kara nakliye vasıtalariyle, 
belediyelere ait nakil vasıtalarında % 50 tenzilât derpiş olunmaktadır. 

Memleketimizde Devlet hava, deniz ve kara nakil teşkilâtım meydana getiren; Devlet Demiryol
ları iktisadi Devlet Teşekkülüdür; Türk Hava Yolları ve deniz nakliyatını yapan Denizcilik Bankası 
ise birer anonim şirkettirler ve hususi hukuk hükümlerine "(ire idare edilirler. Belediyeler ise ta
mamen özel idarelerdir. 

Özel idare olmalarıma rağmen Devlet bütçesinden yardım almak mecburiyetinde kalan beledi
yelerin ve pek azı hariç bilançoları umumiyetle zarar gösteren İktisadi Devlet Teşekküllerinin du
rumları bütçe müzakereleri sebebiyle komisyonumuzun malûmlarıdır. 

28 
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Her ne kadar emekli vatandaşlara yapılacak yardım ve gösterilecek kolaylık, sosyal adaletin 

icabından ise de malî karşılık bulmadan zarar üzerine zarar getirecek malî külfetlerin, netice olarak 
âmme hizmeti yapan mezkûr müesseselere yüklenmesi doğru değildir. 

içişleri ve Ulaştırma komisyonlarının da tasvibine mazhar olmıyan kanun teklifinin kabulüne 
komisyonumuzca da imkân görülmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. 

Karar No. 21 
10 .4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . 3 . 1960 tarihli 59 ncu Birleşiminde reddedilen Kocaeli 

Milletvekili Hâldan Kısayol ve 2 aıikadaşınm, nakil vasıtalarında emeklilere yapılacak tenzilât 
hakkındaki kanun teklifi; ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz; Plân Komisyonunun fikir ve mütalâalarını varit görmüş ve binnetice Millet 
Meclisi Genel Kurulunun ret kararma iltihak etmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Ko. Biaşkanı 

Muğla 
/ / . Menteşeoğlu 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 
Konya 

S. Çumrah 

Kâtip 
Sivas 

Z. Önder 
Tabiî Üye 
0. Koksal 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 2/45 
Karar No. 6 

25 .4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genöl Kurulunun 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde reddedilen Kocaeli 
Milletvekili Hâldan Kısayol ve 2 arkadaşının, nakil vasıtalarında eme'klilere yapılacak tenzilât 
hakkındaki kanun teklifi; ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve ımüzaikere edildi. 
idarenin malî imkânı müsait olmadığı sonucuna varılarak reddedildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulş. 
Komisyonu Başkanı 

Kars 
M. Hazer 

Sözcü 
istanbul 
B. Turan 

Kâtip 
Ankara 

S. Kocabeyoğlu 
Tunceli 

M. A. Demir 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 128) 
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Niğde 

/. Gener 
Cumhurbaşkanınca S. ü. İzmir 

H. Kangal E. Kansu 

Tabiî üye 
Müstenkif 

Söz hakkı mahfuz 
S. Ulay 

İçel 
T. özdolay 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/45 
Karar No: 84 

Yüksek Başkanlığa 

15.5 . 1963 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde reddedilen Kocaeli 
Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere yapılacak tenzilât 
hakkındaki kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle 14 . 5 . 1963 tarihli toplan-
smda tetkik ve müzakere edildi : 

idarenin malî imkânı müsait olmadığı sonucuna varılarak reddedildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

Bu Raporda Sözcü 
Ordu 

Şevket Koksal 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Bu Raporda Kâtip 
Konya 

Mustafa Dinekli 

Van 
Faruk Işık 

Balıkesir 
Kadri öztaş 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

» e « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 128) 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 133 
Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 
sayılı Kanunun 29 ncu maddasinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/224) 

(Nat : M. Meclisi Sıra Sayısı : 143) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4939 - 25059 

2.5. 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 25 . 3 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve, ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 143) 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık ve Ulaştırma, Sosyal İşler ve Bütçe komis
yonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık 
ve Ulaştırma, Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonlarından kurulu 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/224 

Karar No. : 2 

20 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisini Genel Kurulunun 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 

görüşülerek kabul edilen «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 20 . 5 . 1968 tarihli Top
lantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 
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Gerek tasarının gerekmesinde serd edilen hususlar ve gerekse ilgili temsilcilerin vermiş oldukları 

izahat Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi 
Genel Kurulunun kabul ettiği şekilde ve mevcudun ittifakiyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Geçici Komisyon Ba 
Tabiî Üye 

H. Tunckanat 

Balıkesir 
/ / . Ali Türkeı 

şkan. 
Bursa 

/. Sabrı Çağlayangil 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Sözcü 
Ordu 

S. Koksal 

Corum 
Z. Arsan 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu. 

Tunceli 
M. Ali Demir 

MİLLET MECLİSİNİN KAKÜL ETTİĞİ 
METİN 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkın
daki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. — Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi ile ilgili her çeşit inşaat ile bunlara 
gerekli yapı kısımlarının imâl ettirilmesi, her 
türlü malzemenin alımı, taşıma ve depolama iş
leri için girişilecek yüklemeler geçici ve kesin 
teminat hükümleri saklı kalmak şartiyle 2490 
sayılı Kanunun diğer hükümleri uygulanma
mak, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 135 nci maddesindeki % 20 nisbeti 
% 30 olarak uygulanmak şartiyle, Bayındırlık 
Bakanlığınca merkezde ve illerde emaneten, 
mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla 
firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı lüzumu halinde inşa
at için gerekli personel ve araçları inşaat öde
neğinden sağlıyabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

GKÇİCİ KOMİSYONUN KABUL LTTİĞİ 
METİN 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkın
daki 224 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S . Sayısı: 133) 



Dönem : 1 i O / 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | ö 4 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan ti
caret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/403, C. Senatosu 1/214) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 144) 

Millet Meclisi 
Genel'ISekr et erliği 

Kanunlar 3Iüdürlüğü 26 . 4 . 1962 
Sayı : 4617-23269 

GUMHUÜ'tYET SENATOSU (BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 4 ,. 1963 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, Milletlerarası (ticaret, Jtoptan ticaret ve istimali
nin tahdit ve tanzimine ıdair Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 15 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 26 . 4 . 1963 tarihli 78 \nci Bii'leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. {Mil
let Meclisi S. Sayısı: 144) 



Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, İçişleri, Sanayi ve Tarım, Sosyal İşler ve Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 

İçişleri, Sanayi ve Tarım, Sosyal İşler ve 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm 

komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon 

Esas No: 1/214 
Karar No: 2 

23 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin 
tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosunun 30 , 4 . 1963 tarihli 62 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonumuzun 23 . 5 . 1963 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin do iştirakleri 
ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin ver
miş oldukları izahat komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Muğla Giresun 

Haldun Menteşeoğlu Sabahattin Orhon 
Bursa 

Baki Gazca 
î ' r f j 

İzmi r 
I filmi Onat 

E sal Mahmut Korokuri 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, Milletlerarası 
ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 

tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1, •— Haşhaşın ekimi ile Afyonun is
tihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair (23 Haziran 
1958 tarihinde New - York'da imzalanan ilişik 
Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADÜE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, Milletlerarası 
ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 

tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kamın tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. —- Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

C= Senatosu ( S, Sayısı : 134) 
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[Millet Meclisinin kabul ettiği] 

HAŞHAŞIN EKİMİ İLE AFYONUN İSTİHSAL, MİLLETLERARASI TİCARET, TOPTAN TİCA
RET VE İSTİMALİNİN TAHDİT VE TANZİMİNE DAİR PROTOKOL 

GİRİŞ 

Zehir iptilâsı ve uyuşturucu maddelerin gayrimeşru alış verişi ile mücadele hususundaki gay
retlerini devam ettirmeye karar vermiş olan ve ancak bütün devletler arasında sıkı bir iş birliğinin 
bu gayretlerin hedefine ulaşmasına imkân verebileceğini müdrik bulunan, 

Milletlerarası mahiyetteki belgeler yoluyla uyuşturucu maddelerin kontrolü için müessir bir 
sistemin gerçekleştirilmesi maksadiyle gayretler sarf edilmiş olduğunu nazarı itibara alan ve bu 
kontrolü millî ve milletlerarası sahalarda takviye etmek arzusu ile hareket eden, 

Bununla beraber tabiî uyuşturucu ilâçların elde edildiği iptidai maddelerin tıbbi ve ilmî ihtiyaç
lara inhisar ettirilmesini ve bu.maddeler istihsalinin tanzim edilmesinin zaruri olduğunu mütalâa 
eden ve en müstacel meselelerin haşhaşın ekimi ile afyon istihsalinin kontrolü olduğunu müşahede 
eyliyen, 

Âkıd Taraflar, bu maksatlarla bir protokol imzalamaya karar vermiş olduklarından, aşağıdaki 
hükümler ürerinde mutabık kalmışlardır : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

Madde — 1. 

Tarifler 

Gerek sarahaten, gerek zımnen hilâfına kayıt bulunmadıkça aşağıdaki tarifler işbu Protokol hü
kümlerinde tatbik olunur, 

Şöyle ki : 
«1925 Sözleşmesi»; 19 Şubat 1925 te Cenevre'de imzalanan ve 11 Aralık 1946 tarihli Protokol 

ile değiştirilen Milletlerarası Afyon Sözleşmesidir. 
«1931 Sözleşmesi»; 13 Temmuz 1931 de Cenevre'de imzalanan ve 11 Aralık 1946 tarihli Proto

kol ile değiştirilen uyuşturucu maddelerin imalini tahdit ve tevziatını tanzim eden Sözleşmedir. 
«Komite»; 1925 Sözleşmesinin 19 ncu maddesi mucibince ihdas olunan Daimi Merkez Komitesî-

dir. 
«Kontrol organı»; 1931 Sözleşmesinin 5 nci maddesi mucibince ihdas olunan kontrol organıdır. 
«Komisyon»; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin Uyuşturucu Maddeler Komis

yonudur. 
«Konsey» ; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyidir. 
«Genel Sekreter»; Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteridir. 
«Haşhaş»; Papaver Somniferum L. bitkisi ve afyon istihsâline yarıyan papaver cinsinden diğer 

her hangi bir bitkidir. 
«Haşhaş sakı»; tohumları haricolmak üzere haşhaşın biçilmesini mütakıp uyuşturucu maddeler 

istihraç edilebilecek bütün kısımlarıdır. 
«Afyon»; Galenique müstahzarlarından gayri, ham afyon, tıbbi afyon ve müstahzar afyon da 

ılâhil olmak üzere hangi şekilde olursa olsun haşhaş sütünün koyulaştınlmış şeklidir. 
«İstihsal»; afyon elde etmek maksadiyle haşhaş ekimi ameliyesidir. 
«Stok»; aşağıdaki haller dışında, belirli bir Devletin ülkesi dâhilinde meşru bir şekilde bulun

durulan afyon miktarıdır. -

C. Senatosu ( S. Sayısı: 134) 
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1. Perakendeci eczacılar ve therapeutique ve ilmî görevlerinin meşru bir surette ifası için mü

esseseler veya yetkili şahıslarca elde bulundurulan afyon miktarı, 
2. O devletin Hükümetinin elinde veya onun nezareti altında bulunan ve askerî istimale talisi» 

olunan afyon miktarı. 
«Ülke»; belirli bir devletin 1925 Sözleşmesinde derpiş olunan ithalât şahadetnameleri ve ihra

cat müsaadeleri sisteminin tatbiki maksadiyle ayrı bir bütün olarak nazarı itibara alman her bir 
kısmıdır. 

«ihracat» veya «ithalât»; afyonun belirli bir devletten diğer bir devlete veya bir devletin be
lirli bir ülkesinden aynı devletin diğer bir ülkesine bilfiil naklidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Afyonun istihsal, ticaret ve istimalinin tanzimi 

Madde — 2. 

Afyonun istimali 

Taraflar afyonun istimalini yalnız tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara hasredeceklerdir. 

Madde — 3. 

Müstahsil devletlerde kontrol 

Afyonun istihsal, ticaret ve istim alini kontrol etmek maksadı ile : 
1. Daha önce yapmadığı takdirde, her müstahsil devlet işbu madde ile tevdi olunan vazifeleri 

yerine getirmek maksadiyle bundan böyle işbu maddede «müessese» tâbiri ile anılacak olan bir ve
ya mütaaddit devlet ihtisas müessesesi kuracak ve idame ettirecektir. Bu maddenin 2 ile 6 ncı 
paragraflarında zikredilen vazifeler alâkadar devletin Anayasası müsait olduğu takdirde yalnız bir 
tek müessese tarafından yerine getirilecektir. 

2. İstahsal, müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamları tarafından tâyin edilen 
bölgelere inhisar ettirilecektir. 

3. Yalnız müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamlarından verilmiş ruhsatnameyi 
hâmil bulunan ziraatçiler istihsalde bulunmaya mezundurlar. 

4. Ruhsatname, üzerinde haşhaş ekimine müsaade edilen toprakların yüz ölçümünü tasrih et
melidir. 
, 5. Her haşhaş yetiştiricisi afyon mahsulünün tamamını müesseseye teslim ile mükellef buluna
caktır. Müessese mahsulü satmalacak ve mümkün olur olmaz fiilen tesellüm edecektir. 

6. Yalnız müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamları afyon ithal ve ihraç etmek, 
afyonun toptan ticareti ile iştigal eylemek ve afyondan alkaloidler imaline mezun imalâtçıların 
muhafaza ettikleri stoklardan gayri afyon stoklarını muhafaza etmek 'hakkını ıhaiz olacaklardır. 

7. İşbu madenin hiçbir hükmü haşhaş ekiminin kontrolüne mütedair mevcut Sözleşmelere tev
fikan bir Âkıid Tarafça daha evvel deruhte edilmiş taahhütlere ve çıkarılmış kanunlara aykırı 
hareketi tecviz eder mahiyette telâkki olunmaınalıdır. 

Madde — 4. 

Afyon yetiştirmekten gayri maksatlarla ekilen haşhaşın kontrolü 
Afyon istihsalinden gayri maksatlarla haşhaş ekimine ve istimaline müsaade eden her Taraf, 

işbu Taraf afyon istihsaline, izin versin veya vermesin, aşağıdaki hususları taahhüdeder ; 
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a) Aşağıdaki hususları sağlamak üzere lüzumlu bilcümle kanun ve nizamnameleri çıkartacak

tır : 
i) Afyon istihsalinden başka gayelerle ekilen haşhaşların afyon istihsalinde kullanılmaması, 
ii) Haşhaş sakından imâl olunan uyuşturucu maddelerin yeteri surette kontrolü. 
b) Bu maksatla çıkartılan bilcümle kanun ve nizamname metinlerini Genel Sekretere tebliğ 

edecek ve 
c) Her sene Komite tarafından tesbit edilecek bir tarihte, bir evvelki sene içinde, hangi mak

satla yapılmış olursa olsun, haşhaş sakı ithalât ve ihracatına dair istatistikleri Komiteye bildirecek
tir. 

Madde — 5. 

Stokların tahdidi 

Dünyada istihsal edilen afyon miktarını tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara inhisar ettirmek üzere : 
1. Taraflar, her Âkıd Tarafın, her senenin 31 Aralık tarihindeki stokunun aşağıdaki miktar

ları aşmamasını sağlıyacak tarzda afyon istihsal, ihracat ve ithalâtını tanzim edeceklerdir. 
a) 6 ncı maddenin 2nci paragrafının (a) fıkrasında adı geçen her müstahsil Devlet için her 

hangi iki senelik bir müddet zarfında bu devlet tarafından tıbbi ve ilmî maksatlar için ihraç olu
nan afyon miktarının genel toplamı ile alkaloidler imali için bu devletin hudutları dâhilinde kulla
nılan afyonun miktarına ilâveten anılan Tarafça 1 Ocak 1946 dan sonra olmak kaydiyle tâyin edi
lecek her hangi diğer bir sene zarfında alkaloid imalinde kullanılan ve ihraç olunan umum mik
tarın yarısı. Anılan Taraf ihraç olunan ve kullanılan miktarların hesaplanması husususunda muh
telif devreler tâyin etmek hakkına malik olacaktır. 

b) îşbu paragrafın (a) fıkrasında zikredilen Taraf hariç, "alkaloidler imaline müsaade eden 
diğer her Âkıd Taraf için anılan Tarafa kabili tatbik oldukları nisbette 1925 ve 1931 Sözleşme
leri hükümleri nazarı itibara alınarak, iki senelik bir devre için normal ihtiyacına tekabül eden 
miktar. Bu ihtiyaçların miktarı Komite tarafından tesbit edilir. 

c) Diğer her hangi bir Taraf için geçen beş sene zarfında istihlâk edilmiş afyonun .umum 
miktarı. 

2. (a) îşbu maddenin 1 nci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen müstahsil devletlerden biri 
ihracata mahsus afyon istihsalinden vazgeçmeye karar verdiği ve 6 ncı maddenin 2 nci paragrafı
nın (a) fıkrasında yer alan müstahsil devletler kategorisine artık ithal edilmemeyi arzu eyledi
ği takdirde bu maksatla işbu maddenin 3 ncü paragrafının (b) fıkrası uyarınca ifası gereken mü-
taakıp senelik tebligat zamanında Komiteye bir beyanname gönderecektir. Böyle bir beyanname
yi tanzim ettiği andan itibaren bu beyannameyi kaleme almış olan Taraf artık 6 ncı maddenin 
2 nci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen devlettlere mensup addedilmiyecek ve gelecekte de 
bu devletler arasına kabul olunmıyacaktır. Bu beyanname alındığında, Komite alâkadar Tarafı, 
icabına göre hirinci paragrafın (b) veya (c) fıkralarında derpiş olunan kategorilerden birine ve
ya diğerine kaydeder ve keyfiyeti işbu Protokolün bütün Taraflarına -tebliğ eyler, işbu Proto
kol muci'bince bütün kategori değişmeleri Komitenin tebliğ tarihinde hüküm ifade eder. 

b) Geçen fıkrada tarif olunan usul, işbu maddenin birinci paragrafının (b) ve (c) fıkra
larında zikredilen kategorilerin 'birinden diğerine nakledilmek arzusunda olan her hangi bir Tarafça 
yapılacak bilcümle beyanlara kabili tatbiktir. Mamafih şurası mukarrerdir ki hu takdirde bahse 
konu Taraf, talebi üzerine, evvelce mensup bulunduğu kategoriye tekrar kabul edilebilir. 

3. (a) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) ve (c) fıkralarında zikredilen afyon miktarları, 
Komitenin senelik raporlarında tanzim edilmiş istatistikler ile bir evvelki yılın 31 Aralık tarihinde 
nihayete eren devreye aidolup bilâhara neşredilen istatistikler esas alınarak hesaplanır. 

b) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) fikraları tatbikatına tabi bulunan Taraf 
icabına göre aşağıdaki hususları her sene Komiteye tebliğ edecektir : 
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i) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasına tevfikan geçmiş olduğu referans devre
lerini, 

ii) îşbu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasının tatbikine medar olmak üzere, Komite
ce, normal ihtiyaçlarının karşılığı olarak nazarı itibara alınmasını arzu ettiği afyon miktarım. 

c) Geçen fıkrada derpiş edilen tebligat en geç, anılan tebligatın taallûk ettiği tarihe takad
düm eden senenin Ağustos ayının ilk gününde Komiteye vâsıl olmalıdır. 

d) îşjbu maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligattan birini göndermekle mükellef bir 
Âkıd Taraf bu tebligatı gösterilen tarihlte yapmadığı takdirde Komite, nıütaakıp fıkra hükümleri 
mahfuz kalmak üzere, Âkıd Tarafça bu hususta en son yapılan tebligattaki mütalâaları kalbul ede
cektir. Söz konusu Âkıd Tarafların bu hususta hiçbir tebligat alamadığı takdirde, icabına gö
re ve Âkıdla yeniden istişare etmeksizin, ve fakat elindeki mevcut malûmatı işbu Protokolün ga
yelerini ve mezkûr Âkıdm menfaatlerini gereği veçhile gözönünde bulundurmak suretiyle Komite : 

i) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen referans devrelerini intihap 
veya 

ii) îşbu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında anılan normal ihtiyaçlara tekabül eden 
miktarı tesbit eder. 

e) Komite, işbu paragrafın (c) fıkrasında tâyin edilen tarihten sonra bir tebligat aldığı tak
dirde bu tebligat sanki kendisine matlup zamanda vâsıl olmuş gibi hareket edebilir. 

f) Komite her sene : 
i) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen her Âkıd Tarafa, gerek anı

lan fıkraya, gerek işbu maddenin 3 ncü paragrafının (d) ve (e) fıkralarına tevfikan seçilen refe
rans senelerinin hangileri olduğunu, 

ii) îşbu maddenin birinci paragrafının (Tb) fıkrasında zikredilen her Âkıd Tarafa, aynı fık
raya tevfikan bu Tarafın normal ihtiyaçlarına tekabül eden afyon miktarının kendi fikrince ne 
kadar olduğunu, tebliğ eder. 

g) Komite, işbu paragrafın (f) fıkrasında zikredilen tebligatı, ihtiva ettikleri malûmata tnü-
taallik tarihe takaddüm eden yılın Aralık ayının en geç 15 inde yollar. 

4. (a) îşbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Taraf olan devletler hakkında işbu mad
denin birinci paragrafı hükümleri, Protokolün yürürlüğe girdiği seneyi takibeden senenin 31 
Aralık tarihinden itibaren hüküm ifade ederler. 

<b) Diğer ner hangi bir Devlet hakkında, işbu maddenin birinci paragrafı hükümleri anılan 
Devletin Protokole Taraf olduğu yılı takibeden senenin 31 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

5. (a) Komite, durumun istisnai olduğu gerekçesiyle tâyin ettiği bir zaman devresi ve şartlar 
altında İter hangi 'bir Tarafı afyon stoklarının âzami seviyesi ile ilgili olarak işbu maddenin birinci 
paragrafı ile derpiş edilen mükellefiyetleri yerine getirmekten muaf kılabilir. 

b) İşbu Protokolün yürürlüğe girmesi sırasında 6 ncı maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkra
sında zikredilen müstahsil bir Devlet dâhilinde işbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrası ile 
müsaade edilen âzami seviyeyi aşan afyon stokları mevcudolduğu takdirde, Komite kendi takdiri
ni kullanmak suretiyle afyon stoklarının işbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasına vaz'edilen 
âzami seviyeye haddinden fazla süratle indirilmesinin sebebiyet vereceği iktisadi müşkülâta söz kô  
nusu Devletin duçar olmasını önlemek üzere durumu nazarı itibara alacaktır, 

Madde — 6, 

Afyonun milletlerarası ticareti 

1. Taraflar afyonun ithal ve ihracını sadece tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara inhisar ettirmeyi taahhüt 
ederibr. 

2. (a) 7 nci maddenin 5 nci paragrafı hükümlerine halel gelmemek üzere Taraflar, aşağıdaki 
devletlerin her hangi birinde, istihsal edilenden gayrı afyonun ithal ve ihracına, bu Devletin bahis 
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konusu ithalât ve ihracatın yapıldığı tarihte Protokole Taraf olmaları halinde, müsaade etmiyeeek-
lerini taahhüt ederler : 

Bulgaristan, 
Yunanistan, 
Hindistan, 
Iran, 
Türkiye, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, 
Yugoslavya. 

b) Taraflar, işbu Protokole taraf bulunmıyan bir devlet menşeli afyonun ithaline müsaade et
memeyi taahhüt ederler. 

0. İşbu maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrası hükümlerine rağmen her Âkıd Taraf, münhası
ran dahilî istihlâki için ve bir senelik ihtiyaçlarını geçmemek üzere, arazilerinden birisinde istihsal 
edilen afyonun kendi arazileri arasında yapılan ithalât ve ihracatına izin verebilir. 

4. Taraflar, afyon ithalât ve ihracatında, 1925 Sözleşmesinin V nci faslında derpiş edilen itha
lât şahadetnameleri ve ihraç ruhsatnameleri sistemini, anılan Sözleşmenin 18 nci maddesi uygulan
mamak kaydı ile tatbik edeceklerdir. Bununla beraber bir Âkıd Taraf için kendi afyon ithalât ve 
ihracatına mütaallik olarak, 1925 Sözleşmesinin 5 nci faslında derpiş edilenlerden daha tahdidi 
şartlar koymak caiz olacaktır. 

Madde — 7. 

Zaptedilen afyonun tasarrufu 

1. İşbu maddede hilâfına hüküm olmadıkça, gayrimeşru muameleler sırasında zaptedilen bütüîi 
afyonlar imha edilecektir. 

2. Her Âkıd Taraf zaptedilen afyonda mevcut uyuşturucu maddeleri, kendi kontrolü altılıda 
kısmen veya tamamen uyuşturucu oimıyan maddelere inkilâbettirmek hakkını haizdir. Veya bu af
yonu ve bu afyondan çıkarılacak alkaloidleri Hükümetin yapabileceği veya onun kontrolü altında ya
pılabilecek tıbbi ve ilmî mahiyetteki istimaller için 'kısmen veya tamamen mahfuz tutabilir. 

3. îşjbu Protokole Taraf olup 6 neı maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrasında tadadedilen her 
müstahsil devlet kendi ülkesinde zaptedilen afyonu veya bu afyondan istihraç suretiyle imal edilmiş 
alkaloidleri istihlâk ve ihraç etmek hakkını haizdir. 

4. Zaptedilen ve devlet deposundan veya meşru surette iş gören bir depodan çalınmış olduğu tes-
bit olunan afyon, sahibine iade edilebilir. 

5. (İlkesinde gerek afyon istihsaline, gerek afyon alkaloidleri imaline müsaade etmiyen Âkıd Tâ» 
raf kendi makamları tarafından zaptedilen muayyen bir miktar afyonu Komiteden müsaade 
almak suretiyle ve karşılığında afyon alkaloidleri, veya afyon alkaloidleri ihtiva eden ilâçlar elde et
mek için veyahut da kendi, tıbbî veya ilmî ihtiyaçları için bu alkaloidleri istihraç ettirmek maksa-
diyle afyon alkaloidleri imal eden diğer bir Âkıd Tarafın ülkesine ihraç edebilir. Bununla beraber 
belirli bir sene için böylece ihraöedilen afyon miktarı, ihracatçı tarafın gerek tıbda kullanılan afyo
na, gerek afyon veya afyon alkaloidleri ihtiva eden ilâçlara olan senelik ihtiyacına muadil afyon mik
tarından fazla olmıyacaktır. Bunu aşan miktar imha edilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hükümetlerce sağlanacak malûmat 

Hadde — 8. 

Tahminler 

1. 1931 Sözleşmesinde «ilâçlar» için derpiş olunduğu veçhile her Âkıd Taraf, bir sonraki yıl 
için ülkelerinin her birine ait tahminlerini Komiteye bildirecek ve bu tahminler aşağıdaki hu
suslara taallûk edecektir : 

a) 1925 Sözleşmesinin 8 nci 'maddesine tevfikan muafiyete tabi müstahzarların imali için 
lüzumlu miktar da dâhil olmak üzere, tıbbi ve ilmî ihtiyaçlar için afyon halinde kullanılacak 
afyon miktarı, 

b) Alkaloidler imâli için lüzumlu afyon miktarı, 
c) 5 nci madde hükümleri muvacehesinde muhafaza etmek istediği stoklara ve mevcut 

stokları matlûp seviyeye getirmek için bu stoklara ilâvesi veya ondan çıkarması lüzumlu olan 
afyon miktarı, 

d) Gerek askerî maksatlarla vücuda getirebileceği stoklara ilâve etmek, gerek meşru ti
caret sahasına koymak için mezkûr stoklardan çıkartmak istediği afyon miktarı. 

2. Her memleket veya ülkenin tahminleri yekûnundan maksat göçen paragrafın (a) ve (b) 
fıkralarında tasrih edilen miktarların ve aynı paragrafın (c) ve (d) fıkralarında zikredilen 
ve stokları matlûp seviyeye getirmek için lüzumlu miktarda "artırılmış veya bu seviyeyi geçecek 
olan stokların tecavüz eden kısım kadar azaltılmış olan miktarların heyeti umumiyesidir. Bu
nunla beraber, bu artırma ve azaltmalar ancak alâkalı taraflar lüzumlu tahminleri zamanında 
Komiteye bildirdikleri takdirde nazarı itibara alınacaktı]*. * 

3. Afyon istihsaline müsaade eden herhangi bir Taraf, ülkelerinin her biri için, afyon 
yetiştirmek üzere haşhaş ekmeyi tasarladığı sahanın, hektar olurak yüz ölçümünün, mümkün 
olduğu kadar gerçeğe uygun bir tahminini ve geçen beş sene zarfındaki vasati verim esas alı
narak, yetiştireceği takribi afyon miktarı tahminlerini her sene Komiteye bildirecektir. Bu 
maksatla, haşhaş ekimine birden fazla bölgede müsaade edildiği takdirde bahis konusu bilgiler 
her bölge için ayrı ayrı verilecektir. 

4. (a) İşbu maddenin 1 ve 3 ncü paragraflarında zikredilen tahminler zaman zanran Ko
mitece tebliğ olunacak modele göre tesbit edilecektir. 

b) Her tahmin, Komitenin tesbit ettiği tarihte Komiteye ulaşacak surette yollanacaktır. 
Tesbit edilen tarih, işbu maddenin 1 nci ve 3 ncü paragraflarında mevzuubalhis tahminler için 
aynı o'lmıyabi'lir. Komite, afyon mahsulünün muhtelif tarihlerde alındığını nazarı itibara alarak 
Tarafların işbu maddenin 3 ncü parUgrafı gereğince sağlayacakları tahminler için değişik ta
rihler tesbit edebilir. 

5. Her tahmin, bu tahminin tesbiti ve içinle kayıtlı muhtelif miktarların hesabı için ta-
kibedilen usulün bir izahını ihtiva etmelidir. 

G. Taraflar, iptidai tahminleri azaltan veya çoğaltan ek tahminler sağlayabilirler; bu ek 
tahminler yapılan tadillerin sebeplerine dair izahatla birlikte Komiteye süratle gönderilecektir. 
4. ncü paragrafın (b) fıkrası ile 9 ncu paragraf müstesna olmak üzere işbu madde hükümleri ek 
tahminlere tatbik olunur. 

7. Tahminler kontrol organınca 'tetkik olunacaktır. Bu organ bir tahminin tamamlanması 
veya 'bu tahminde mevcut bir hususun açıklanması için her türlü izahat veya munzam malûmat 
talelbede'bileceği gibi ilgili hükümetin rızası ile bu tahminleri değiştirebilir. 

8. Komite, işbu protokolün «tatlbiik olunmadığı memleketler ve ülikeler hakkında işbu proto
kol hükümlerine 'göre tesbit edilen tahminleri istiyeeektir. 
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9. Bilcümle memleketler ve ülkelere ait tahminler işbu maddenin 4 ncü paragrafının (ib) 

fıkrasına tevfikan komite tarafından tesbit edile cek tarihte komiteye ulaşmadığı takdirde bu tah
minler mümkün olduğu nisbette (kontrol organı tarafından tesbit edilecektir. 

10. îşbu maddenin 9 ncu paragrafına tevfi'kan kontrol organınca tesbit edilecek tahminler 
de dâhil olmaık üzere birinci paragrafta derpiş edilen tahminler, 'bilâhara ok tahminlerle tadil 
edilmedikleri takdirde taraflarca fazlalaştırılmıyacaktır. 

11. îşlbu Protokolün 9 ncu maddesi veya 19 25 Sözleşmesinin 22 nci maddesi gereğince Ko
miteye gönderilecek ithalât ve ihracat icmalleri nden. her hangi 'bir memleket veya ülkeye ihrac-
edilen afyon miktarının bu memleket veya ülke için ihracatın artmakta ve işibu maddenin 2 nci 
paragrafında .gösterilen tahminler toplamını aşmakta olduğu görülürse Komite, keyfiyetten bü
tün tarafları derhal haberdar edecektir. Taraflar aşağıdaiki haller müstesna olmak üzere bahis 
konusu sene »zarfında mezkûr memlelket veya ülkeye yeni ihracat yapılmasına müsaade edemiye-
ceklerdir : 

•a) Gerek fazla ithal olunan Ibütün miktarlara, gerek lüzumlu ek miktara mütaallik olarak 
anılan memleket veya ülke için ek tahmin verilmesi hali veya, 

b) ihracatçı tarafın kanaatince ihracatın beşeriyetin menfaatleri veya hastalıkların tedavisi 
için zaruri olduğu istisnai haller, 

Madde — 9. 

İstatistikler 

1. Taraflar, ülkelerinin her biri için Komiteye şunları .bildireceklerdir .-
a) En geç 31 Mart tarihinde bir evvelıki seneye ait istatistikler. Bu istatistiklerde şunlar 

gösterilecektir : 
i) Afyon istihsal edilmek maksadiyle haşhaş ekilen ısaıhanın yüz ölçümü ve bu 'sahada istih

sal olunan 'afyonun miktarı ; 
ii) İstihlâk edilen afyonun miktarı yani gerek perakende ticarete 'arz edilen, gerek istimal 

edilmek gayesiıyle hastanelere veya tıbbi vazifelerini yapmağa gereği veçhile mezun kılınmış 
yetkili şahıslara dağıtılmak üzere tevdi edilen afyon miktarları; 

iii) Alkaloidler veya (Opiace) müstahzarlar imali için kullanılan afyon miktarı, ayrıca ihraç 
müsaadesine taJbi fbulunmıyan müstahzarların imali için lüzumlu afyon miktarı. Bu müstahzarlar 
ister dâhili istihlâke, ister ihracata tahsis edilmiş olsun, cümlesi 1925 ve 1931 sözleşmelerine uygun 
olmalıdır. 

iv) Gayrimeşru ticaret sırasında zaptedilen afyon miktarı ve Ibu afyonun ne gibi bir tasarru
fa tabi tutulduğu. 

İb) En geç 31 Mayısta, bir evvelki yılın 31 Aralığımda mevcut stokları gösteren istatistikler; 
bu staklara mütaallik istatistiklerde, bir Âkidin 31 Aralık 1953 tarihinde askerî gayelerle elinde 
bulundurduğu 'afyon miktarı nazarı itibara almmıyacak, fakat bu miktara sonradan ilâve oluna
cak veıya (bu miktardan alınarak meşru ticaret sahasına verilecek afyon miktarları nazarı itibara 
alınacaktır; ve 

c) Aidoldukları üç aylık devre sonunu takibeden dört hafta içinde afyon ithalât ve ihra
catı toplamını gösteren 3 aylık istatistikler, 

2. îşjbu maddenin 1 nci paragrafında istihdaf edilen istatistikler, Komitenin kullanılmasını 
derpiş ettiği formülerler üzerine ve onun tâyin edeceği şekilde hazırlanacaktır. 

3. îşbu protokole taraf olan müstahsil devletler, işbu maddenin 1 nci paragrafının (a) fıkra
sının (i) ıbendinde lüzum gösterilen istatistikleri evvelce vermemişlerse 1946 ve mütaakıp yıllar 
için mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde Komiteye sunacaklardır. 

4. Komite, işbu maddede derpiş olunan istatistikleri münasip gördüğü şekil ve fasılalarla 
neşreder, 
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Madde — 10. 

(ienel Sekretere gönderilecek raporlar 

i. Taraflar, Genel Sekretere aşağıdaki rapo rları tevdi e t inekle mükelleftirler: 
a) 3 neü maddede derpiş olunan müessesenin teşkilâtına ve mezkûr maddenin (buna tahmil 

ettiği vazifelere ve o ıuni mıadde tarafından diğer yetkili makamlara tahmil edilen vazifelere mu
ta ali ik bir rapor. " 

b) Tarafların Protokolün hükümlerine tevfikan, ittihaz edecekleri teşriî, nizami veya idari 
tedbirlere ait hir rapor. 

c) Protokolün tatbikine ait yıllık bir rapor Komisyonun vaz'ettiği örneğe uyg'im olarak ha
zırlanacak olan bu rapor, 1931 Sözleşmesinin 21 nci maddesinde derpiş edilen yıllık raporların 
•iyine ithal veya onlara eklenebilir. 

2. Taraflar, bundan başka evvelki paragrafta zikredilen meselelerle ilgili bütün mühim deği
şiklikler konusundaki tamamlayıcı bilgiyi Gene! Sekretere vermekle mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Nezaret ve tatbike koyma hususunda milletlerarası tedbirler 

Madde - 11. 

idari tedbirler 

1. İşbu Protokol hükümlerinin tatbikine nezaret etmek için Komite, aşağıdaki tedbirleri itti
haz edebilir : 

a) Bilgi talebi, 
Komite, işbu Protokol hükümlerinin tatbikine ait bilgi verilmesini Taraflardan gizli olarak ta-

lebetnıeye ve ilgili Taraflara, bu bakımdan gereken her türlü telkinde bulunmaya yetkilidir. 
b) İzahat talebi, 
Kilinde mevcut bilginin ışığı altında Komite işbu Protokolün mühim bdr hükmüne her hangi bir 

memlekette veya ülkede riayet olunmadığı veya buralarda afyon konusunda mevcut durumun, 
açıklamayı gerektirdiği kanaatine varırsa, ilgili taraftan gizli kaydı ile izahat istemek hakkını ha
izdir. 

c) Tashih edici tedbirler teklifi, 
Komite, uygun gördüğü takdirde bir Hükümet, tarafından İşbu Protokolün her hangi mühim 

bir hükmünün bir Hükümetçe yerine getirilmemesi veya kontrolüne tâbi ülkelerden her hangi bi
rinde afyon konusunda ciddî eksiklik arz eden bir durum üzerine bu Hükümetin gizli surette dik
katini çekebilir. 

d) Mahallinde tahkikat, 
Komite, durumun aydınlanması İçin mahallinde tahkikat yapılmasının faydalı olacağım düşü

nürse bahis konusu memlekete veya ülkeye Komitece tâyin edilen bir şahsın veya bir tahkik ko
misyonunun gönderilmesini ilgili hükümete teklif edebilir. Bu hükümet 4 aylık bir mühlet zarfın
da Komitenin teklifine cevap vemıediği takdirde, bu husustaki sükûtu (red) olarak telâkki edile
cektir. Anılan hükümet, tahkikat için sarih muvafakatte bulunursa tahkikat bu hükümetçe tâyin 
edilmiş memurların iş birliği ile yapılacaktır. 

2. îlgili taraf, yukardakd paragrafın (e) fıkrası gereğince bir karar alınmadan önce, temsil
cisi vasıtası ile, Komiteye bir beyanda bulunmaya yetkilidir. 

3. îşjbu maddenin 1 nci paragrafının (c) ve (d) fıkraları gereğince almiüiiş olan kararlar, 
Komiteyi teşkil eden bütün üyelerin ekseriyeti İle ittihaz edilmiş olmalıdır 
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4. Komite, işbu maddenin birinci paragrafının (d) fıkrası uyarınca aldığı kararları veya »bun

lara mütedair her çeşit bilgiyi yayınlarsa, ilgili hükümet taleibettiği takdirde, bu hükümetin 
görüşlerini de yayınlamakla mükelleftir. 

Madde — 12. 

Tatbikata ait tedbirler 

1. Alenî beyanlar, 
Şayet komite, Akıdlardan biri tarafından iĵ b ti protokol 'hükümlerinin tatbik edilmem esi 'halinin 

anılan Tarafın veya diğer 'bir Devletin her hangi bir ülkesindeki uyuşturucu -maddeler kontrolünü 
ciddî ib'ir surette engellediğini müşahede ederse, aşağıdaki tedbirleri 'alabilir : 

a)1 Alenî telbligat : 
Komite, bütün, tarafların ve Konseyin dikkatini meseleye çekebilir. 
h) Diğer alenî (beyanlar: 
Komite, evvelki fıkra uyarınca alınış olduğu tedbirlerin istenilen neticeleri (husule getirmediği 

kanaatine varırsa, 'Taraflardan ıbirinin işlbu Prottolkol hükümlerine gtöre deruhte etmiş olduğu veci-
'belere aykırı 'hareket ettiğini veya diğer her hangi 'bir Devletin, ülkelerinden 'her hangi Ibirindelki 
afyon durumunun, /başka taraf veya devletlere ait bir veya mütaaddit ülkedeki uyuşturucu mad
delerin müessir bir şekilde kontrol edilmesini tehlikeye düşürmemesi için, »gerekli tedlbirlerî almayı 
itli'itial ettiğini 'belirten ibir Ibeyan neşredebilir. Alenî Ibeyan yapıldığında, ilgili Hükümet talebe t-
tiği takdirde, Komite 'bu Hükümetin görüşlerini de ilân etmekle mükelleftir. 

2. Ambargo konulması 'tavsiyesi, 
'Komite, 
a) 8 ve 9 neu maddeler uyarınca verilmiş olan istatistik ve tahmin cetvellerinin gözden 

geçirilmesi sonunda 'Taraflardan Ibirinin işlbu Protokolde mevcut hükümlere göre derulhte ettiği 
vecibeleri yerine getirmekte hissedilir derecede ihmal gösterdiğini veya diğer 'bir Devletin bu 
Protokolün müessir 'bir tarzda tatJbi'kıni ciddî bir şekilde engellediğini veya, 

ıb) Pilde ettiği ,'bilgi sayesinde, aşırı miktarda afyonun her 'hangi fbir memleket veya ülkede 
yığılmakta olduğunu veyahut her hangi bir memleket veya ülkenin 'bİTgayrimeşru ticaret mer
kezi haline gelmesi tehlikesinin mevcut bulunduğunu, 

•müşahede ettiği takdirde ilgili memleket veya ülkeden afyon ithaline veyahut ilgili memle
ket veya ülkeye yapılacak afyon ihracatına veyahutta. ithalât veya ihracatın her ikisine birden 
belirli 'bir süre için veya bahse konu memleket veya ülkedeki afyon durumu Komitece tatmin
kâr 'görülünceye kadar ambargo konulmasını Taraflara tavsiye edehiTir. 

İlgili Devlet 1925 S'ö'zl eşmesinin 24 ncü maddesinin ilgili hükümleri gereğince, meseleyi Kon 
şeye getirmek hakkını hafedir. 

3. Medburi Ambargo, 
a) Amıbargonun ilânı ve konulması, 
Komite, işlbu maddenin 2 nci paragrafının (a) veya (Ib) fıkraları hükümlerine göre vâki mü-

şahede'lere dayanarak aşağıdaki tedbirleri alabilir : 
i) Komite, ilgili memleket veya ülkeden yapılan afyonun ithalâtına veyahut ilgili memleket 

veya ülkeye müteveccih afyon ihracatına veyahutta afyon ithal ve ihracının ikisine birden 
ambargo koymak niyetinde olduğunu ilân edebilir; 

iî) İşbu paragrafın (a) fıkrasının (i) bendinde derpiş edilen beyan, durumu düzeltmeye 
kifayet etmezse Komite, 'bu maddenin »birinci paragrafının (a) ve (b) fıkralarındaki daha hafif 
tedbirlerin tatmin edici olmıyan durumu düzeltmeye kifayet etmemiş olması veya düzeltmeye 
muktedir görülmemeîsi şartiyle, ambargo vaz'edebilir. Ambargo gerek (belirli bir süre için, ge
rek ilgili memleket veya ülkedeki durum Komiteyi tatmin eder İbir hale gelinceye kadar konu 
lafbilir. Komite, kararını derhal ilgili Devlete ve Genel Sekretere bildîrmeMe (mükelleftir. Komi 
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tenin kararı gizli olmalı ve işlbu maddenin bir hükmü Ibuna açıkça aykırı olmadıkça ambargo
nun tatbik edileceği, bu maddenin 3 ncü paragrafının (c) fıkrasının (i) ıbendi gereğince ambar
go yürürlüğe girinceye kadar açıklanmamaİHİır. 

b) Temyiz : 
i) Hakkında mecburi ambargo kararı alınmış olan bir Devlet, bu 'kararın kendine vusulün

den itibaren otuz günlük 'bir müddet içinde, Genel Sekretere yazılı ve gizli lolara'k kararı temyiz 
etmek niyetinde olduğunu bildirefbilir ve otuz günlük yeni bir mühlet içinde de temyiz sebep
lerini (belirtebilir. 

ii) İşbu Protokol yürürlüğe igirdigin.de, Genel Sekreter Milletlerarası Adalet Divanı Başka
nından ehliyetleri, tarafsızlıkları ve menfaat güt memeleri ile umumun itimadına »şayan olacak üç 
aslî ve ik'i yedek üyeden müteşekkil ıbir Temyiz Komisyonu tâyin etmesini istiyecektir. 

Milletlerarası Adalet Divanı Reisi, Genel Sekreteri, bahis konusu tâyini yapmaya muktedir 
olmadığından haberdar ederse veya bu husustaki talebin kendine vusulünü takibeden iki ay için
de komisyonu tâyin etmezse Genel Sekreter, bu tâyine tevessül etmekle mükelleftir. Temyiz Ko
misyonunun görevi beş yıllık olup yenilenebilir. Üyeler, Genel Sekreter tarafından alınacak ted
birlere uygun olarak, ancak Temyiz Komisyonu içtima devreleri devammca ödenek almalıdırlar; 

iii) İşbu paragrafın (b) fıkrası (ii) şıkkında tarif olunan usul, Temyiz Komisyonundaki 
münhal yerlere yapılacak tâyinlere de tatbik edilir; 

iv) Genel Sekreter, yazılı tebliğin kopyaları ile bu paragrafın (b) fıkrası (i) kısmında der
piş edilen temyiz sebepleri izahının kopyalarını Komiteye bildirmeye ve Temyiz Komisyonunun 
temyiz edilen hususu tetkik etmesi ve buna dair bir karar vermesi için toplanmasına matuf ted
birleri süratle almaya mecburdur. Genel Sekreter, Temyiz Komisyonunun çalışmasına faydalı 
olacak bütün tedbirleri almak ve Temyiz Komisyonu üyelerine Komite kararının, işbu paragrafın 
(b) fıkrasının (i) şıkkında zikredilen tebligatın, müsaitse Komitenin cevabının ve diğer bütün 
bu hususa mütaallik belgelerin kopyalarını vermekle de mükelleftir; 

v) Temyiz Komisyonu kendi içtüzüğünü tesbit eder. 
vi) Talepte bulunan Devlet ve Komite, Temyiz Komisyonu önünde bu komisyon tarafından 

bir karar, alınmadan önce, beyanatta bulunmaya yetkilidirler. 
vii) Temyiz Komisyonu, Komite tarafından alınmış bulunan ambargo kararını idame, tadil 

veya iptal edebilir. Temyiz Komisyonunun kararı katı ve mecburi olup derhal Genel Sekretere 
bildirilmelidir; 

viii) Genel Sekreter, talepte bulunmuş olan devlete ve Komiteye Temyiz Komisyonunun ka
rarını bildirmelidir; 

ix Talepte bulunan devlet temyiz isteğini gerialırsa, Genel Sekreter, bu vaziyeti Temyiz Ko
misyonuna ve Komiteye tebliğ etmelidir. 

c) Ambargonun tatbiki : 
i) Bu paragrafın (a) fıkrası gereğince mecburi kılman ambargonun, temyiz talebi hususun

daki tebliğ işbu paragrafın (b) fıkrasının (i) şıkkında tesbit edilmiş şartlar dâhilinde vusul 
etmediği takdirde, Komitenin kararından 60 gün sonra tatbik edilmeye başlanması lâzımdır. Bu 
takdirde, temyiz talebinin geri alınmasından itibaren veya Temyiz Komisyonunun, ambargoyu 
kısmen veya tamamen teyideden bir karar almış olduğu tarihten itibaren 30 gün sonra ambargo 
yürürlüğe girmelidir. 

ii) işbu paragrafın (e) fıkrasının (i) şıkkında kayıtlı hükümler gereğince ambargonun tat
bik edilmesi gerektiği taayyün eder etmez, Komite, uymakla mükellef bulundukları ambargo 
şartlarını bütün taraflara tebliğ etmeye mecburdur. 

4. Usule mütaallik teminat : 
a) İşbu madde gereğince Komite tarafından alınmış olan kararlar, Komiteyi teşkil eden bü

tün üyelerin ekseriyetiyle alınmış olmalıdır. 
b) İşbu madde gereğince bir karar alınmadan önce, alâkalı devlet, temsilcisi vasıtasiyle Ko

mitenin önünde bir beyanda bulunmaya salâhiyettardır. 
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c) Şayet Komite, işbu madde gereğince alınmış olan bir kararı veya buna mütedair her hangi 

bir bilgiyi yayınlarsa, ilgili hükümetin görüşlerini de, bu hükümet talebettiği takdirde, yayınla
makla mükelleftir. Komitenin kararı ittifakla sağlanmamışsa, azınlığın fikri de açıklanmalıdır. 

Madde — 13. 

Evrensel tatbikat 

işbu fasılda istihdaf edilen tedbirler, imkân nisbetinde Komite tarafından bu Protokole taraf 
olmıyan devletler ve 20 nci madde dolayısiyle Protokolün tatbik edilmediği ülkeler hakkında da 
ittihaz edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Nihai hükümler 

Madde — 14. 

Tatbikata mütaallik tedbirler 

Taraflar, işbu Protokolün hükümlerini tamamen müessir kılmaya matuf teşriî, nizami veya idari 
her türlü tedbirleri almayı taahhüdederler. 

Madde — 15. 

Anlaşmazlıklar 

1. Taraflar, işbu Protokole mütaallik anlaşmazlıkları halletmek hususunda Milletlerarası Ada
let Divanının yetkili olduğunu sarahaten kabul ederler. 

2. İlgili Taraflar başka bir hal tarzı üzerinde mutabık kalmadıkları takdirde, işbu Protoko
lün tefsiri veya tatbikatı hususunda Taraflar arasında çıkacak her hangi bir ihtilâf, anlaşmazlık 
halinde bulunan Taraflardan birinin talebi üzerine, halledilmek üzere Milletlerarası Adalet Diva
nına tevdi edilecektir. 

Madde — 16. 

İmza 

İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber olan işbu Pro
tokol, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olan her devletin ve bu Teşkilât üyesi olmayıp da, Konsey 
tarafından verilen talimat uyarınca, bu Protokolün hazırlandığı konferansın çalışmalarına iştira
ke davet edilmiş olan her devletin ve Genel Sekreterin, Konseyin talebi üzerine, kendisine işbu 
Protokolün bir nüshasını göndermiş olacağı diğer her hangi bir devletin imzasına 31 Aralık 1953 
tarihine kadar açık tutulacaktır. 

Madde — 17. 

Tasdik 

İşbu Protokolün onaylanması lâzımdır. Onay belgeleri Genel Sekretere tevdi edilmelidir. 
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Madde — 18. 

Katılma 

tşbıı Protokol, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyelerinden her birinin veya bu Teşkilât üyesi ol 
mayıp 16 ncı maddede tasrih olunan her devletin veyahut Konseyin talebi üzerine Genel Sekrete
rin bu Protokolün bir nüshasını göndermiş olacağı Teşkilât üyesi olmıyan diğer her hangi bir 
devletin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgelerinin Genel Sekretere tevdii lâzımdır. 

Madde — 19. 

Geçici hükümler 

1. Taraflardan her biri, imza veya onay belgesinin tevdii anında bu mevzuda açık bir beyan 
da bulunmuş olmak şartiyle, aşağıdaki hususlara geçici kaydiyle müsaade edebilir : 

a) Yarı tıbbi ihtiyaçlar (quasi - medical) için ülkelerinin her hangi biri üzerinde afyon kulla 
nılmasma; 

b) Bu gibi ihtiyaçlar için şu hususların sağlanması şartı ile (*) afyon istihsal edilmesine, 
yukarda sözü geçen beyanda işaret olunan her hangi bir devlete veya ülkeye afyon ihracına veya 
buralardan afyon ithaline : 

i) Afyon kullanılması, iühali veya ihracının, beyanın istihdaf ettiği ülkede 1 Ocak 1951 tari
hinde teamülden olmuş olması ve bunlara bu tarihte müsaade edilmiş bulunması; 

ii) İşbu Protokole Taraf olmıyan bir devlete, hiçbir ihraca müsaade edilmemesi; 
iii) Tarafın yarı tıbbi ihtiyacı için afyon istimalini, istihsal, ithal ve ihracını, beyan sırasında 

kendisi tarafından tesbit edilmesi ve hiçbir şekilde işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren 15 yılı aşmaması gereken belirli bir süre içinde, menetmeyi taahhüdetmesi. 

2. İşbu maddenin 1 nci paragrafı gereğince bir beyanda bulunmuş olan her Âkıd, bahis ko
nusu paragrafın (b) fıkrasının (iii) şıkkında derpiş olunan süre içinde, her sene, 5 nci maddede 
sözü geçen âzami stoklardan maada, evvelki iki yıl esnasında yarı tıbbi ihtiyaçlar için istihlâk 
edilmiş olan miktarlara eşit stoklar elde bulundurmaya salâhiyettardır. 

3. Taraflardan her biri ayrıca geçici kaydı ile ve imzasını vaz'ettiği veyahut onay veya ka
tılma belgesini tevdi eylediği anda bu hususta açık bir beyanda bulunmuş olmak şartiyle, 30 Ey
lül 1953 te yetkili makamlar tarafından afyon kullanmalar] hususunda tescil edilmiş olan asgari 21 
yaşındaki afyon müptelâlarının afyon kullanmalarına, ilgili Tarafın 1 Ocak 1950 tarihinde afyon 
kullanılmasına yetki vermiş bulunması kaydiyle, müsaade edebilir. 

4. İşbu maddede derpiş olunan geçici hükümleri tatbik eden Taraflardan her biri, aşağıdaki 
hususları yerine getirmelidir : 

a) 10 ncu madde gereğince Genel Sekretere göndermek mecburiyetinde olduğu yıllık raporda 
yarı tıbbi ihtiyaçlar ve içim afyonu istimal, istihsal, ihraç ve ithalinin men'ini gerçekleştirmek 
hususunda evvelki yıl zarfında kaydedilmiş olan gelişmelere dair bir özet bulundurmak. 

b) İşbu Protokolün 8 ve 9 ncu maddeleri hükümlerine göre tevdii gereken ve yarı tıbbi ihti
yaçları karşılamak için istimal, ithal, ihraç edilen veya elde bulundurulan afyon ile, içilmek için 

. kullanılan veya elde bulundurulan afyona ait istatistik ve tahminleri ayrı ayrı vermek. 

(*) Genel Sekreterliğin notu ; Şu hususların sağlanması şartiyle kelimeleri (a) ve (b) fıkralarının 
her ikisine de şâmil bulunduğundan \bu kelimelerin (i), (ii), (iii) lerdenevvelki satırın başına yazıl
ması yerinde olur. Bununla beraber, bu hatanın Protokolün imza edilmiş nüshasında, yapılmış olması 
hasebiyle, Protokolün işbu baskısında da hiçbir tadilde bulunulmamıştır. 
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5, (a) işbu maddenin geçici hükümlerini ileri süren bir Taraf, aşağıdaki belgeleri tevdi et

mediği takdirde, vaziyete göre Komite veya Genel Sekreter, ilgili Tarafa geciktiğini belirten bir 
tebliğde bulunmak ve bu tebliğin varışından itibaren 3 ay içinde aşağıdaki bilginin kendisine ve
rilmesini istemekle mükelleftir : 

i) İhtiva ettiği bilginin aidolduğu yılın hitanımı takip eden 6 ay içinde, 4 ncü paragrafın 
(a) fıkrasında istihdaf olunan rapor, 

ii) 9 ncu madde gereğince tevdi edilmeleri lâzım gelen tarihi takip eden 3 ay içinde 4 ncü pa
ragrafın (b) fıkrasında derpiş olunan istatistikler, 

iii) 8 nci madde gereğince Komitece bu hususta tesbit edilen tarihi takip eden üç ay içinde, 
4 ncü paragrafın (b) fıkrasında derpiş olunan tahmin cetvelleri. 

b) Taraflardan biri, Komitenin veya Genel Sekreterin talebine, yukarıda belirtilen müddet 
içinde uymazsa işbu madde ile tatbikine müsaade olunan geçici hükümler, mezkûr müddetin hi
tamından sonra, bu Tarafa tatbik edilmemelidir. 

Madde — 20. 

Ülkeye tatbik şartı 

İşbu Protokol, Taraflardan birinin veya ana vatan dışındaki «ülkesinin» gerek Tarafın Anaya
sası gereğince, gerek teamül dolayısı ile ülkenin önceden muvafakatinin şart olduğu haller hariç, 
bir Tarafın miletlerarası sahada temsil ettiği muhtar olmıyan, vesayet altında bulunan, müstem
leke ve ana vatan dışı bütün «ülkelere» tatbik edilir. Anılan istisnai halde ise Âkıd Taraf, ana 
vatan toprağını teşkil etmiyen «ülkenin» gereken muvafakatini en kısa bir zamanda elde etmeye 
çalışmakla ve rızası alındığında, bunu Genel Sekretere tebliğ etmekle mükelleftir. Bu tebliğin Ge
nel Sekreter tarafından alınması tarihinden itibaren, işbu Protokol, mezkûr tebliğde tasrih edilmiş 
olan «ülke» ve «ülkelere» de tatbik edilecektir. Ana vatan dışı «ülkenin» muvafakati gerekmediği 
hallerde, ilgili Taraf, işbu Protokolün imzalanması veya tasdiki veyahut da bu Protokola katılma 
sırasında Protokolün tatbik olunacağı ana vatan dışı «ülke» veya «ülkeleri» bildirmeye mecbur
dur. 

Madde — 21. 

Yürürlüğe giriş 

1. İşbu Protokol, en aşağı 3 ü, 6 ncı maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrasında derpiş olu
nan müstahsil devletlerden ve asgari 3 ü de aşağıdaki imal edici devletlerden olmak üzere, en az 
25 devletin tasdik veya katılma belgelerini tevdi ettikleri günü takip eden 30 ncu gün yürürlüğe 
girecektir. Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Amerika Devletleri, Fransa, İtalya, Ja
ponya, Holânda, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Krallığı ve İsviçre. 

2. Tasdik veya katılma belgesini, bu Protokolün, işbu maddesinin 1 nci paragrafı gereğince 
yürürlüğe girebilmesi için gereken belgelerin tevdiinden sonra tevdi eden her Deylet muvacehesin
de Protokol, bahis konusu Devletin belgeyi tevdi tarihini takip eden 30 ncu gün yürürlüğe gire
cektir. 

Madde — 22. 

'Tadil 

1. Taraflardan her biri, Genel Sekretere gönderilecek bir ihbarname ile işbu Protokolün tadi
lini her zaman talep edebilir. 

2. Konsey, Komisyona danıştıktan sonra, anılan talep üzerine alınacak tedbirleri tavsiye et
mekle mükelleftir. 
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Madde — 23. 

Fesih ihbarı (Denonciation) 

1. îşbu Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren beş yıllık bir devrenin sonunda Taraflardan 
her biri, Genel Sekretere yazılı bir belge tevdi etmek suretiyle, bu Protokolü feshedebilir. 

2. îşbu maddenin 1 nci paragrafında derpiş olunan fesih keyfiyeti, Genel Sekreter tarafından 
fesih belgesinin alındığı tarihi takip eden senenin Ocak ayının birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde — 24. 

Hitam Bulma 

23 ncü madde uyarınca tebliğ edilen fesihler neticesinde, Akitler listesi, 21 nci maddede tesbit 
edilmiş olan bütün şartlara uygun olmaktan çıktığı takdirde, işbu Protokol yürürlükten kalkar. 

Madde — 25. 

İhtirazı kayıtlar 

19 ncu maddenin müsaade ettiği beyanlarla ilgili olarak aynı maddede sarahaten derpiş olunan 
haller ve «ülkeye» tatbiki bakımından 20 nci maddenin müsaade ettiği ölçü dışında hiçbir Taraf 
işbu Protokolün her hangi bir hükmüne ihtirazi kayıtta bulunmak hakkına haiz değildir. 

Madde — 2G. 

Genel Sekreterin tebliği 

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün devletlere ve 16 ve 18 nci madde
lerde derpiş olunan diğer devletlere şu hususları tebliğ eder : 

a) Afyona mütedair "Birleşmiş Milletler Konferansının sonunda işbu Protokole vaz'olunan im
zalar ve 16, 17 ve 18 nci maddeler gereğince tevdi olunan tasdik ve katılma belgeleri; 

b) Milletlerarası sahada kendisini temsil eden devlet tarafından 20 nci madde gereğince, işbu 
Protokolün tatbik olunduğu «ülkeler» listesine sokulmuş olan her ülke; 

e) 21 nci madde gereğince işbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarih; 
d) 19 ucu maddede derpiş edilen geçici hükümler bunların son buldukları ve yürürlükten kalk

tıkları tarihlere dair beyan ve tebliğler; 
e) 24 ncü madde uyarınca yapılan fesih ihbarları: 
f) îşbu Protokolün tadiline dair, 22 nci madde uyarınca vâki talepler; 
g) îşbu Protokolün 24 ncü maddesi gereğince yürürlükten kalktığı tarih. 
İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı zamanda muteber olacak olan 

işbu Protokol, Birleşmiş Milletler Teşkilât; Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri, anılan Protokolün tasdikli bir örneğini Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün 
devletlere ve Protokolün 16 ve 18 nci maddelerinde derpiş edilen diğer bütün devletlere göndere
cektir. 

Yukardaki 'hükümleri tasdiken, usulü, veçhile yetkili bulunan imza sahipleri kendi hükümetleri 
adına işbu Protoklü tek bir nüsha olarak imzalamışlardır. 

New York'd a 23 Haziran 1953 te yapılmıştır. 
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