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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına 'gidecek olan Dış
işleri Bakam Feridun Cemal Erkin'e Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır 'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Tarım Müşavirliği kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi kabul adildi. 

, Anayasa Mahkemesince iptal kararlariyle 
i ligi li listenin sunulduğuna dair bu Mahkeme 
Başkanlığı tezkeresi ve ilişik karar listeleri 
okunarak bilgiye sunuldu. 

Devlet Su İşleri ve Beden Terbiyesi Genel 
müdürlükleri ile genel bütçeye dâhil dairelerin 
.1959, 

Petrol Dairesi iieisliği 196U, 
İstanbul Üniversitesinin 195(j, J957, 1958, 

J959 ve 1960 yılları Kesin Hesapları kanını 
tasarıları üçüncü defa oya sunularak kaini l 
olundu. 

Danıştay kanun tasarısı ile teklifinin madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 . 1 . 1964 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 
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Mithat Şükrü Çavdar oğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya Öner 

SOKULAK 

Sözlü soru 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'ın, ATAŞ 

Rafinerisi işçilerinin kamına, uygun grevlerinin 
durdurulmasının dayandırıldığı mucip sebebin 

hakikatlere ne dereceye kadar uygun olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlık ve Çalış
ma Bakanlığımı gönderilmiştir. (6/784) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri, 
hakkında kanun teklifi (2/643) (Millî Eğitim, 
İçişi.'ii, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/783) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

3. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
giPijı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (Başbakanlık tezkeresi (C/784) (Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından 
Karma Komisyona) 

mürekkep 

4. —• Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
kında Başbakanlık tezkeresi (3/785) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesin'hesaibına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/786) ('Sayıştay Komisyonuna) 

6. — İstanbul Üniversitesinin 1961 bütçe yılı 
Kcsinlhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/787) ('Sayıştay Komisyonuna) 



KÂTİPLER 

B İ B t N G İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen anahtarlarını 
çevirsinler ve beyaz düğmeye bassınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
Sayın Talât Oğuz, Suriyo'dcki Türk vatan

daşlarına ait, Suriye Hükümeti tarafından el 
konulan araziler ha'kkında gündem dışı söz 
istemiştir. Gündemin dolu olması dol ay isiyle 
gündem dışı söz veril emi vecdktir. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. *-- Bâzı komisyonlarda açık bulunan üye
likler için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Kiya
set Divanının Yüksek Heyetinize sunuşları 
arasında, bâzı üyelerin seçilmiş oldukları ko
misyonlardan istifa ettiklerine dair tezkerele
ri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa 

ettiğimi arz ederim. 
Ankara 

İhsan Köknel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe Komisyonuna seçilmiş bulunduğum

dan, Millî Eğitim ve Bayındırlık komisyonla
rındaki görevimden istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica 
ederim. 

Sakarya 
Burhan Akdağ 

BAŞKAN — Bilgilerinize- sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe Komisyonuna seçilmiş bulunduğum

dan, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonundaki 

görevimden istifa ediyorum. 
Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica 

ederim. 
Niğde 

Ruhi Soyer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonuna adaylığının koymuş bu

lunduğumdan, Sayıştay Komisyonundaki gö
revimden istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica 
ederim. 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Muhterem arkadaşlar; daha evvel istifalar 
sebebi ile komisyonlarda münhal bulunan üye
liklere yeni namzetlerin seçimi yapılacaktır. Bu 
arada, Dilekçe Komisyonu için C. H. P. iki üye
nin ismini bildirmemiştir. Yine Millî Savunma 
Komisyonuna Bağımsızlardan bir üyenin isimi 
bildirilmemiştir. Sanayi Komisyonuna aynı şe
kilde bağımsızlardan Ibir üye ismi bildirilme
miştir. Keza Sayıştay Komisyonuna C. H. P. 
den isabet eden kontenjandan bir üyenin ismi 
bildirilmemiştir, 
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Şimdi C. H. P., vo Bağımsızlar bu komis

yonlara üyelerinin isimlerini bildirecekler mi? 
C. H. P. MİLLET MECLİSİ GRUPU BAŞ-

KANVEKÎLİ F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) 
—Bilâhara. 

BAŞKAN — Bilâhara. 
Şimdi, şu halde diğer komisyonlara parti

ler tarafından kendi kontenjanlarına göre gös
terdikleri üyelikler için seçim yapacağız Bü
tün üyelere basılmış pusulalar dağıtılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca şu hususu da 
ifade edeyim; sayın üyeler lütfen önlerindeki 
anahtarları yanlarına almasınlar. Riyaset Di
vanı karar verdikten sonra bütün üyeler anah
tarlarını alacaklardır, üyelere anahtarlar dağı

tılacaktır. Şimdilik kimse anahtarı yanına al
masın. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada Danıştay 
Kanunundan evvel Ortak Pazar hakkında esas 
itibariyle bir maddeden ibaret olan kanun 
tasarısının her şeye takdimen görüşülmesi tek
lifi vardır. Bu teklif kabul edildiği takdirde 

1. — Türkiye ile Avrupa ekonomik top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlasma 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/559) (S. Sayısı : 544) (1) 

BAŞKAN -—• Muhterem arkadaşlar, Türkiye 
ile Avrupa ekonomik topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan Andlasma ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının, gündemde bulunan diğer bütün 
mevada takdimen, müzakeresini yapmakta ol
duğumuz Danıştay Kanununa da takdimen gö
rüşülmesi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba
kan Vekili tarafından önerge ile teklif edilmek
tedir; bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin birinci defa gö

rüşülmesi yapılacak işler kısmının 9G ncı mad
desinde kayıtlı olan «Türkiye ile Avrupa eko-

(1) 544 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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açık oylarınıza sunulacaktır. Lütfen açık oya 
sunulacağını bilerek salonu terketmemenizi rica 
ederim. 

Şimdi muhtelif komisyonlara yapılacak se
çim işin bir tek tasnif heyeti iktifa edilmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasnif heyeti için kur'a çekiyoruz. 
Vefa Tanır (Konya) («Burada» sesleri) 
Haydar Özalp (Niğde) («Yok» sesleri) 
Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul) («Bura

da» sesleri) 
Ahmet Çakmak (Bolu) («Burada» sesle

ri) 
Bu arkadaşlar tasnif heyetine seçilmişler

di]'. 
Şimdi hangi seçim bölgesinden oylamıya (bağ

lıyacağımıza dair kur'a çekiyoruz. 
Ali Rıza Ulusoy (Tokat. Tokat'dan itiba

ren isimleri okutuyorum. 
(Tokat milletvekillerinden itibaren oylar 

toplandı.) 

nomik topluluğu arasında bir ortaklık yara
tan Andlasma vo eklerinin onaylanmasının uy
gun bul nurluğuna dair kanun tasarısı» nm, arz 
ettiği ehemmiyet ve müstaceliyet dolayısiyle, 
bütün diğer işlere takdimen. İvedilik ve önce
likle müzakere edilmesini arz vo teklif ederim. 

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakan Vekili 

Kemal Satır 
Elâzığ 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır, bu meselenin, gündemde bulunan 
ve öncelik istenen diğer teklif ve tasarılara tak
dimen görüşülmesinin eslbabı mucibesini lüt
fen kısaca izah edermisiniz?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
YARDIMCISI VE DIŞİÇLERİ BAKAN VE
KİLİ KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaılarım, ivedilik ve öncelikle müzakeresini 
talebettiğimiz tasarı 12 Eylül 1963 tarihinde 
Ankara'da imza edilmiş bulunan Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortak
lık yaratan andlaşmanm Hükümetimiz tarafm-
dau tasdikinin uygun bulunduğunu tesbit ede-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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cek ve bu şekilde Hükümete 244 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesi dahilinde tasdik yetkisini 
tanıyacaktır. Ortaklık andlaşmamızın biran ev
vel yürürlüğe girmesinin eiddi ehemmiyeti mev
cuttur. Hakikette bu andlaşma ile temin et
miş bulunduğumuz imkânlar, ancak andlaşma
mn yürürlüğe girmesini müteakkıp tatbik göre
cektir. Bu itibarla ilgili hükümetler nezdinde 
tasdik formalitelerinin çabuklaştırılması mak-
sadıyle devamlı teşebbüslerde bulunmaktayız. Bu 
cümleden olarak yaptığımız teşebbüsler netice
sinde Fransız Meclisi bu andlaşmayı tasdik et
miş bulunmaktadır. Biliyorsunuz bu andlaşma 
çok daha fazla bizim menfaatlerimizi icabetti-
ren bir andlaşmadır. Diğer devletlerin de bu 
andlaşmayı tasdikinden sonra yürürlüğe girece
ğine göre ve bizim menfaatimiz bahis konusu 
olduğundan dolayı, biran evvel bizim Meclis 
tarafından Hükümete tasdik yetkisi verilmesi 
icabetmektedir. Bilhassa bir kısım ihraç malla
rımız bu andlaşma ile bir imtiyazlı mevkie gire
cek ve bunların dış pazarlarda satılması imkân
ları daha da artmış olacaktır. Bunu, memleketi
mizin menfaatine olan bu andlaşmamn, biran ev
vel Meclisimiz tarafından tasdik edilmesinin 
ehemmiyeti, bu noktada toplanmaktadır. 

Biz bunu tasdik ettikten sonra diğer dev
letler nezdindeki teşebbüslerimiz daha da kuv
vetlenmiş ve destek bulmuş olacaktır ve böy
lelikle muhterem Meclisimizde bu konuya ver
miş olduğu ehemmiyeti bir kere daha göstere
rek ve ehemmiyetle Meclisten aldığımız kuv
vetle bunun diğer devletler nezdindeki tasdi
kini de tacil etmiş olacağız, ekonomik faydası 
vardır, beynelmilel faydası aşikârdır. Bu bakım
dan istirham ediyorum, lütfedip bütün madde
lere tercihan öncelik ve ivedilikle kabul buyu
rursanız, mesele biran evvel Meclisimizden geç
miş bulunur. Bu hususda teknik malûmat almak 
ve andlaşmamn diğer safhaları hakkında da 
malûmat almak isterseniz burada Hariciye Ve
kâletinde İktisadi işlere bakan Genel Sekreter 
Yardımcısı arkadaşımızda emrinize amadedir. 
Bunun biran evvel takdimen konuşulmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergede belirtilen bütün işlere 
takdimen görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde C. H. P. Grupu adı

na Sayın Turhan Feyzioğlu ve Sayın Şefik înaıjı 
söz istemişlerdir. Bunun dışında grup adına söz 
istiyen arkadaşlarımız bilâhara isimlerini lütfen 
yazdırsınlar. Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu 
adına Sayın Turhan Feyzioğlu'nun. Buyurun 
Sayın Feyzioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye'nin iktisadi ve siyasi gelişmesinde ta
rihî bir dönüm noktası teşkil edecek olan bu 
anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş bulunuyor. 

İki yıla yakın bir süre boyunca Hükümet 
üyesi olarak gerçekleştirmek çabalarına karınca 
kaderince iştirak ettiğim Türkiye'nin Ortak Pa
zar Anlaşmasını bugün Meclis Grupum adına bu 
kürsüden savunmak, benim için ayrı bir bahti
yarlık teşkil etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 1957 yılının Mart ayın
da Batı - Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Ho-
lânda ve Lüxemburg arasında Roma'da imzala
nıp 1 Ocak 1959 tarihinde fiilen tatbikine 
başlanan bir anlaşma ile vücut bulan Ortak Pa
zar veya asıl adı ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu siyasi ve iktisadi yönleriyle Avrupa ve hat
tâ insanlık tarihinin eşine raslanması güç, ba
şarılı bir eserdir. 

Yüz yıllar boyunca kanlı savaşlar yüzünden 
biribirine düşman kesilen milletler arasında es
ki husumetleri ve hattâ bu husumetlerin sebep
lerini yok edecek şekilde şümul ve birlik yarat
mak, insan zekâsının, insan muhayyilesinin, ba
rış ve hürriyet içinde el ele vererek gelişme az
minin ve yapıcı devlet adamlığının emsalsiz bir 
örneği olarak ortaya çıkmıştır. 

Altı Avrupa Devletinin ortaya koydukları 
bu büyük esere ortak üye olarak katılmamızı 
mümkün kılan, ortaklık anlaşmasının imzalan
dığı gün Başbakan İnönü, altı Avrupa Devlet 
temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada «Av
rupa ekonomik topluluğunu beşeriyet tarihi bo
yunca insan zekâsının vücuda getirdiği en ce
sur bir eseri.» olarak vasıflandırıyordu. Bu söz
lerde siyasi nezaket payı olduğu iddia edilebi
lir. Fakat muhakkak hakikat payı siyasi neza
ket payından daha fazladır. Avrupa Ekono
mik Topluluğu, iktisâdi ve siyasi alanda bütün 
tahminleri öylesine aşan bir başarıya ulaşmış,-
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tır ki, başlangıçta bu kuruluşun aleyhinde olan 
ingiltere, Norveç, Danimarka ve başka Avrupa 
ülkeleri de bu topluluğa katılmak için ısrarlı 
müracatlarda bulunmuşlardır. 

Ortak Pazarı yaratan R/oma Anlaşmasına gö
re, Pazar'a iki şekilde katılmak kabildir: Tam 
üyelik, ortak üyelik. 

Tam üyelik, ancak Roma Andlaşmasmda yer 
alan hükümlerin tamamını kesin olarak kabul 
etmek şartiyle bahis mevzuu olabilirdi. 

Ortak üye sıfatiyle katılma halinde ise, Ro
ma Andlaşmasmda yer alan mükellefiyetlerin 
tamamının derhal kabul edilmesi bahis konusu 
olmayıp, aynı prensiplerden hareket edilmekle 
beraber, ortak üyenin içinde bulunduğu özel ik
tisadi şartlara uygun bir rejim tesbit edilebil
mektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisa
di şartlar ve bugün vâsıl olabildiği ekonomik 
gelişme derecesi, topluluğa ancak ortak üye ola
rak katılmasının düşünülebilmesi imkânını ve
riyordu. İmzalanan Anlaşma, Türk Milleti ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğunu vücuda getiren 
milletler arasında gittikçe daha sıkı bağlar kur
mayı, Türk ekonomisinin gelişmesini hızlandı
rarak, Türkiye ekonomisi ile üye devletler eko
nomileri arasında bugün mevcudolan büyük uçu
rumu daha hızlı bir şekilde daraltmayı hedef. 
tutmaktadır. 

Anlaşmanın başlangıç kısmında ifade edilen 
hedeflerinden biri de, Türkiye'nin ilerde Avru
pa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak katıl
masını sağlamaktır. 

Ortak Pazarı kuran temel Andlaşmanın siya
si hedefleri de vardır. Türkiye, bu anlaşma ile, 
ortak siyasi hedeflerin hürriyet ve barış içinde 
gerçekleştirilmesi gayretlerine de katılmış ol
maktadır. 

imzalanan ortaklık anlatmasının «Türkiye-
yi ebediyen Avrupa'ya bağlıyacak anlaşma» 
diye vasıflandırılmış' olması hoşuna değildir. 

Ortak Pazar icra Uzvu Başkamı Prof. Halis
te in'im §11 sözleri eğerceğin tam ifadesidir : 

«Türkiye Avrupa'nın bir cüz'üdür.' îmzala-
nam anlaşmanın en derin anlamı bundadır.» 

Prof. Halisteki, bugün varılam merhaleyi, 
Atatürk'ün kuvvetli şahsiyetimin ve Türk 
toplumumda her sahada yetinmiş 'olduğu, köklü 
reformların bir sonucu olarak va.sıfılan durmakta 
ve Avrupai ile Türkiye'yi birleştiren ortak zih
niyeti şöyle ^özetlemektedir : 
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«Yüzde yüz realist, mâkul, aydım tutumi; 

modern ilmin 'metotlu kulılamıllışı, öğretim ve 
eğitime verilen ömeım, ilerleme yolumda kararlı 
dinamizm, vasıtalaırun seçimimde kayıtsız prag
matizm.» 

!Bu sözler, hir bakıma, Atatürkçülüğün de 
tarifidir. 

Aziz aınkadaşair, 
tmzailaman .ortaklık amlaşmıası üç safhalıdır. 

Beş yıil sürecek - ve şartlar zaruri kılarsa dört 
yıl daha uzatıla.bilecok - olaın hazırlık devre
sinde, Türkiye'nin topluluğa karşı başlıca ta
ahhüdü iktisadi, kaılkımm asımı ıgerçekleştirnıe 
yollumda âzami gayreti .sarf etmektir. Buma 
ka.rşılık, Ortak Pazar üyeleri, başlıca dört ih-
raıç maddemize, (Tütün, fındık, kura üzüm, 
incir) imtiyazlı muamele yapaıeaklardır. 

Bu -maddeler ve esasen hiçJbir tefrikçi ted
bir gerektirmeden altılaıra ra'haıtça ihracettiği-
miz pamuk, madenler ıgibi maddeler, bu 'mem
leketlere mütevecıclh ihracatımızım '% 85 ini 
kapsam aktadır. 

Ayrıca., .ilk ü yılda, Devletin ve özel sektö
rün kalkınmaya yararlı projeleri için, 'gerek 
dış, gerek: iç. finansmanda kullanılması kabil, 
175 mıilyon .dolarılık uygum şartlı kalkınma kre
disi al im alçaktır. 

ITazırtlık döneminden sonna (gelen geçiş dö
nemi lı2 yıl olup, 'bu dönemd'e karşılıklı adam
larla, 'gümrük birliğine doğıru tedricî şekil
de iıl eri emecektir. B-âzı istisnai hallerde hu süre
nim, ihtiyaçlarımıza uygun ollarak 12 yıldan 
daha öteye uzatılmasını istemek mümkündür. 
Nihai safha, 'gümırük birliğinim gerçekleştiği 
ve Ortak Pazara tam üye olabilmek İçin ge
rekli diğer iktisadi, ticari, malî, entegrasyon 
'gayretlerinin sarf edileceği devredir. 

Aziz arkadaşilar, 
(lörüılidiiğü gibi, Türkiye'nin iktisadi ve si-

ya,si .geleceği bakımından hayati önemi oilam 
bir vesika karşısındayız. 

/Buırada hir gerçeği açıkça ifade etmekte 
zararet «görmekteyim. 'Gelişme seviyesi ve eko
nomik refah bakımımdan Avrupa, ile aramızda
ki büyük mesafeyi, bir/ani aşım amin imza.lanma-
siyle hir amda kapatmak kabil değildir. Kâğıt 
üzerine yazılı süslü cüm'lelenle bir uçurum 
kapanmaz. Sadece kâğıtlla köprü kurulmaz. 

Anlaşmamın imzasına kadar geçen safhada 
karşılaştığımız, birhiırinden çetin ve zaman za-
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man aşılmaz gibi .görünen engellerin aşılmış 
olması, anlaşmanın akdi şüphesiz, başlıbaşı-
na bir za!ferdir. Fakat asıl zafer, Avrupa'nın 
ileri ülkeleri seviyesine erişmiş Türkiye'yi ya
ratma zaıferi, millletimizden daha ipek çok gay
ret, alınteri ve fedakârlık istiyecektir. Her 
alanda çalışma usullerimizi, bitiğimizi, teşki
lâtımızı, iş verimliliğini Batı standartları sevi
yesine süratle yükseltmeye mecburuz. Vo ba
şarılı bir vakıadır. 

Ortak Pazar bir vakıadır. IBunuın dışında 
kaılmani'n iktisadi ve siyasi bakimi aırdan dü
şündürücü sonuçlarıyla buna kat ılım anın sonuç
ları mukayese edilerek, büyük ve tarihî bir 
tercih yapılmıştır. Şimdi bu tercihin gerektir
diği sorumluluklara (lâyık olmak ve milletçe 
bize düşen .gayreti 'göstermek zorundayız. 

Ortak Pazar Nazurlar Heyeti Başkanı Luns 
bu konuda, «Türk Milletinin mazisi geleceğin 
de teminatıdır.» demişti. 

Biz de bu inançla .doluyuz. 
Atatürk'ün kurduğu (Büyük 'Meclis, bu an

laşmaya, müspet oy vermekle, onun eserine bir 
taş daha eklemiş ve Türkiye'yi onum hayalin
deki ileri merhaleye biraz daha yaklaştırmış 
olacaktır. Saygılarımla ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon .seçimlerine oy kul
lanmamış olan arkadaşlar var mı? Lütfen kul
la nsınılar. Oylama, işlemi bitmiştir. Tasnif he
yeti lütfen yerlerini alsın. 

Cumhuriyet Halik Partisi 'Grupu adına Ra
yın Şefik îman buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFtK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, bugünkü müzakerelerimizin konusu, 
memleketimiz ile, Avrupa Ekonomik topluluğu, 
arasında bir ortaklık kurulmasını ön gören 
aııdlaşmanın onaylanması; yahut halka mal ol
muş adı ile, Türkiye'nin (Ortak Pazar) a, (Müş
terek Pazar) a katılması meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Dünya Har
binin sonunda, 1946 yılında Sir "VVinston 
Churchill Zürih şehrinde söylediği bir nutukta 
özet olarak, şöyle demiştir : 

«Bir Avrupa Birleşik Devletleri yaratmak 
mecburiyetindeyiz. Ne için, bu kudretli kıtanın 
halklarına daha geniş bir vatanseverlik ve daha 
geniş bir vatandaşlık verecek olan bir Avrupa 
topluluğu mevcudolmasm ? 
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Eğer bütün Avrupa devletleri hemen, böyle 

bir birliği kabul etmez ve bu birliğe girmezler 
ise bile, biz buna rıza gösterenleri ve muktedir 
olanları bir araya getirmeye gayret edebiliriz. 
O halde sizlere hitabediyorum : «Avrupa, aya
ğa kalk.» 

Sir Winston Churchill'e bu seslenişi ilham 
eden şartlar ne idi? 

Tarihin akışını inceliyecek olursak görürüz 
ki. Birinci Cihan Harbinden önce Avrupa siya
si ve iktisadi kudreti ile, Dünya hâkimiyetini 
elinde bulunduruyor,, bütün kıtaların kaderini 
tâyin ediyordu. Kırk yıllık bir tekâmülün so
nunda, iki cihan harbi geçiren Avrupa, bu kud
retini kaybetti. îkinci Cihan Harbinden sonra, 
parçalanmış, tahribedilmiş, yarısı Rus hâkimi
yetine düşmüş olarak çıktı. Atom çağının eşi
ğinde Avrupa bekası ile ilgili bir karar almak 
durumunda idi. Ya çok hızlı bir iktisadi geliş
meyi gerçekleştirmenin çaresini bulacak; yahut 
da kronik buhranlar içinde, sembolü olduğu 
kıymetleri ile, kültürü ile yok olmak kaderine 
boyun eğecekti. Suni olarak bulunmuş küçük 
pazarlar, tahditler, her türlü suni himayeler, 
Avrupa ekonomisini dondurmuş, yüksek mali
yetler, hayat pahalılığı, rekabetin felce uğramış 
olması, gelişme imkânlarını daraltmıştı. Tek 
ümit, tek çare büyük bir çöküntüyü hazırlıyan 
bu âmilleri bertaraf ederek, yepyeni bir nizam 
kurmaktı.. Bu nizamın prensipleri ve felsefesi 
de yeni ve birleşmiş bir Avrupa meydana getir
mekten ibaretti. 

Muhterem arkadaşlarım, 19 ncu yüzyılda ve 
20 nci yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın birleş
mesi, bâzı Avrupa memleketleri siyaset adam
larının tahakküm ihtiraslarını uyandıran, on
lara bu ihtiraslarını kamufle etmek imkânını 
veren bir fikir olarak belirmiş ve kanlı çarpış
malara yol açmıştır. Her defasında muharip, 
gayrimuharip memleketler halkına büyük ıstı
raplara malolan kanlı çarpışmalar sonunda Av
rupa fikrinin, Avrupalılık şuurunun gerilemek 
şöyle dursun, bilâkis ilerleme kaydettiğini mü
şahede ediyoruz. Avrupa fikrinin, Avrupalılık 
şuurunun her gün biraz daha hakların vicda
nında yerleşmesinde, ulaştırma ve haberleşme 
vasıtalarında kaydedilen başdöndürücü ilerle
meler ile, istihsal tekniğinde tahakkuk eden 
ilerlemeler ve böylesine bir istihsal tekniğinin 
gittikçe daha geniş pazarlar istemesi de fikrin 
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yayılmasını ve kuvvetlenmesini temin eden te
mel iktisadi olaylardır. 

Bu olaylar, Avrupa memleketlerini mukad
der görünen neticeye, yani Avrupa birliğine 
her geçen gün biraz daha hızlanan bir tempo ile 
sürükl emektedir. 

öyle görünüyor ki, zaman zaman kanlı çar
pışmaların vukubulmuş olması, milletlerdeki di
reniş, bizatihi Avrupa fikrine karşı olmayıp bu 
fikrin tahakkukunu bahane ittihaz ederek kul
lanılan usullere karşıdır. Yani zora karşıdır. 

İşte bundan dolayıdır ki, Sir Winston 
Churehill «eğer, bütün Avrupa devletleri he
men böyle bir birliği kabul etmez ve bu birliğe 
girmezler ise bile biz buna rıza gösterenleri ve 
muktedir olanları bir araya getirmeye gayret 
edebiliriz.» demek suretiyle, devletlerin hür 
iradelerine hitabetmiştir. 

Gerçekten, Sir Winston Churehill'in, devlet
lerin hür iradelerine hitabedişi cevapsız kalma
mıştır. İkinci Cihan Harbi sona erip silâh ses
leri diner dinmez, dünkü hasımlar bir masa et
rafında toplanarak, demir, çelik ve kömür bir
liğini, Avrupa Konseyini, Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtını, Avrupa Ekonomik Konseyi
ni kurmuşlardır. 

1953 yılının Şubat ayında kömür, Mayıs 
ayında da çelik için bir (Ortak Pazar) kuran, 
Avrupa Kömür ve Çelik Birliğini gerçekleşti
ren Avrupa'nın altı devletinin dışişleri bakan
ları 1955 Haziranında Messina'da yaptıkları bir 
toplantıda, daha ileri bir adım atmak kararını 
aldılar. Bu karar 25 Mart 1957 de Roma'da imza 
edilmiş olan ve (Avrupa ekonomik topluluğu) 
nu kuran Andlaşmaya müncer olmuştur. 1 Ocak 
]958 de yürürlüğe giren Roma Andlaşmasmm 
kurduğu (Avrupa Ekonomik Topluluğu) tarih 
açısından bakıldığı zaman, hiç şüphesiz, 20 nci 
yüzyılın en büyük iktisadi - siyasi olayı ve Av
rupa'nın tarihinde bir dönüm noktasıdır. 

Roma Andlaşmasmm preyambulünde, en baş
ta yer alan fikir şudur : «Avrupa halkları ara
sında gittikçe daha sıkı bir birliğin temellerini 
atmak.» 

Demek oluyor ki, altı memleket hazırladık
ları andlaşmayı, diğer Avrupa memleketlerinin 
iştirakine de açık tutmakla «Avrupa Birleşik 
Devletleri» ni kurmayı tasarlamışlardır. And-
laşmanm siyasi hedefi hiç şüphesiz budur. Şim
dilik oldukça uzaklarda bulunan bu siyasi he-
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defe götürecek yolları araştırırken, Avrupayı 
parçalıyan maniaları kaldırarak müşterek bir 
gayretle Avrupa memleketlerinin iktisadi ve iç
timai ilerlemesini sağlamak, kütlelerin hayat 
şartlarım geliştirmek ilk hedef olarak telâkki 
edilmiştir. 

Demek oluyor ki, uzak fakat büyük siyasi 
hedefe doğru yol alabilmek için ilk önce, bu sa
yılan hedefleri tahakkuk ettirmek gerekmekte
dir. 

Bu ilk hedefler tahakkuk edip, Avrupa 
halklarının iktisadi ve içtimai seviyeleri her ba
kımdan bir hizaya gelip, halklar birbirleri ile 
daha girift ve daha kaynaşmış bir duruma eri
şince büyük siyasi hedefe fiilen ulaşılmış «Av
rupa Birleşik Devletlerinin» kurulması, nihayet 
bir vakıanın hukukan tanınmasından ibaret bir 
hâdise olacaktır. 

Avrupa memleketlerinin her birinin teşkil 
ettiği pazarın, diğerleri ile birleşerek tek bir 
pazar kurulması, büyük siyasi hedefe doğru 
yol aldırıcı en mühim bir merhale olarak telâk
ki edilmiş olduğu cihetle muahede, şimdilik 
«Ortak Pazar» ı kurmuş, bunun gerçekleşmesi 
için lüzumlu olan hükümleri koymakla yetin
miştir. 

Andlaşma, üye memleketlerin ekonomileri, 
pazarları arasında tam bir entegrasyon tesisini 
ön görmektedir. Bütün bölümleri, bu maksatla 
kaleme alınmıştır. 

Andlaşmanın hükümleri tam olarak uygu
landığı gün, iktisadi bakımdan âdeta tek bir 
ekonomi, tek bir pazar, tek bir memleket kar
şısında bulunulacaktır. 

Bu tek pazarda ekonomi serbest rekabet esa
sına göre işliyecektir. Ortak Pazara dâhil bir 
memleketin bu serbest rekabete tahammül eden 
millî istihsal kolları ayakta durmakta devam 
edecek, pazar genişlemiş olduğu için gelişecek. 

Böyle bir rekabete dayanamıyan millî istih
sal kolları da ortadan kalkacak, piyasada o gü
ne kadar işgal ettiği yeri, kendisinden daha mü
sait şartlar içinde bulunanlara terk edecektir. 

Diğer bir ifade ile Ortak Pazara dâhil mem
leketler, kendi aralarında ihtısaslaşacaklardır. 

Toprak ve iklim şartları, toprak üzerinde 
yaşıyan insanların kabiliyetleri nasıl Türkiye'
mizin birtakım iktisadi bölgelere ayrılmasını 
intacetmiş ise, nasıl Ege bölgemiz, Marmara 
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'bölgemiz, Karadeniz bölgemiz, Orta - Anadolu 
bölgemiz, Kuzey - Doğu bölgemiz var. Ve bu 
bölgeler meşgul oldukları istihsal konuları bakı
mından birbirinden az çok farklı görünüyorsa, 
Ortak Pazara giren her memleket Pazarın ta
mamı içinde belirli iktisadi faaliyet kollarında 
ihtısaslaşan bir bölge hüviyetini iktisabedecek-
tir. 

Bu ihtisaslaşma, Ortak Pazar içinde her böl
genin diğer bölgelere olan tabiyetini artıracak 
diğer bir deyimle Ortak Pazara dâhil memle
ketler arasındaki solidarite bu ihtisaslaşma yü
zünden çok kuvvetlenmiş olacak ve tek memle
ket hüviyeti böylece doğmuş olacaktır. 

Böyle bir pazarın teşekkülü için Andlaşnıa-
nın öngördüğü temel vasıtalar şunlardır : 

1. Malların ve hizmetlerin serbestçe teda
vülü. 

2. Kişilerin ve sermayelerin serbestçe te
davülü. 

Demek oluyor ki, mal ve hizmetler Ortak Pa
zara dâhil memleketlerin teşkil ettikleri büyük 
bölgenin her tarafından serbestçe tedavül edebi
lecekler, müşterilerini bölgenin her tarafında 
serbest rekabet şartları içinde arayabilecekler
dir. 

istihsal faktörleri olan emek ve sermaye 
serbestçe yer değiştirebilecek, Ortak Pazar böl
gesi içinde kendilerine uygun gördükleri yeri 
seçebileceklerdir. 

Roma Andlaşmasmm muhtelif kısımlarda, 
muhtelif başlıklar altında öngördüğü bütün hü
kümler işlte bu maksatları temine müteveccihtir. 

Muhterem arkadaşlarım, katılacağımız (Av
rupa Ekonomik Topluluğu), halka mal olmuş 
adı ile (Ortak Pazar) işte budur. 

Biz bu topluluğa bu Ortak Pazara katılmak 
istiyoruz. Bunun için arzumuz var, rızamız var. 
Fakat Ortak Pazarı kurmuş altı memleketin 
kültür seviyeleri, iktisadi gelişmelerinde ulaş
mış bulundukları seviyeler birbirlerine denktir 
veya pek az fark göstermektedir. Buna muka
bil tarihi bir oluşun neticesi olarak memleketimi
zin şartları, iktisadi gelişmede ulaştığı seviye, 
altılarmkinden farklıdır. 

îşte bu sebepledir ki, (Avrupa Ekonomik 
Topluluğu) ile kurduğumuz ortaklık kendi özel 
şartlarımızın icabı olarak bâzı özellikler ihtiva et
mektedir. Bu özelliklerden birincisi, Andlaş-
manm Türkiye'ye bir (hazırlık dönemi) tanıma-
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sidir. Hazırlık dönemi beş yıldır. Fakat And-
laşma içinde öngörülen çeşitli uzatma imkânları 
ile bu (hazırlık dönemi) on yıla kadar uzatıla
bilecektir. 

Bu dönem, adı üstünde memleketimiz için 
Batı Avrupa'nın her bakımdan en ileri altı mem
leketinin kurdukları topluluğa girerek bâzı ve
cibeler yüklenebilmek üzere ekonomisine çeki 
düzen vermek, onu hazırlamak için çok hum
malı bir çalışma ile geçirmesi gereken bir dönem
dir. 

Andlaşmanm yürürlüğe girişinden itibaren, 
en aşağı beş yıl, en çok on yıl sonra Türkiye altı 
Batı memleketinin 1 Ocak 1959 tarihinde girmiş 
bulundukları geçiş dönemine girecektir. 

Geçiş dönemi Roma Andlaşma'sma göre dör
der yıllık üç tali dönemin teşkil ettiği oniki yıl
lık bir dönemdir. Roma Andlaşması, bâzı uzat
maları öngörmüştür. Bu uzatmalar ile birlikte 
geçiş dönemi en fazla onbeş yıldır. 

Bu oriiki veya en fazla onbeş yıllık geçiş dö
neminin, dörder yıllık veya beşer yıllık tâli dö
nemleri gittikçe yükselen oranda gümrük in
dirimlerini öngörmekte ve dönemin sonunda tam 
bir gümrük birliğine ulaşılmaktadır. 

Şu halde Türkiye, bu Andlaşmanm yürürlüğe 
girişinden en az 17 yıl, en çok 25 yıl sonra Av
rupa Ekonomik Topluluğuna dâhil memleketler 
ile tam bir gümrük birliği kurmuş olacak, aramız
daki gümrük duvarları tamamen kalkacak, Toplu
luğa dâhil memleketlerde mallar serbestçe her 
türlü Gümrük Vergisinden muaf olarak tedavül 
edecektir. 

Ortaklık Andlaşmamızm ikinci özelliği, daha 
hazırlık dönemi içinde yani, Türkiye olarak her 
hangi bir vecibe yüklenmemiş olduğumuz bir 
dönem içinde, geçici protokol ile tütün, kuru 
üzüm, kuru incir ve fındık gibi ihraç maddele
rimizin Ortak Pazarda tercihli gümrük tarifesin
den faydalanmak imkânına kavuşmaları hususu
dur. 

Ortaklık Andlaş'masmm üçüncü özelliği, (Av
rupa Ekonomik Topluluğu) tarafından kurul
muş olan (Avrupa Yatırimlar Bankası) tarafın
dan kalkınma plânında yer alan yatırım proje
lerinin dış finansmanı için beş yıl içinde 175 mil
yon dolarlık bir yardımın öngörülmüş olması
dır. 

— 85 — 



M. Meclisi B : 32 
Mu'hterem arkadaşlarım, 20 nci yüz yılın en 

büyük (iktisadi - siyasi) olayı olan (Avrupa 
Ekonomik Topluluğu) ile kuracağımız ortaklık 
tanzimat ile başlıyan ve 1923 den itibaren kesin 
bir yön alan tarihi oluşumuzun takibettiği yolun, 
Avrupanm takibettiği yolla birleşme noktası
dır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Şefik İnan... 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Bitiyor efen

dim, bir dakika müsaadenizi rica ediyorum. 
Tarihimizin bir safhasında Türkiye'yi geçiş 

döneminin vecibelerini yüklenebilecek kudrete 
ulaştırmak üzere (hazırlık dönemini) daha çok 
daha metodik, daha disiplinli ve plânlı bir ça
lışma ile bezemek bugünkü kuşaklara düşen, mil
lî ve tarihi bir vazifedir. Bu vazifeyi milletçe 
başaracağımıza güveniyorum. Bu vazifeyi, mil
letçe el birliği, gönül birliği yaparak başaraca
ğımıza inanıyorum, Ortaklık Andlaşması mil
letimize mutlu olsun. (Alkışlar) 

B AŞK AN — Yedi Türkiye Partisi Clrufpu 
adına^ Sayın Fahrettin Kerim. Gölkay. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA FAHRETTİN KERİM GOKAY (fetanlbul) 
— Mulhtcreım Başkan, aıziz arkadaşlar, .mtilliletle-
rin hay altlarımda ibâzı olaylar ve Ib-âızı hâdiseler 
'vardır ki, «olay ve hâdiseyi ibelki aıyrı ayrı telıâlk-
Iki ederıslinıiz, Ibiız y)ime bir moll<jtaıcla. ibirle§elblilii-
riz; mazur görünüz. Bunları milletçe tesidet-
nıek veya Uranlar ka.rşi'smda miillelteo TOalklsâyon 
ıgölsltermeık lâzımdır. 

;Saym Başlbalk'an Yardırncıisı Kemal Satır 
liivıeldiıl'ilkle müızıalkere edilmefc üız,ere, Ortalı: Pa-
ıza.ra, girmclk andlalşımıamıız],n ımüzalkere ddi'lme-
is'i IbuısuMinda bir önerige verdiler. Bu önerigejyii 
Ihemen ıbtültiün piartiler îtltÜfakla taisiviıp efttük. 
•Faik alt,- 'bu mıeıvzuldıa kıomuişmaık içiin yalniız C. H. 
Paı1tJi«in|den ilki arfcaldaşın slöz aldığını görtünee 
lOrlbaik Pazara, giiırme kamusunda ikinıc'i Koailis-
yqn|da mlüşlterelken heyecanll'a karar vermiş bir 
HâilkİLÜmcitliın bir nülkmü dlaralk gruıpuımuız adıma. 
kionuışımaık için Sayın Baışkıanı.mldam ısıöz ail-
dum. Ve bu malksaltla (huzurunuza çılk'mıış bulu
nuyorum. Dâva şudur; gerelk Sayın Turlhan Fey-
ız'iloğlu ve gerekire Sayın Şeıfilk İnan a.r!k adaşım uz 
'ÇJok haızırlılkk olarak Wims!tJon öhurdhill ıin tarli-
hî nutkundan da misal göstererek muhterem 
ıhuızuırunuıza çıiklmıış ibulunlduilar. Ben, ne Win's-
tlon Olhurolhiill',in. ve roe do bir baişka. hdkimin 
ısözüımü ikenldime metsnelt oliaralk alaıcaik değilim. 
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Yalnız lirandan 1,5 ay evel şu arkamıızdalki sa
londa yaışaıdığnmınz mulhiteişeım giünün hâtıralsını 
Atatürk'ten sonra 'bu memılıe'ketite dünyanın bü-
yıü!k .oitor i tele riniiaı ispat ve diğerleri geılereik 
Tüılkıüın varlığına, Türkün kudretine ve T)ür-
'kiin Avrupa'lı olaraık aynıyacağı role işiareıt eft-
'tilkleıli günıü hatırladı ğım için, Orltaik Paızar 
Anldlaşması huzurunuza geldiği zamdan, onun 
lilvıedilkle değil ivediliğin üssünde 'bir heye^ 
canla m'üızalkere cdülmcsinıi arzu e'tmiş bir a.r-
Ikadapnıız lolara'k huzurunuza geldim. (Alkış
lar) Birimci Dünya HarftKiınıden sanıra Brianld, 
iStreizman gilbi insanların kurmaik isltedÜflderS 
(Bülyıük Avrupa. Birliği tahaikkulk edemeımî^ ve 
İkinci Dünya Haıibi faciası meydana gelmişlti. 
İkinci Dünya Haıibi faeiaısınldan sonra yıfkılmış 
Ibir Almanya, gaye't periışan, harap 'bir Almlan-
ya, ezelî ve dbed'î düşmanı olarak tanılan Fran
sa iJo bir niolktakla birleşiyoıdu. Bu suretti]e yı
kılın ıiş Avrupa'da, müstaiklbcl Avruıpa.'nın te
meli altılınkon hakikaten Avrupa Ortak Paızarı, 
nitüıştoreik Avrupa gayeısünin temel haltlarını or-
'taya koymuş ve. gelişmiş bir flükir idi. Biz bu
na uzun yıllar girmek için cûhdeltitüık. Bizim 
uzun yıllar' celhldimk ihalkliıkat oklu; - zarar yoık 
Ibıritalkıım rnülhletlc de olsa - girmdk ka.rarı alın
dı. 

Diğer taraftan İngiltere, Mızim girdiığ^mliız 
igıü.n kemdiısinıiu (buraya. Ikaıtılm'adiğinin usltınalbı-
nı 'bir koro dalha hil^set'mliış'tir. Onun ilcin OrJtaik 
Paızar mioıvızuuuu, haıldilkaltıen gerek Sayın Şeıfı'k 
İnan'm burada izalh eltıtiği g'i'bi, kuruölmaisı lâ-
'zım lOİan Aıvıınpa Biırlıiği ve diğer t anaçtan Tür-
ikiyo'nin illî)t!tealdli gelişmelsü Ibaıkıımındıan çıok 
'ömcmli 'bir organiızasylon olaralk kalbul eldiylo-
ruız. Bunldam dolayı,, partlimiz grupu Orlbalk Pa
zar antdlaışmıaısının yıülksdk . huizurunuızlda Ibiran 
ovvel ivcidiliikle müzaikere eldliılmesini ve biırhn 
•ejvıv.el. taısdilk eidikrek bu hayırlı ve mfülsibelt ka-
ra;rııtı taıÇ'landiırıl'malsını telklif etmeilsitiedür. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalolt Paıitiısi Grıupu aklııva. 
Enol Yılmaz Akçal, 

ADAL1]T PARTİSİ GRUPU ADINA EROL 
YILMAZ AKOAL (Rize) — Mulhltereim Millet-
velkâlleri,, mulhafklkaık ki, Türfkiyo'nin âk't'isadli' ve 
ısoısyal hayattında blüyıüik değiışiilkliıkler yıaralt-
mıaik istidadımda olan Ibir amdlaşmıanıin tajsldıilkımi 
yapmak için ve bu andlaşmayı onaylamak için, 
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mevzuun Büyük Meclise getirilmesi; muayyen 
bir gün tasrihi suretiyle, daha evvelden bugünün 
bütün milletvekilleri tarafından bilinmesi sure
tiyle yapılmış olsaydı, buna özel mahiyette bir tö
ren de diyebilirdik. Fakat sayın Hükümet tem
silcisinin vermiş olduğu izahatın mukniliği kar
şısında, bizler grupumuz adına bu andlaşma için 
müspet düşüncelerimizi arzetmek mecburiyetini 
hissediyoruz. 

Türkiye'de batıl aşma hareketlerinin tarihinin 
ne kadar eski olduğu hepimizin malûmudur. Tan
zimat, Tanzimattan sonra Cumhuriyet devri batı
lılaşma hareketlerinin daima devam ettiği devre
ler olmuştur. Nihayet 1959 senesi artık Türkiye 
için Avrupa camiası içine fiilen katılma senesi
nin geldiğini müjdelemiş, bir Avrupa entegras
yonun dışında Türkiye'nin kalamayacağı anlaşıl
mış ve Ortak Pazar'a müracaat edilmiştir. Biz 
burada andlaşmanın maddelerine girerek, bu 
maddelerin daha değişik, bir şekilde, daha iyi bir 
şekilde, veyahut da. mevcut olanın miikemmel-
leştirilmcsi şeklinde söyleyeceğimiz sözlerin yan
lış tefsir edilmesinden korkarız. 

Bu bakımdan maddelere girilmesini doğru 
bulmamaktayız. Ancak, andlaşmanın burada 
onaylanması demek, zannetmiyoruz ki, Türki
ye'nin Ekonomik Topluluğu içerisine girmek 
mânasını-tazammun etsin. Çünkü, Ortak Pazar
da bu andlaşma ile derpiş edilen devirler, üç dev
redir, ve bir devreden diğer bir devreye geçiş 
otomatik değildir. Ancak, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içerisine girebilmemiz, hem sosyal ba
kımdan, hem <]o iktisadi bakımdan yapabilece
ğimiz hamlelerle mümkün olabilecektir. Bu ham
lelerin birinci kısmı ise hazırlık devresinde, yani 
önümüzdeki beş sene zarfında yapılması icab
eden hazırlıklardır. 

Muhterem arkadaşlar; andlaşmayı bir teknik 
safhada mütalaa ediyoruz. Yani, bu devrelerde 
bize tanınmış olan imtiyazları inceliyoruz, eko
nomik gelişmeleri inceliyoruz. Diğer taraftan ise, 
andlaşmanın manevî bakımdan Türkiye'ye te-
minedeceği avantajları inceliyoruz, iktisadi ba
kımdan, bu andlaşma hakkında biraz evvel temas 
ettiğimiz gibi söylenebilecek çok söz vardır. Her 
şeyden evvel bizim bilmek istediğimiz noktalar, 
aydınlanmak istediğimiz bir takım hususlar var. 
Meselâ, Ortak Pazar'ın Türkiye'ye yapacağı 
malî yardımlar hakkında daha fazla aydınlatıl
mamızı rica ediyoruz. Bu yardım, anlaşmanın 
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yürürlüğe gidriği tarihten itibaren, 1 nci sene 

i zarfında mı yapılacak, yoksa hazırlık devresi-
; nin devam ettiği 5 sene zarfında mı yapılacaktır. 
j İkinci bir sual yine karşımıza çıkmaktadır; 
I Ortak Pazar devletleri büyük bir âlicenaplık 

göstererek Türkiye için teşkil edilmiş olan yar
dım konsorsiyumuna dahil olmuşlardır. Acaba bu 
memleketlerin Ortak Pazar çerçevesi içinde ya
pacakları malî yardım, konsorsiyum yardımların
dan mahsup edilecek mi, yoksa edilmiyecek mi
dir? Bu da zannediyorum, sorulması icabeden, 
veya aydınlatılması icabeden bir sual olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Yine aydınlanmak için, hernekadar madde
lere girmek istemiyorsak da, sormak istediğimiz 
bir sual vardır. Ortak Pazar'da Türkiye için 
dört madde imtiyazlı olarak kabul edilmiştir. 
Bu maddelerde en büyük yekûnu tütün almak
tadır. İtalya ve Fransa'da tütünün durumu ma
lûmdur. Yunan andlaşmasmı, Türk andlaş-
ması ile mukayese ederek tütün bakımından 
Türkiye'nin durumunun daha fazla aydınlanma
sını da hassaten rica etmek durumundayız. ' 

Muhterem arkadaşlar, bir siyasi müzakerede 
muhakkak ki, devletler her zaman her istedik
lerini bütün şartları ile gerçekleştiremezler. 
Bunlar karşılıklı bir müzakerenin neticesinde 
olur, devletler arasındaki karşılıklı andlaşma 
ile olur, Ancak, bu kadarını Adalet Partisi gru-
pu adına söylemek istiyorum ki, Türkiye için 
Ortak Pazar'a girmek bir hayatî mesele olmuş
tur ve Türkiye Ortak Pazar sayesinde batılılaş
ma hareketinin en önemli adımlarından bir ta
nesini daha mânevi sahada atmış bulunnrakta-
du\ 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Orupu adına Sayın 
Seyfi öztürk. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ben söz 
hakkımı Yusuf Ziya Yücebilign'e bırakıyorum . 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yücebilgin, 
Orupu adına. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YÜCEBÎLGIN (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar; şu andu Meclisimiz tarihî bir an yaşa
maktadır. Çünkü, Türkiye için çok mühim sa
yılan ve Avrupa'nın yegâne ümit membâı 
olan Ortak Pazar'tt girmek için Yüksek Meclis 
karar almak üzeredir. 
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Ortak Pazar'ın tahlilini yaparken bunu iki 

bakımdan mütalâa etmek yerinde olur.. 
Birisi; Ortak Pazar'ın, umumi felsefesi ne

dir ve ne gibi esaslara istinadeder? 
İkincisi ise Türkiye'nin Ortak Pazar'a ıgir-

ımesindeki faydası nedir ve avantajları neler
dir? Bu iki meseleyi burada tahlil ettiğimiz 
zaman neticeyi daha iyi, daha aydın olarak 
görmek mümkün olacaktır. Ortak Pazar'ın iki 
felsefesi vardır. Bunlardan birisi; siyasi fel
sefesi, diğeri ise; iktisadi felsefesidir. Siyasi 
felsefesi; 'bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra küçük memleketlerin, Avrupa'da bulu
nan memleketlerin yaşaması ve tek Devlet 
halinde hayat sürmeleri çok müşkül bir duru
ma gelmiştir. Ve bir harb vukuunda bâzı kü
çük devletlerin bütçelerinin büyük harb mas
raflarını kaldıramıyacak vaziyette olması, Av
rupa'nın bir -millet halinde, bir Devlet ha
linde birleşmesi, bilhassa atom enerjisi gibi, 
büyük masraflar istilzam eden bâzı harb 
masraflarını küçük devletlerin bütçesinin kal-
dıramıyacağı bütün Avrupa efkârı umumiye-
ısince tasvibedilmiş ve görülmüştür. Avrupa'
nın yaşayabilmesi için birleşmekten başka ve 
entegrasyon yapan Rusya'nın karşısında, ko
münizmin karşısında birleşmekten başka bir 
çare olmadığı kanaatine bütün Avrupa halkı 
varmıştır. Bu Roma Andlaşmasmda açıkça be
yan edilmekle beraber, Roma An dlaşm asının si
yasi felsefesinde bu mevcuttur. O halde, Tür
kiye'nin de yalnız başına bugün harb masraf
larını kaldıramıyacağı aşikârdır. Çünkü birçok 
atom silâhları büyük paraları istilzam ettirir ve 
büyük memleketler, gelişmiş m'emleektler, ileri 
memleketler ancak bu masrafları kaldırabilir. 
Rusya ile bir muvazene temin etmek için, Av
rupa'nın yaşayabilmesi için birleşmekten baş
ka bir çare olmadığı bütün Avrupa halkı 
tarafından tasvibedilmiş ve 1958 de Roma And-
laşması neticesinde Müşterekş Pazar Avru
pa'da tatbika başlamıştır. 1970 senesinde Av
rupa tamamen üç etap halinde enteıgasyonunu 
yapacak ve siyasi ve iktisadi birleşmesini bu 
şekilde tahakkuk ettirmiş olaacktır. 

Ortak Pazar'ın iktisadi felsefesine gelince; 
bilhassa iktisadi ve modern ana prensip şu
dur. Bol istihsal etmek, bol ihracetmek ve bol 
istihlâk gümrük tarifelerini bnı memleketler 
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arasında asgariye indirmek. Bu suretiyle, bu 
memleketler aralarında (mübadeleyi âzamiye çı
karacak, bu şekilde bu memleketler arasında 
büyük bir mübadele imkânı mevcudolaeak ve 
bir memleketin mallarını diğer bir memlekette 
ucuza satmak imkânını bulacak. Bu şekilde her 
ferdin işltira kuvveti, yani elindeki para ile bü
yük mal satmalma imkânı çoğalacak bu ise 
Avrupa'daki fabrikalara yeni bir canlılık ve
recek, onların daimî surette çalışması netice
sini temin edecektir. Yani işsizlik önlene
cek, Avrupa'da bu şekilde hayat standardı 
günden güne yükselecek ve bugün Avrupa'da 
görüdğümüz prosperite diyebiliriz ki, Ortak 
Pazar'ın bu itkisadi felsefesi neticesinde mey
dana gelmiştir. O halde Türkiye'mizin de bu 
Ortak Pazar'a girmesi hem siyasi bakımdan, 
hem de iktisadi bakımdan zaruridir. Ve Tür
kiye bu Pazar'a girmediği takdirde âdeta su
dan çıkmış balık gibi yalnız başına kalacak 
ve başka memleketlerle de mübadele imkânı ol
madığı için, bilhassa komünist memleketlerle 
mübadele imkânı az olduğu için, neticede mal
larımızın satışı mümkün olmıyacaktır. 

Bilhassa bir n'okta üzerinde durmak iste
rim. Avrupa'nın yapmış olduğu bugünkü yar
dımlar tamamiyle kapitülâsyon zihniyetinden 
ayrıdır ve tamamiyle Türkiye'ye yardım yap
malarını Avrupa'nın müdafaası bakımından 
elzem gördükleri için Türkiye'ye yardım yapar- , 
lar. Hattâ Avrupa Konseyinde vâki bir top
lantıda bir hatip şöyle demitşir; «Avrupa'nın 
hürriyeti Kafkaslarda haşlar.» diye konferansta 
iddia etmiş ve Türkiye'ye yapılacak yardımlar 
hiçbir zaman onlara insanî bakımdan yapılan 
bir yardım değildir, kendi hürriyetlerimizin 
müdafaası için yaptığımız yardımdır. Binaen
aleyh, Türkiye'ye her halükârda ilk yardımı 
yapmamız şarttır, dijya müdafaa etmiştir. O 
'halde Türkiye'nin bu Müşterek Pazar'a girmesi, 
hem dünya hürriyetini, hem de Türkiye'nin 
hürriyetini muhafaza bakımından şarttır, el
zemdir ve ümidederiz ki, Yüksek Meclis bunu 
tasvibedecektir. Ve tereddütmeden tasvibede
cektir. Bu şekilde, hem hür dünyaya karşı ve
cih eLerimizi ifa etmiş olacağız, hem de kendi 
memleketimize karşı büyük bir iş yaparak müs
pet netice alacağız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Gruplar adına konuşma 'bitmiş

tir. 
Şahıslar adına Sayın Coşkun Kırca, 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; bir uygun bulma kanun tasarı
sına ek olarak görüşmekte bulunduğumuz Or
tak Pazar ile bir ortaklık kurulmasına dair 
andlaşma ile ilgili olarak öteden bari gerek 
Parlâmento içinde, gerekse efkârı umumiyede 
bâzı yanlış iktisadi telâkkilere dayanan, bâzı 
sözler söylene gel mistir. Daha önc-3 bir dış po
litika genel görüşmesi münasehetiyle grupum 
adına bu tarz mülâhazalara cevap vermeye ça
lışmıştım. Şimdi de bu husustaki, b.u yoldaki 
mülâhazalara bu vesile ile kısaca değinmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu andlaşmalar hakkında ileri sürülen, fakat 
şimdi şu anda Yüce Kürsüye getirilmemiş olan 
tenkid, umumiyetle şu yolda tecelli ediyor: 12 -
21 sene sonra biz, Ortak Pazar'ın tam üyesi sı
fatını ihraz edeceğiz. Halbuki meselâ Yunanis
tan, bu kadar uzun bir devre geçmeden bu im
kâna kavuşuyor. Binaenaleyh, varılan netice şu 
oluyor; bu andlaşma bizim aleyhimize olmuş
tur veyahut hiç değilse Yunanistan'ın temin ede
bileceği menfaatlerden daha dûn menfaatler 
bu Andlaşma ile temin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu söz bundan son
ra da söyleneceği için, peşin -olarak cevaplan
dırmakta fayda olsa gerektir. Aslında bu tarz 
mülâhazalar az gelişmiş memleketlerle, gelişmiş 
memleketler arasındaki entegrasyon problemle
rinin bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra 
Norgsen ve Mürdal'm eserleriyle aydınlanmış 
olan safhası hakkında ciddî bir fikir sahibi ol
mamaktan ileri gelmektedir. Nörgsen'in ve 
Mürdal'm çalışmaları kesin olarak göstermiştir 
ki, yalnız milletler arasında değil, hattâ ayni 
memleket içerisinde gelişmiş ve gelişmemiş böl
geleri arasında iktisadi eıTtegrasyon gerçekleşti
ği vakit bundan, eğer başka tedbirler alınmazsa 
gelişmemiş bölge ve gelişmemiş memleket aley
hine bâzı neticeler doğar. Bu neticeleri şu 
şekilde özetlemek kabildir: Gelişmiş bir bölge 
ile gelişmemiş bir bölgenin, acele bir entegras
yonu neticesinde, gelişmemiş bölgeye gelişmiş 
bölgeden ilk bakışta sanıldığının aksine, bol ser
maye akmakta, tamamen aksine İtalya entegras
yonunda, hattâ Birleşik Amerika Devletleri ik
tisadi entegrasyonunda görüldüğü veçhile, ace-
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le bir entegrasyon neticesinde gelişmemiş böl
genin nadir sermayesi ve fevkalâde nadir kali
fiye iş gücü gelişmiş bölgeye akmaktadır. Nite
kim bugün, dünya dış ticaretinin karşılaştığı 
bellibaşlı problemlerinden bir tanesi; alınması 
istenen bütün tedbirlere rağmen özel sermaye 
akımlarından en büyük payı gelişmiş memleket
lerle gelişmemiş memleketler arası münasebetler
de görülmesidir. Yani bugün dünyanın halletme
si gerektiği bellibaşlı problemlerin bir tanesi ser
maye akımlarında yapılan bütün teşviklere rağ
men gelişmiş memleketlerden az gelişmiş mem
leketlere değil, fakat gelişmiş memleketlerden 
diğr gelişmiş memleketlere vukubuluş keyfiye
tidir. Bunun tamamiyle aksine, acele bir en
tegrasyon, az gelişmiş bir memleketin nadir ser
maye ve nadir kalifiye elemanlarını gelişmiş 
bölgelere aktarır. 

Acele bir entegrasyonun diğer büyük mah
zuru; az gelişmiş memleketler istisnasız yüksek 
istihlâk temayülüne sahip memleketlerdir. Ya
ni, bu memleketlerde adam başına düşen millî 
gelirin ortalama millî gelirde vâki artışların 
büyük kısmı istihlâke, fakat az kısmı yatırıma 
ayrılır. Ve bu duruma çare bulmak içindir ki, 
bu memleketler bilhassa vergileme politikasına 
başvurmak zorunda kalırlar. Şayet acele bir 
entegrasyon neticesinde kotalar ve gümrük tari
feleri gibi tahditler kısa zamanda ortadan kal
dırıldığı takdirde bu memleketlerdeki istihlâk 
temayülünün artması neticesinde ithalât fazla
ları dış ticaret dengesini geniş ölçüde bozacak 
şekilde çoğalır. Bu çoğalmayı önlemek ancak 
tevali edecek devalüasyonlar yapmakla mümkün 
olur. Bu devalüasyonlar neticesinde de o mem
leketin dış ticaret hadleri gelişmiş memleketler 
aleyhine bozulur. Yani eskiden ithal edilen k o 
rnet mukabili, ihraç edilen kıymet mukabili, it
hal edilen kıymet daha fazla olduğu halde, ay
nı kıymet ihracedilince daha az kıymet ithal 
edilmiş olur. Sermayenin ve kalifiye eleman
ların gelişmiş bölgelere gelişmemiş bölgelerden 
akmasının bellibaşlı sebeplerinden biri de geliş
miş bölgelerde yatırımların enfrastrüktürün ha
zır bulunması sayesinde işletmelerin dış ekono
milerinin çok gelişmiş olması, iktisadi teşkilât
lanmanın çok ileri bir seviyede bulunması ve 
kültür ve teknoloji seviyesinin bu memlekette 
yatırım yapılmasını son derece kolaylaştırması 
ve nihayet bu memleketlerde nüfus ve adam 
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basma düşen reel gelirin fazlalığı sayesinde mev
cut talep genişliğinin bu memleketlerde mali
yeti düşürecek seviyede seri halinde imalât im
kânı verişidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanı sıra bü
tün bu teoriler çıkmadan önce daha 19 neti asır
da diğerlerine nisbetle daha az gelişmiş Alman
ya ve Birleşik Amerika gibi devletlerin muvaf
fakiyetle tatbik ettikleri çocuk endistrü (in-
fend edüstri) teorisinin geliştirdiği gümrük hi
mayelerinden şimdiye kadar kolaylıkla vazge-
çebilen bir memleket tarihte görülmüş değildir. 

Nihayet muhterem arkadaşlarım, plânlı bir 
ekonomi içinde hızlı bir entegrasyonun gerek
tirdiği ve plânın tatbik edilmesi için zaruri ver
gi, sosyal politika, para ve kredi politikası, dış 
ticaret politkiası vasıtalarından, yani Devletin 
bâzı müdahale vasıtalarından erken zamanda 
vazgeçmek plânlı 'bir kalkınmaya şiddetle muh-
fcacolduğuımuz bir devirde bizi son derece 
müşkül duruma sokabilir. IBu durumda muhte
rem arkadaşlarını, bu nazariyeılerin ışığı al
tında durum incelenecek olursa, g'Örülür ki, 
andlaşma bize Yunanistan'dan dalıa i'az-la 'men
faatler temin etmektedir. Oümkü, acele bir eu-
togresyon bize kirtakını külfetler yiikiiyecek
tir. Bu Icülf etlenin Devletler Hukukundaki kar
şılığı, birtakım mukukî müdahale imıkân!arını 
kullanmak tan vazgeçmektir. İşte biz bu mü
dahale imkânlarını daha uzun ki/r müddet, 
12 - '21 sene İçki kullanma imkânlarını malı-
fuz tutuyoruz. Bunun karşılığında 'mallarımıza 
tamımın imtiyaz, mıu'htelif imtiyazlı muamele
ler ve nihayet kize yapıla'cak külliyetli 'bir malî 
yardım sayesinde 'Ortak Pazarın sadece nimet
lerinden faydalanabiliyoruz. Külfetlerine 'kat
lanmayı mümkün mertebe uzağa atan, 'buna 
mukabil nimetlerden faydalanmayı şimdiden 
tahakkuk .ettirilen bir andlaşma karşısındayız. 
Bu andlaşmanm bu seviyeye erişmesi kolay ol
mam işti i'. 

1960 Temmuzuna kadar, - hatırladığımla 
göre - değişik hükümetlerin, iktidarlarım gö
rüşü 'bu hususta tamamılyle yanlış nazari 'esas
lara dayanıyordu. Bu yanlış nazari esaslar ni
hayet Avrupa Ekonomik 'Topluluğunum 'görüş
lerinin geniş 'ölçüde inkişaf etmesi sayesinde 
terk edilmiş, gerek Birinci ve gerekse İkinci 
Koalisyon zam anında doğıru esaslara istimade-
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den ve memleketimizi acele 'bir entegrasyonun 
tehlikeleri içine atımaksızın, külfetleri müm
kün okluğu miskette uzağa atan, fakat nimet
leri kir an (önce ayağımıza 'getiren anlaşın anın 
akdi mümkün olmuştur. Asıl bu bakımdan Hü
kümetin takdir ve tebrik edilmesi , lâzımdır. 
Takdir ve tebrik ettiğimiz Hükümet ise, hem 
Birimci Koalisyon, hem İkinci Koalisyon ve 
hem de. huzurunuza bu andlaşmanm mesuliye
tini alarak gelmiş olan Hükümettir arkadaşlar. 
(O. H. P. şuralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerimde baış-
ka, söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

(BARBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ 
BAKAN VEKİLİ »KEMAL SATIR (Elâzığ) — 
iSöz istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Oylamaya geçtik, veremem. 
Kakül edenler... Eıtmiyenlor... Kakül edilmiştir. 

Önergede !bu 'tasarının ivedillMie görüşütoeisi 
derpiş edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
•miyenler... İvedilikle 'görüşülmesi kakül edil
miş t ir. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaMik yaraitan Auıdlıa§ma ve elkle-
rinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 19103 tarikinde An
kara'da imzalanmış oları «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya-
ıratam Andlaşma» ile 'buna ekili «Geçici: Proto
kol», «Malî Protokol», «ıSom senet», «Bildi
riler ve İşgücü mektubu.» num onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sumuyorumı. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Kakül edilmiştir. 

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

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Kakül edilmiştir. 

MADDE 3. — Buı 'kanunun hükümlerini (Ba
kan laır Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyemler,.. Kabul edilmiştir, 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 

Tümü aeiık oyumuza, sunulacaktır. Kutular sı-
ıralar arasında dolaştırılacaktır. 

1. — Bâzı komisyonlarda açık ^bulunan üye
likler ivin secim yapılması (.Davamı) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, da-
'ha evvel oyunuza sunulmuş olaıı ve ımuıhtelif 
komisyonlara. ibâzı arkadaşla runızm seçimle
riyle ilgili tezkereleri sırasiyle okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (244) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunanlar hizalarında 
gösterilen oyları alınışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Konya tstaııbul 

Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Ziya Han hau : 21.'5 

BAŞKAN — Sayın Ziya Haıılıaıı, Adalet 
Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (244) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri bulunanlar hizaların
da, gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Konya 

el'a Tanır Fi 

Üye 
Bolu 

Ahmet Ga 

Üye 
istanbul 

ibrettin Kerim 

vinak 

dök ay 

Bahtiyar Vural : 244 

BAŞ/KAN — Sayın Bahtiyar Vural, Bayın
dırlık Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (244) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri bulunanlar hizaların-
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da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya * İstanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Cahit Yılmaz : 243 
Ahmet Zeydan : 244 

BAŞKAN - - Sayın Ahmet Zeydan ve Sayın 
("ahit Yılmaz Dilekçe Komisyonuna seçilmişler
dir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bu

lunan üyelik için yapılan seçime (244) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunanlar 
hizalarında gösterilen oylar* almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya istanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Frtuğrııl Gazi Sakarya : 244 

BAŞKAN —• Sayın Ertuğrul Gazi Sakarya 
Gümrük ve Tekel Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
İmar ve İskân Komisyonunda açık bu

lunan üyelik için yapılan seçime (244) zat ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunanlar 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya istanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Kesit Ülker : 243 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker İmar ve İs
kân Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda acık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (244) zat katılmış 
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ve neticede aşağıda isimleri bulunanlar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya İstanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökav 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Mustafa Kemal Çilesiz : 243 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz 
Millî Eğitim Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunda 

açık bulunan üyelik için yapılan seçime (244) 
zat katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulu
nanlar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İstanbul 
Fahrettin Kerim Gökav 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Abdüssamet Kuzucu : 243 

BAŞKAN — Sayın Abdüssamet Kuzucu 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonuna seçil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Komisyonunda açık bulunan üyelik

ler için yapılan seçime (244) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri bulunanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Konya 

Vefa Tanır 

Üye 
Konya 

Vefa Tanır 

Üye 
İstanbul 

Fahrettin Kerim 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakma 

Sahabettin Bilgisu : 243 
Turhan Kut : 241 

ı,k 

Gökay 

BAŞKAN — Sayın Sahabettin Bilgisu ve Sa
yın Turhan Kut Sanayi Komisyonuna seçilmiş
lerdir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunda 
açık bulunan üyelik için yapılan seçime (244) 
zat katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulu
nanlar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya İstanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökav 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Kemal Ataman : 244 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna Sayın Kemal Ataman seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (244) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya İstanbul 
Vefa Tanır Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Süleyman Bilgen : 244 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Bilgen Sayış
tay Komisyonuna seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (244) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri bulunanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Konya 

Vefa Tanır 

Üye 
İstanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 

Üye 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Bahri Bahadır : 244 

BAŞKAN — Sayın Bahri Bahadır Tarım 
Komisyonuna seçilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in 3546 sayılı Daanıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı: 369) 

BAŞKAN — Danıştay Kanununun müzake
resine devam ediyoruz. 

168 nci madde üzerinde kifayeti müzakere 
takriri kabul olunduktan sonra verilen iki öner
geden birisi reddedilmiş, ikinci Önergenin oy-^ 
lanması sırasında ekseriyet olmadığı için Meclis 
bugüne talik edilmiştir. 

Şimdi ikinci önergeyi yeniden okutuyorum; 
oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 

168 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlıı 

Madde 168. — Danıştay Birinci Başkanı, 
daire başkanları, üyeler ve Başkanunsözcüsüne, J 
aylıklarından ayrı olarak, kadro aylıklarının 
yüzde altmışı tutarında ödenek verilir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıla
ra, almakta oldukları maaş derecesinin aynı sı
nıf ve derecede bulunan adliye hâkim ve sav
cıları ile yardımcılarına verilen ödenek miktarı 
esas olmak üzere, Adliye hâkim ve savcıları 
hakkındaki kanun hükümleri gereğince hâkim 
ödeneği verilir'. 

Bu ödeneklerin tediyesinde 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Gerekçe : 
Danıştay 334 sayılı Anayasanın yüksek mah

kemeler bölümünde üst derece idare mahkemesi 
olarak tamamlanmış ve 140 nci maddenin son 
fıkrasında da Danıştay mensuplarının ödenek
lerinin mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceği 
hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın 134 ncü maddesi, hâkimlerin 
ödeneklerinin de mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre kanunla düzenleneceğini hükme 
bağlamıştır. 
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ÎŞLER (Devam) 

Tasarının kabul edilen 3 ncü maddesi kanun
sözcüleri, başyardımcılar ve yardımcıları Da
nıştay mensupları arasında saymıştır. Bu du
rumda yargı hizmeti gören bu personelin öde
neklerinin, ilerdeki değişiklikleri de kapsaıtıak 
amaciyle adliye hâkim ve savcıları hakkındaki 
kanun hükümlerine mütenazır bir şekilde ted
vini, Anayasanın yukarda sayılan maddelerinin 
ruhuna daha uygun düşeceği gibi, her üç y i rg ı 
organı (adlî, idari ve askerî) arasında eşitlik 
ve istikrarı sağlıyacaktır. 

Esasen 357 sayılı Askerî hâkimler ve askerî 
savcılar hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi
nin ikinci, fıkrası da ödenek konusunda Adjliye 
hâkim ve savcıları hakkındaki Kanuna atıf yap
mıştır. 

Bu sebeplere binaen maddenin yukardaki şe
kilde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada bugün tasarının 168 nci maddesinin en
cümene iadesi hakkında bir önerge daha gel
miştir. Bu önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 168 nci maddesinin Yargıtay hâ

kimleri ödeneklerine göre yeniden düzenlen
mesi için encümene iade edilmesini teklif ede
riz. 

Çankırı Çorum 
Rahmi inceler Faruk Küreli 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Tasarının 168 nci maddesinin 
komisyona iadesi hakkındaki önergeyi oyunuza 
sunuyorum. 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Komis
yon istiyor mu! 

BAŞKAN — Bu hususta komisyona : sual 
sormak gibi bir usul yoktur. Bir önerge vardır. 
Verilip verilmemesi kararmıza bağlıdır.! Ben 
önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etıniyenler... Komisyona iadesi teklifi 
reddedilmiştir. 

Şimdi biraz evvel okutmuş olduğum öner
geyi nazarı mütalâaya -alınması kaydiyle, oyu-
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imza sunuyorum. Bu önergeye komisyon katılı
yor mu? (Hangi önergeye, sesleri) Sayın ibra
him Sıtkı Hatipoğlu ve Sayın Celâl Sımgur'a 
ait birbirinin aynı olan önergeler... 

GEOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABlU 
VARDARLI (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

168 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeneklerin ödenme şekli 
MADDE 169. — Yukarı ki maddede yazılı 

ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte 
ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihinden 
sonra gelen ay başından itibaren verilir ve bu 
görevden, ayrılanların ay sonuna kadar olan 
ödenekleri geri alınmaz. 

Terfi eden kanun sözcüleri; başyardımcı ve 
yardımcılara, ödenekleri, terfi ettikleri tarih
ten sonra gelen ay başından itibaren verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında »öz istiyen 
var mı?.. Yok. Verilmiş bir önerge vardır okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.'HU) sıra sayısında kayıtlı Danıştay kanunu 

tasarısının 169 ncu maddesinin ikinci satırın
daki (tâyin edilenlerin) deyiminin (atananların) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu i . 
İfade ediniz lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRf 
VARDARLI (İstanbul) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Bu değişiklikle beraber maddeyi oyunuza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Diğer meni urların tazminatları 

MADDE 170. — Danıştay Teşkilâtında 'gö
revli olan Başkâtip, zalbıt kâtibi ve hare ıııcuıur
larına (150), tetkik ve tebliğ memurları ile bi
rinci ve ikinci sınıf katiplere (100), .mü'ba.şirle-
re (75) lira, aylıklarından ayrı olarak, Iher aıy, 
tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
'var mı? Buyurun Sabri Keskin. 

'SABRI KMSKİN ((Kastaımlontı) — Muhte
rem arkadaşlarını, Danıştay Teşkilât Kanunu
nun 170, ve 171 nci maddelerinde başkâtip. za-
ibıt kaiti'bi 've 'hare memurlarına 1'50 lira, tetkik 
memuru, ıbirinci sınıf ive ikinci sınıf kâtiplere 
l'50 lira, mübaşire 75 lira ödenek 'verilir diye 
bir kaydı mevcut ise de, Damştayda kül 'halinde 
çalışan ve icabında başkâtiplik ve zabıt kâtip
liği vazifelerini ifa eden müdür, şef, 'mutemet, 
ayniyat nııı/hasi'ln" gibi miktarları gayet mah-
dudolaıı memurların tasarıda ödenekten malı
nım. edildiklerini 'görmüş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, dünkü müzakere
lerde görülmüştür ki, bu -müzakereleri ta-
ldbeden arkadaşlarım pek güzel 'lıatırlıyacak-
hırdır ki, mulhterem komisyonun 'başkanı Da
mştayda vazife gören Danıştay Reisi, daire 
reisleri ve âzalarının ödeneklerin i teshil mev
zuunda aynen Anayasa 'Mahkctnesiııdeki esas
lar dâlhilinde 'hareket edilmesi ica!bettiğini hu
zurunuzda- müdafaa ettiler. Bir yüksek mah
kemede, 'bu yüksek malhkomenin âza ve reisle
rine tanınan imkânları aynı şekilde diğer me
murlara tanımak da 'öyle zannediyoruz ki ada
lete en uylgun Ib'ir (hareket tarzı olacaktır. Yük
sele malûmunuzdur ki, 'bugün Yangıtayda ça
lışmakta 'olan zabıt kâtibi, ıhaşkâtip ve diğer 
•memurlara keza 24T sayılı Anayasa Ma'hkemesi 
Kanunu ile genel kâtip, yardımcısı ve memur
larına Yüksek Heyetiniz aynı şekilde ödenek 
(vermiştir. Yine bu kanunun müzakeresi esna
sında hatırlanacağı üzere gelen tasarıda yine 
«bu diğer (memurlar istisna eMilmiş idi. Yüksek 
Meclis Ibüyük bir anlayışla, miktarları .tnah-
dudolan hu memurların da ödenekten 'mailinim 
kalmamalarını prensip itibariyle kalbul etti. 

Yine dünkü müzakerelerin ışığı altında 
yüksek mahkeme olarak vazife gören Anayasa 
'Malhkemesi, Temyiz Maihkemesi ile Delvlet Şû
rasını aynı açıdan mütalâa ettiğimize ve D'erv-
let Şûrasında vazife gören âza Ve reislere Ana-
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yasa Mahkemesindeki imkânları şimdi aldığir 
mız bir karar ile 'bahşettiğimize göre, ona mu
vazi olarak yine o teşekküllerde, o yüksek 
malhkemeierde vazife .gören diğer memurlara 
'bahşedilen hakları Danıştayda vazife gören 
'bu memurlara da balhşetmek suretiyle 'bir ada
let, ibir ayniyat temin etmek vazifesiyle kar
şı karşıya (bulunuyoruz. Bu ihususu temin eder 
'iııalhiyetıte 'bir takriri Yükselt Riyasete takdim 
etmiş bulunmaktayım. Yüksek Meclisinizden 
istirhamımız; kıymetli reylerinizle bu takrire 
iltifat 'buıyurduğunuz takdirde adeleti tecelli 
ettirecek ve diğer ma'hkemelerdeki memurllar-
la aynı durumda 'olan arkadaşlarımızı üzücü 
bir yola sevk etmemiş olacağız. Ben öyle zan
nediyorum ki, dünkü (müzakerelerin ışığı al
tında, dünkü müzakerelerin esprisi ve pren
sipleri altında komisyon da <bu görüşümüze 
katılacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat, buyuru
nuz. 

BURHAN' ARAT . (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlarım, Ib enden evvel konuşan sa
yın arkadaşım meselenin prensibini ve kanımiı 
dayanaklarını, emsalini ortaya attılar. Bu it'i-
(barla 'bendeniz bu konularda Yüksek Meclisin 
vaktini israf edeeek değilim. Ancak mesele-

. nin öyle büyütülecek kadar da önemli bir şey 
lolmadığmı tebarüz ettirmek istiy'oruim. Bııtgün 
ibu kadıto içinde 'bu ödeneklerden faydalanimı-
yan sadece dokuz kişidir. Teşkilât çıkıp ta
mamlandıktan sonra bu miktar otuz küsura 

* 'baliğ olacaktır. Şimdi 400 küsur kişilik 'bir 
teşkilât içinde aynı çatı altında, demin kıymet
li arkadaşımızın belirttiği gibi, aynı fonksiyon
ları yapan ve kül 'halinde çalışan Danıştay 
ilcinde ve ekseri aihvalde birinin başladığını o 
'biri bitirir veya İbir diğerini istiibdal eder du
rumda bir çalışma fonksiyonu içinde, 'otuzuna 
verdikten sonra dokuzuna vermemek doğru ol
maz, Aynı çatı içinde bundan istifade etımiyen-
leri mağdur duruma düşüreceği gM, istifade 
edenler de onlar karşısında aldıkları ödenek
ten utanç duyarlar, huzur ve işin selâmetini 
bozar. Bendeniz de bir önerge Verdim Bu 
önergelmin desteklenmesini, ona lg*öre oy kulla
nılarak adaletin ve iş emniyetinin 'sağlanması
na müsaadelerinizi saygılarımla rica ediyorum. 
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'BAŞKAN — •Sayın Seyfi öztürk. 
SPJYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Halil Bey 

benden evvel istemişti. 

BAŞKAN — Benim tesbit ettiğime göre 
'Seyfi öztürk dalha evvel istedi. Sıranızı verb 
yor musunuz? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hayır 'ver
miyorum. 

• BAŞKAN — Buyuyun. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çok mu)U-

terem .arkadaşlariim, ben 'bir iki noktaya te
mas edeceğim. Bu .görüşlerin aleyhinde 'bulu
nan arkadaşl'arumtrz uiınumiyetle .memleketimi
zin dar Ibütçe imkânlarına ve 'halkıımızm çekti
ği (birtakım sıkıntılara temas ediyorlar. Hiç 
şülpihesiz, .bütün bu görüşler samimî olarak 
kabul 'edilmektedir. Ancak '.burada Anayasa-
nm espirisİ içinde İbir müessesenin eilhardaımm-
sı bahis konusudur. Niçin ıbu .müesseseyi rii-
hazlandırıyoruz? Sehebi şu; Türk Milleti Dev
letin temelinde adaleti esas kalbul etmiştir. 
Devletin temelini buna dayandırmıştır. Bunun 
içindir ki Anayasanın espirisi adaletle ilgili 
olarak açık hükümler koymuştur. Yargı or
ganlarını aynı seviyede ye üstün derecede mü
talâa etmiştir. Yalnız Devlet Şûrasının daire 
başkanına, azalara maddi ve manevî imkanla
rı, tazminatı tanımak kâfi gelmez. Eğer. Dev
let Şûrasına huzur ve ahenk içinde vazife yap
masını, müspet neticelere süratle varmasını is
tiyorsak, bu değerli azalara ve reislere yar
dımcı olanların kül halinde ele alınmaları lâ
zımdır. Daire 'beş kişi, on kişi gün 'olur do
kuz, ıona kadar çalışırlar. Diğer müesseseler
de olduğu gibi, dolaylı yollardan ek ödenek, 
talhsisat, fazla mesai harcırah gibi diğer gelir 
kaynaklarından Ibu cihaz mahrumdur. Vaziyet 
Iböyle 'olunca, objektif esaslarla ne tesbit eder
sek onunla iktifa edeceklerdir. Kâtipler baş
kâtipler için. evvelce Meclisin' kalbul ettiği T>ir 
kanun vardır, şimdi Danıştay a da teşımili tek
lif edilmiştir. 'Bir arkadaşımız ıgayet ıgüzıel izah 
ettiği .gübi, o daire içinde ayni vazifeyi (müşte
reken güren ve mahdut sayıda olan arkadröta
ra tekmilinde hudutsuz fayda vardır. Müesse
se kül 'halinde maddi ve mânevi Ihuzura kavuş
turulduktan sonra .ondan istediğimiz vazifeyi 
•beklemek hakkımız olur. Hünmetlerintle, 
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BAŞKAN — Sayın Halil öznıen, buyuru

nuz. 
Sayın Mustafa Kepir, siz de söz mü istiyor

sunuz? 
MUSTAFA K'E'PİR (Yozlgat) — Evet. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Mufhlfceram 

aılkaaışılıarum, (bir fhalksılziığa dlolkunmadan .geçe-
mfiiyeceğlim, Danuştay /teşjkii'llâitmda görevli olan 
foaşlkâitiıp ve «zalbılt ikâltlpleri ve haine, memurları 
150, tefbJiğ ve teltikÜik 'memurları ile hirincii ve 
Tfoinoı sınıf 'kâltdtplê e 150, miü|ba.şirle,re 715 lira 
aylılklarından hari'cialaraik her ay tazminat ve-
nilıiı*. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABM 
VARDARLI (Is'tanibul) — Madidi (hata var 
'efendim. OradaJki rak'kam 100 Tira olaıcakltır. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen, orada 150 
lira yaıziılımış; o 100 liradır. 

HALİL ÖZMEN (Davamla) — İkinci sınıf 
ıkâltispter© 160 lira 'yaızıflmıış, dernek ki, bu 100 
l'ira okıealk. 

ıŞi'm'di mulhteırem aılkadaşlar, Devlelt Şûrası
nın iıç'inlde (bulunduğu durumu, "dâva fdotejyıaları
nı, aırikaıdaışl'a:rımı/zm Ihamgi şartt'lar altında çalı§-
'tığmı, işlerin ne sakilde yür̂ ült'ülldıüğünlü geçen 
ceJbedıeı̂ d'e de Yüce Heiydtiniıze birer ibirer arz 
ıe'tlmi§)tim. Şiımdîi te/krar lediyiorum. Yütee Heye<-
timilz çıo'k iyi 'bilirler ve taikdir ederler ki, Da
nıştay Balkanı ne kadar çaüııgfkan lolunsa olsun, 
neıkadar işleri süratli çıikarınsa çiıkarsın; Daire 
Başkanları ne kadar çalışırsa çakışsınlar; ka
nun slözidülerıi ne (kadar dosyayı iyi çıikarınsa 
(çılkarsınlar, bunların muibltaıcıaLdu'kları, bun
ların yanında- isterini süratle yürüiteceMerî ele-
manılar vardır. İşte huni ar, Komiısyıonun 'göster-
Idiği Başjkiâttliıp, Zabıt Kâltübi, iharc mıeımurları ve 
tonların yanında miülbaışMer. Yulkarıda kalbul 
Ibulyurduğunuız (bu esaslar 'karşısında tanınan 
mük'barlar çok az görülmektedir. Çün&ü, 'Dev
lelt Şûrasında ilik övnrelâ kapıdan içeriye gfilrdı-
ğiniiz zaman odacı ile karşıılıaişırsınıız. Bftraiz da-
Iha ilerijyte gittiğimiz zaman mülbaşir ile fearışıla-
şırlsınnz, Omu geçtiğiniz zaıman hare memuırlıan, 
zalbılt k'âfciibÜ ve nihayet ba^lkâltiple (kar§ı karşı
ya gelirsiniz. Demelk iki muihterem arttoadaışllar; 
Devldt Şûrası Başkanının ve daire balkanları
nın muvaffakiyetleri, başarıları evvelâ kalemin 
•elindedir. Hâkim ne 'kadar çalışkan olunsa ol
sun, ne ;kadar süratti olarak dâvaları bitiriıme, 
«bitirsin kalem işlemediikçe, memur viaızEıfesM 
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yapmadıkça, zaJbıt "kâtibi çalışmadukça, başkâ
tip dlolsiyalan görevli memurlara günü gün/üne 
vermedikçe, Dervlıeft Şûrasının da muMaıffalk ol
masınla, hâlkimıin de muvaffak oılmasına imîkân 
yaktur. Adaleti en önde gören ve adalet ile i§ 
gören Yüce Heyetinizin şu miktarlara ibafctığı 
.ziaıman, baş'kâ't'ilhe verilen 150 lira ve ikinıci sınıf 
Ikâ'tiplere verilen 100 lira, mübaşirlere verilen 
75 lira, Ibugün-kü şarjlar altında ço!k azdır ar
kadaşlar. 

Demelk 'ki, her şeyde bir nilslbetin, bir ada-
lıdtin olması ve ona göre idlerin yünültfülnuelsli lâ-
izımdır. Şalhlsi 'kanaatime göre, içinde bulundu
ğumuz duruma göre, mıülba'şürlerin de kâtilbim 
de ve zalbıt kâJti/plerıinin de en önce hefsajtoa ka-
'tılmaisı ve onların da tazminatlarının yuikarıı-
da'ki esaslar dairesinde hesalba (katılması lâzım
ıdır. 

Bu itibarla biz üç arkadaş olarak bir takrir 
vediyoruz. Burada gördüğümüz miktarların bir 
misli yükseltilmesini Yüce Heyetinizden rica 
ediyorum. Ancak adalet bu şekilde tevzi edile
bilir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen, sizin müş
tereken verdiğiniz takrirde 171 nci madde ya
zılmış ; 170 olarak tashih ediyoruz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tamam efen
dim, yanlış yazılmış. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Danıştay camiasında vazife gören 
idare memurlarına da tazminat verilmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle fikirlerimizi arz et
mek istiyoruz. Komisyon üyesi olarak bu maddeyi ., 
tedvin ederken bu mesele de komisyonda müza
kere edildi ve aşağı - yukarı müsavi bir reyle, 
bir tek farkıyle reddedildi. Komisyonun esas 
görüşü de bu teklifi kabul etmek mahiyetinde 
idi. Bir reyle reddedilmiş oldu. Onun için bu 
ilâve takrirlerle burada müzakere edilmektedir. 
Ha'kikat şudur ki; Danış'tayda benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın iza'h ettikleri gibi bir adlî 
memurlar vardır; zabıt kâtibi, başkâtip, mü
başir ve diğerleri. Bir de idare memurları var
dır; sayman gibi levazım memuru gibi, ve saire. 
Bu maddeyi tedvin ederken Danıştay mensup
larından sordum: İcabında bu idare memurla-
riyle, adlî memurlar bir birlerinin vazifelerini 
görüyorlar mı? Diye, «Görüyorlar» cevabını 
aldım. 
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Şu halde bir daire içerisinde unvanları, isim

leri, sıfatları başka başka olmakla beraber ica-
bmda işleri aynı olan, işleri gören, müşterek 
işleri gören şahıslar arasında bunların sıfatları 
ve mahiyetleri ayrıdır, diye para dağıtılmasında, 
ödenek verilmesinde aykırılık gözetmek kanaa
timce realiteye ve vicdanımıza uygun düşmemek
tedir. Esasen adetleri pek az olan ve malî bakım
dan da fazla bir külfet tahmil etmiyen-tou arka
daşların da diğer adlî memurlar gibi, tazmi
nata dâhil olmaları ve bunlara da tazminat ve
rilmesi hem ayrıı camia içerisindeki memurlar 
arasındaki ikiliği kaldırmış olacak, hem de 
sen şu vazifedesin, ben şu vazifedeyim, sen alı
yorsun, ben almıyorum, çekişmesini ortadan kal
dırılacak ve işlerin süratle intacını temin ede
cektir. 

'Bendeniz de bu takriri veren arkadaşlarla 
aynı kanaatteyim, desteklenmesini rica ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kepir. 

MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Vazgeçtim, 
efendim. 

BAŞKAN — Saym, Hükümet, buyurun Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKACI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Efen
dim, üzüntü ile görüyor ve tesbit'ediyorum ki, 
arkadaşlar para vermekte, Devletin kesesinden 
para dağıtmakta âdeta yarış halindelirler. (Sol
dan «yok öyle şey sesleri») 

Şimdi arz edeceğim. Hükümet bu madde ile 
böyle bir şey kabul etmiştir. Başkâtip, zabıt kâ
tibi ve hare memurlarına 150; tetkik ve tebliğ 
memurlarına, birinci ve ikinci sınıf kâtiplere 
100 mübaşirlere 75 lira kabul edilmiştir. Devlet 
malî gücünü ölçmüş, biçmiş bunlara bu kadar 
para verebilirim demiştir. Şimdi unvanı zabıt 
kâtibi olmıyan başka memurlar da var. Onları 
da bunlardan istifade ettirelim. Levazım me
muru diyorlar. Meselâ Dahiliye Vekâletinde ça
lışan levazım memurundan, diğer vekâletlerde 
çalışan levazım memurundan, Danıştayda çalışan 
levazım memurunun arasında vazife ifası bakı
mından bir farkı tecrübeli arkadaşlarımın bula
bileceklerini zannetmiyorum. Nasıl olur da, ora
daki levazım memuru bir idari mahkeme nezdin-
de çalıştığı için onlara para verelim de ötekileri-
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ne vermiyelim? Bu bir kadro meselesidir. Bu foaj-
bederse diğer 'getirilecek kadro kanunlariyle, per
sonel kanunlariyle düzenlenecek işlerdir. Lûtfejı 
bu şekilde malî istikrara zarar verici yollardaiı 
sakınalım. Eğer müsaade ederseniz Hükümet tek
lifi istikametinde oylarınızı kullanınız. Bunla
rın bizzat bu gibi tekliflerin rencide olmama sj, 
ve istikrarın bozulmaması için arz ediyoruni. 
Yarın diğer birçok dairelerle ilgili olarak ĉ a 
bu gibi teklifler gelecektir. Oradaki memurl$-
rm günahı ne?'.'Bir levazım memuru ne ise, öte
ki de odur. Bu itibarla, bunlar ileride Personel 
Kanunu geldiği zaman düşünülecek • hususlaT-
dır. Bu yalnız adlî işlerde çalışan memurlar içîh 
düşünülen bir meseledir. Dikkatinize arz cdfe-
rim. Ve Hükümet teklifinin kabulünü istirham 
etmek için bilhassa söz aldım, efendim. Hür
metlerimle, 

BAŞKAN — Saym Rahmi İnceler. 

RAHMt İNCELER (Çankırı) ^ - Muhteremi 
Reis, muhterem arkadaşlar, biz adalet diye diye 
adaletsizlik tesis ediyoruz arkadaşlar. Hiç bir 
arkadaş tahmin etmem ki; devlet personeline 
verilecek parayı esirgesin. Bu mümkün değil. 
Bu çatının altında böyle düşünen arkadaş ta
savvur etmiyorum. Fakat biz millet olarak ne
redeyiz, ve ne durumdayız1? Evvelâ bunu Mec
lis olarak tahlil etmek mecburiyetindeyiz. Şitn-
di, hâkimler maaşlarının yüzde 60 nisbetindejki 
parayı kabul ediyoruz; diğer personele % 50 
dahi veremiyoruz. Binaenaleyh, tezatlar içeri
sinde tezada düşüyorum. Hükümetin hakikaten 
yalvarması yerinde. Hükümet bunu, bugün söy
lemiyor. Hükümet bütçeyi getirdiği zaman denk 
bütçe diye getiriyor. İçindeyiz arkadaşlar büt
çenin; nerede denklik? Kapı kapı dileniyor borç 
para alıyoruz ve sekiz milyar lirayı bugün Dev
let personeline ve cari hizmetlere harcıyoruz. 
Yatırımlar nerede kalacak; nasıl kalkınacağız? 
Binaenaleyh arkadaşlar, bizim düşüneceğiılık 
şey, hakikaten atalarımızın söylediği gibi «Kür-
reyi arzın toprağını yılan dahi vezne ile yer». 
Biz de vezneyle, ölçü ile vermek mecburiyetinde
yiz. Binaenaleyh, madem ki, hâkimlere verdik, 
aynı çatı altında âmme hizmeti görüyor bu (ar
kadaşlarda, bunlara da bu paranın verilmesi jza-
ruridir, kanaatindeyim. Bu hususu destekleme
nizi rica ediyorum. Mesele bundan ibarettir. 
Adaletsiz adalet diye bir şey olamaz. Çünkü 
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tefrifea yanaltııyıoruz. Bir adama 300 lana veriylor-
sunuz, diğer bir adama da 1 500 lira veriyor
sunuz. O da insan, o da çoluk e/ocuk sahibi, o da 
geçinecek... Hâkim olmak hakikaten kolay bir 
şey değildir. -Hâkinilik için Anadolu'da «Pey
gamber postu» derler. Elbette ki, bunun mâne
vi hazzı da vardır. 

Arkadaşlar, hâkimleri tatmin edemiyoruz, he
kimleri tatmin edemiyoruz.*.. Kimi tatmin ediyo
ruz? Zaten kimse tatmin olmuş değildir bu mem
lekette. 

Binaenaleyh, adaletsizlik, adaletsizlik diyo
ruz, halbuki biz burada, her gün adaletsizliği 
yapıyoruz arkadaşlar. Yapmayınız böyle bir şey 
Allah'ınız aşkına. Paramız ne ise ona göre ha
reket etmemiz lâzımdır. Dün de aynı vaziyette 
Hükümet bizden rica etti; ama, dinlemedik. Bu
gün niye kâtipler için Hükümeti dinliyoruz. 
istirham ediyorum. Bu mağdur insanlara da bir 
cemilemiz otsun, bunlara da verin, Hürmetle
rim] e. -

BAŞKAN"-- Sayın Keskin. 
SABRI K E S K (Kastamonu) - - Pek muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Bakan, konuşma?;:nda 
bir levazım memurunu göstererek bir misal ver
mese idi, bendeniz tekrar yüksek huzurunuzu 
işgal etmiş olmıyacaktım. 

Demin de arz ettiğim gibi, adalet cihazımız
da çalışan, Temyiz Mahkemesinde, Anayasa 
Mahkemesinde çalışan sair memurlar için gerek
çe ne ise, esbabı mucibe ne ise, Danıştay me
murları için de aynen varittir. Hattâ Daıııştay-
da çalışan daktilolar, memurlar adlî kazada ça
lışan zabıt kâtiplerinin vazifelerini bilfiil gör
mekte ve Danıştaydan çıkan kararları yazmak
tadırlar. .Muhterem arkadaşlarını. Duruşma ve 
müzakerelerin mesai harici devam ettiği saat
lerde bu memurların hemen hepsi ve bilhassa 
daktilolar vazife görmekte ve münavebe ile nö
bet tutmaktadırlar. Bu itbiaıia, bilhassa Danış
tay umumi evrakında çalışan mümeyyiz ve kâ
tiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren ak-
.şamm geç saatlerine kadar daireden ayrılmadık
ları ve buna mukabil, Seyfi öztürk arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi, hiçbir fazla mesai üc
reti almadan çalıştıkları gerçeği karşısında bu 
tazminatların verilmesinde büyük isabet payı 
vardır. Reylerinizin o istikamette tecellisini tek
rar istirham ederim, arkadaşlarım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil özmen. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de Sayın Bakanın sözleri üze
rine tekrar huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Biz, Danıştaydakl levazım memuru veya leva
zım müdüründen bahsetmiyoruz. Biz, milyon
luk dâvayı eline alan zabıt kâtibinden, mübaşir
den ve başkâtipten bahsediyoruz. Biz ıstırapla
rı dindirmek için çalışıyoruz arkadaşlar. Yüce 
hâkime maaşından başka 1-600 lira tazminat 
veriyorsunuz, kendi maaşınızdan daha yüksek 
tazminat veriyorsunuz, bunun yanıbaşında mil
yonluk dâvaya sahip çıkacak, o dosyayı kendi 
canı gibi, malı gibi saklıyacak zabıt kâtibine 150 
lira vermeye çalışıyoruz. Biz adaleti burada arı
yoruz arkadaşlar... 1 600 lira yüce hâkime taz
minat verirken, bunlara 300 lira vermekten ni
çin çekineceksiniz? Bizim iddiamız burada. Mil
yonları kendisine teslim ettiğiniz zabıt kâtibi 
ve başkâtibe bunu vermekten çekin memenizi 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiş
tir. Hükümet de daha evvel konuşmuştur. Önün 
için kifayet önergesini okutuyorum. 

GEOİOİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ SABRI 
VARDARDT (İstanbul) — Söz istiyoruz efen 
diııı. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 
okutuyoruz, kifayet önergesi aleyhinde söz is
tersiniz, kifayet önergesi reddedildikten sonra 
tekrar konuşursunuz. 

Muh terem Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterliği

nin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Gümüşane 
Nured'din. özdemir 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde bu
yurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Efen
dim, kifayet önergesinin şunun için kabul edil
memesini rica ediyorum: Bir yanlış anlayış var
dır. Ben verdiğim misalde, «diğer memurları da 
hesaba katılması, onlardan da bu esirgenmesin, 
bu bir kadro kanunundur, Personel Kanunu ile 
hepsini beraber mütalâa edelim.» demek iste
dim. Bu itibarla iltifat etmemenizi rica edece
ğim. 
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BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bu madde ile ilgili olarak verilmiş ta-
dilnameler vardır, sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
17Ö nci maddede yazılı miktarların birer 

misli çoğaltılmaları hususunu saygılarımızla arz 
ederiz. 

Bolu Çankırı 
Kâmil İnal Rahmi İnceler 

Kırşehir 
Halil özmen 

BALKAN — Takrir sahibi arkadaşlar mad
denin tanziım şekli ve ifade tarzını aynen kabul 
ediyor, yalnız maddede gösterilen miktarın iki 
misli olarak ifade edilmesini istiyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta (»lan tasarının 170 nei 

maddelerinin aşağıdaki şekilde tâdilen kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Zonguldak 
Sabri Keskin Sadık Tekin Müftüoğlu 

Madde 170 — Danıştay teşkilâtında görevli 
olan Başkâtip, zabıtkâtibi ve hare memurlarına 

(150), tetkik ve tebliğ memurları ile birinci ve 
ikinci sınıf kâtiplere ve diğer memurlara (150), 
mübaşirlere (75) lira aylıklardan ayrı olarak, * 
her ay, tazminat verilir. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, 
ikinci kısımdaki 150 rakamını aslına uygun ola
rak 100 olarak düzeltiyoruz. 

»BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin, ikinci sı
nıf kâtipler için gösterdiği 150 lirayı 100 lira 
olarak tashih ediyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanun tasarısı

nın 170 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tedvin 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

MADDE : 
«Danıştay teşkilâtında görevli olan Başkâtip, 

zabıt kâtibi, diğer memurlar ve hare memurları
na (150), tetkik ve tebligat memurları ile birin
ci ve ikinci sınıf kâtiplere (150), mübaşirlere 
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(75) lira aylıklarından ayrı olarak, her ay taz
minat verilir. 

Mucip sebepler : 
Danıştay Teşkilât Kanununun 170 nci mad

desinde «Başkâtip, kâtip, zabıt kâtibi, hare me
murlarına 150 lira ve tetkik memurları, bhrinci 
ve ikinci sınıf kâtiplere de 150 lira, mübaşirlere 
75 lira verilir.» Kaydı mevcut ise de Danıştayda 
kül halinde çalışan aşağıda memuriyet unvanları 
yazılı onbir kişinin de (Müdür, mJümeyyiz, ayni
yat, muhasibi) (başkâtip ve kâtip vazifeleri gibi 
ödevleri bilfiil deruhte ettiklerine göre, ödenek
lerden istifade etmeleri gerekir. 

1. Yargıtay ve 247 sayılı Kanunla'Anayasa 
Mahkemesindeki genel kâtip yardımcısı, kararlar 
müdürü,* sieil şefi, levazım memuru, mutemet ve 
kütüphane^ memurlarına (Diğer memurlara da) 
verilir, ibaresi üzerine ödenekten istifade ettiril
mektedirler. 

2. Danıştayın idari bir mahkeme olması 
dolayısiyle burada çalışan bütün memurlar! kül 
halinde çalıştıklarına göre kanunda mevcudol-
mıyan yukarıda unvanları yazılı, müdür, şef, 
ve sairenin de bu ödenekten istifade etmeleri için 
'(170 nci maddeye diğer memurlar kelimesinin 
ilâvesiyle) istifade ettirilmeleri hakkaniyet ica
bıdır. 

3. Esasen ödenekler Danıştayın maaş tasar
ruflarından ödeneceğine göre Maliyeye şimdilik 
bir külfet yüklememoktedir. Takririmin kabulü
nü Yüksek Heyetinizden istirham ederim. 

BAŞKAN — Bir diğer önerge.. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun Ge

çici Komisyon tarafından teklif olunan 170 nci 
maddesinin yerine, şifahen arz ettiğim gerekçe 
dolayısiyle, aşağıdaki hükmün konulmasını arz 
ve teklif .ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Madde 170 — Danıştay teşkilâtında görevli 
olan 'Danıştay meslek mensupları dışındaki ida
re müdür ve memurlarından 600 liraya kadar 
aylık alanlara, aylıklarından ayrı olarak her 
ay 100 er lira ve 600 liradan fazla aylık alan
lara da 150 şer lira ve mübaşirlere de 75 şer li
ra tazminat verilir. 

BAŞKAN — Okunan önergeler ifade ve taz
minat miktarları bakımından komisyonun kabul 
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ettiği metne aykırılık arz etmektedir. Fakat en 
aykırı olanı Sayın Halil özmen ve arkadaşları 
tarafından verilen ve tazminat miktarlarını, me
tinde gösterilen rakamların iki misli olarak ta
lebeden önergedir. Evıvelâ bu önergeyi okutup 
oylarını da sunacağım. 

• .•(Kırşehir. Milletvekili Halil özmen ve arka
daşlarının önergesi. tekrar .okundu^. >.v . 

.,,. 'BASRA'N. — .I^misyon ^ t ı ^ o r ..̂ cıu ? . 
.•.m^tai^<Mİş^<^ ^.şjteoüötf SÂBRI 

VARDAiRIiİ (istanbul), — Hrayır. ''[ .. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etrniyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 

Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun önergesi okundu) 

(BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye ka
tılıyor mu?... 

GEÇÎÖİ EOMllSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kajbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 
' •• (Samsun Milletvekili Ilıyas Kılıç'in önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GIElÇlöI KOMİSYON .SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (istanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

('Çanakkale Milletvekili 'Burhan Arat'm öner
gesi tekrar okundu) 

CJ»EiÇStöî KOMIİBYON SÖZGÜSÜ SABRI 
VARDARLI (istanbul) — KatiiLmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi oylamnıza sunacağım. Yal
nız, tetkik ve tefoliğ memurlarına, 1 nci ve 2 nci 
smıf kâtiplere 100 lira, şeklindeki tashihat ile 
(beraber meddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bütçe 
MADDE 171. — Danıştay genel bütçe için

de, kendi bütçesi ile yönetilir. 
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Bütçenin ita âmiri Birinci Başkandır. Danış-

•taym muhasebe işleri, Başbakanlık Muhasebe 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

KEMAL SARIl^RAHlMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani şimdi 171 nci maddeyi oku
tuyorum, bu okutmakta bir usulsüzlük ''mü id
diasındasınız ? 

KEMAL* SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Evet. " ' : 

BAŞKAN — Buyurun .efendim. 
KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Efendim, daha evvel 171 nci madde olarak, 
Danıştay meslek mensuplarının özlük bakılarına 
dair bir madde teklif etmiş bulunmaktayız. 
171 nci madde olarak teklifimin kabulü ile on
dan sonra gelen maddelerin madde numarala
rının ona göre düzeltilmesine dairdir. Bu iti-
ibarla evvelemirde bu takririmin okutulup, Yük
sek Heyetinizin kabul veya ademi kabulüne 
sunulması iktiza eder. Bu ıbakjımdan teklifim 
okunmadan ve Heyeti Umumiyeye arz edilmeden 
171 nci "maddenin okunması ve oylamaya de
vam edilmesi usulsüzdür. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —. Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımızın işaret ettiği husus yerindedir. 
Kendisi daha evvel 171 nci madde olarak bir 
metin teklif etmiştir. Bu itibarla, isimdi teklif 

j * ettiği metin üzerinde, metni okuttuktan sonra, 
I müzakere acıyanız. Metni 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununda, bir 

boşluğu doldurmak ve terfi ve sicil hükümlerini 
tamamlamak için 'aşağıda vaatlı maddenin, 
171 nci madde olarak ilâvesini ve mütaakıp 
maddellerin numaralarının buna göre değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Adana 
Kem al S arı ibrahim oğ i u 

Madde 171. — Danıştay meslek mensupları
nın yükselme süresi iki yıldır, iki yılı doldu
ran kanun sözcüleri ile Başyardımcı ve yardım
cıların bulundukları kadroda üst derece aylığı 
verilecek veya üst kadroya atanacak yeterliğe 
sahibolmaları esastır. Yeterlik, sicilleıine göre 
tâyin olunur. 

Boşalan bir üst kadr'oya 'atanmaya aynı de
recede yeterli olanlar birden fazla olduğu tak-
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dirde, sıra ile, kıdem, disiplin (cezası almamış 
bulunmak, 'meslekî inceleme ve yayımlarda bu
lunmuş olmak, bir yabancı dilden Devlet dil 
imtihanını kazanmış olmak, takdirname almış 
bulunmak tercih sebepleri sayılır. 

Tercih sebepleri yoksa yapılacak imtihanda 
kazanan yükseltilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kemaıl ISarıibr ahim oğlu tarafından teklif edi
len .124 mcü madde, daha evvel Yüksek Heye
timiz, taraf nidan reddedilmiş olan 124 ncü mad
denin, bu redde rağmen .yeniden metne 'itha
limi tazammum ettiğinden bumun hakkında her 
hangi bir muamele yapılamıyacak ve müzakere 
aç'ılamıyacaktır. 

•İCMAL SARTİBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Usule uygun muamele yapıl
mıştır. Söz vermiyorum. 171 nci maddeyi oku
tuyorum. 

KEMAL SARTÎBRAHtMOaLU (Adana) — 
Riyasetin tutuımunun usule ve niza mata aykırı 
olduğuna dair s'öz istiyorum. 

'BAŞKAN — (Buyurun. 
KEMAL SARTtBRAHÎMOÖLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika Meclis İç
tüzüğünün 77 nci maddesi şıöylle der; «Heyeti 
ümumiyede reddolnnan lâyiha ve teklifler ay
an içtima senesinde bir dalha, Meclise takdim 
olunamaz.» 

Muhterem arkadaşlarımı, mevcut mıüzakerc 
edilmekte bulunan Hükümet tasarısı ve millet
vekili arkadaşlarımız tarafından buma eklene
cek görüşülmekte olan tekliflerin henüz tümü 
•kabul veya reddedilmek' suretiyle Meclisin 
kabul veya ret iradesine iktiran etmemiştir. 
Burada her haugi bir madde demiyor. «Heyeti 
Umumiyetçe reddedilen lâyiha ve teklifler.» 
Yaiîvi lâyiha ve tekliflerin fopyekûn ad.emika-
bulünii tiug'örüyor. Malûmu âlilerim izdir, bir 
kanun baştan itibaren görüşülerek maddelere 
geçilir, maddeler yegân yegân görüşülür, ka
bul edilir, reddedilir, tadil edilir, en sonum
da tümü oya arz edilir ve tümü kabul veya 
reddedildikten sonra o teklif tam ve kâmil mâ
nada şu 77 nci maddenin lâfzına ve ruhuna, my-
guın sekilide kabul veya reddedilmiş -olur. İste 
ondan sonra yani o tarihten sonra bir sene 
içinde o teklif veya tasarı tekrar Meclise geti
rilemez, bir. 
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'Burada böyle bir durum balhis mevzuu de

ğil. Bir lâyihanıın veya bir teklifin, bir tasa
rının bir maddesi Yüksek Meclisçe tayyedil
miş, daha tümü oya arz edilmeden, lâyiha
nın tamamının kabul veya reddi hakkında bir 
karar ısdar edilmeden, «Efendim, bu madde 
reddedilmiştir, yeniden buma benzer1 bir mad
de getirilemez.» denemez. Bu hukukî, beşerî 
ve '.mantıki icaplara da aykırıdır., .Çünkü-o, tak
dirde Yüksek Meclisin dama tümü kabul e"di\ 
ilip .veya reddedilmiyen bjr lâyihada, her haın'gr 
'bir .yanlışlığı, •merjban'gi:biı>hayayj .düzeltmejî 
imkânımı dtı ortadan-, ıkaldırmak'dcmek olurjoj. 
teklifimiz hakikaten şu kanunun yürümesini 
imkânsız halle getirecek bir yanlış adımı dü
zeltmek maksadını istihdaf etmektedir. Hü
kümet, şayet şu teklif ettiğimiz kanun çıkma
dığı takdirde mevcut tasarınım 3 ncü, 130 ncu 
ve Anayasanın 140 nci maddesi muvacehesin
de Danış ray meslek mensuplarının bir kısmına 
terfi hakkı tanıyamıyacaık, yeni bir kanun ıge-
tirmek zorunda kalacaktır. Meclis; zaitle işti
gal etmez, Meclis hatasını'daima düzeltmelidir. 
Nasıl ki bir idari makam hatasını bilâ'hara an
ıl adığı takdirde düzeltime kararı verirse, Teşriî 
Heyetten de bu hakkı, vazifeyi almak doğru 
değildir. Maslahat ve icaplara da aykırıdır. 
Sayın Riyasetin tutumu. 

Saniyen arkadaşlar, şu elimizdeki Tüzük 
vaktiyle tek Meclisli devre ait bir Tüzüktür. 
'Tek Meclisli devrede Meclisten çıkan bir tek
lif veya Hâyiha, kabul edilen lâyiha veya tek
il if, reddedilen lâyiha veya teklif artık ka
nunlaşmış sayılırdı. Sadece Cumhurbaşkanının 
veto veya iade hakkı balı is mevzuu içli. Halıbu-
Ici vaziyet şimdi löyle değildir. Mecliste ' ka,-
bul edillir, Senato değiştirgeleriyle 'gelir, bura
da tekrar ^görüşülür. 'Tamamiyle ayrı bir du
rum, ayn bir hava mevcuttur. Kam unlarım, 
m izamların, teamüllerin tefsirimde, sayın hu
kukçu arkadaşlarım ve Reis ıBey 'gayet iyi bi
lini er, zamamın değişen icaıplarma uymak en 
doğru .hareket yoludur. Ve iMecdllede bir kaidei 
umumiye vardır. «Bir akdin imali, ihmalin
den evlâdır.» Mecellei Ahkâmı Adliyede bu 
gayet mazbut şekilde tesbit edilmiştir. O hal
de meselemin burada, görüşülmesi, 'konuşul-
•ması, Yüksek Meclisin 'her nasılsa yapmış bu
lunduğu teşriî bir hatanın yine Meclisi Âli ta
rafından tashih edilmesi lâzımdır, lüzumludur 
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Çünkü, Senato kabul etmediği takdirde - ki 
etmiyecektir - ıgeJlecek, yine (görüşeceğiz. O hal
de yine o zaman 77 nei maddeye aykırıdır diye 
tSayım Reis görüşülmesine mümanaat mı buyu
racaklardır? Yok, yapamayacaktır. 

O halde, kanunların, nizamların ve Ana
yasanın tabiî icapları, •Senatonun ret hakiki
nin mevcudoluşu dahi burada Yüksek Meclisin. 
evveliyetle kendi hatâsını düzeltme hakkının 
muhafazasının bir delilidir, hukukî bir buhran
dır. 

Eğer ısrar ediyorlarsa, direniyorum bu fik
rimde. Bu meselenin görüşülüp görüş ülemi-
ceğiriin reye arzını, ondan sonra esas hakkında 
görüşmelerin devamını teklif etmekteyim. Hür
metlerinle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset 
olarak görüşümüzü arz ediyorum. 

Biz Riyaset olarak, içtüzüğün 77 nei madde
sine istinadetmiyoruz, içtüzüğün 77 nei mad
desi bir maddeye değil, bir tasarının veya tekli
fin tümüne aittir. Bu itibarla biz 77 nei mad
deye istinadetmiyoruz. 

ikincisi; Tüzük; tek Meclise göre yapılmış
tır ifadesine de iltifat edemiyeceğiz. Anayasa; 
bu Tüzüğün muta olduğunu bir maddesi ile be
yan etmiştir. «Riyasetin tutumu maslahata ay
kırıdır.» Biz, masla'hat olarak elimizdeki Tüzü
ğü gördüğümüze göre bunun dışında ne Mecel
leyi Ahkâmı Adliyeyi, ne de bunun dışındaki man
tıki mütalâaları maslahat telâkki etmiyoruz. 

NUREDDlN ÖZDEMlR (Gümüşane) - Ri
yasetin dayandığı nedir? 

BAŞKAN — Riyasetin dayandığı husus şu
dur: Bu madde Meclisçe verilen bir kararla 
tay edilmiştir. Bu Meclisin kararıdır. Meclisin 
verdiği karan başka bir yolla, madde teklif et
mek suretiyle yeniden ihdas etmek mümkün 
olamam. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOttEU (Adana) — 
Neden? 

BAŞKAN — Bu yalnız komisyonlara münha
sır tekriri müzakerenin Heyeti Umıımiyede de 
inhası ve reddedilmiş maddeler üzerinde ısrar 
etmenin yolunun açılması demektir ki, Riyaset 
hiçbir suretle buna imkân vermiyecektir. Bu 
sebeple usul hakkında iki arkadaşım daha söz 
istemiştir. Riyasetin bu görüşünün aleyhinde 
mi söz istiyorsunuz Sayın Halil özmen? 
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HALİL ÜZMEN (Kırşehir) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Zatıâlinizde mi aleyhinde söz is-

, tiyorsunuz Nureddin Bey? 

NUREDDlN ÖZDEMlR (Oümüşane) — 
Evet. 

BAŞKAN — Siz daha evvel söz istemiştiniz, 
Buyuran Sayın Özdemir. 

NUREDDlN ÖZDEMlR (Gümüşane) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Kemal Sarıibra-
himoğlu arkadaşımız Riyasetin bu husustaki 
görüşüne ait hükümleri sarih bir şekilde ifade 
etmişlerdir. Heyetlerin ve heyetleri idare eden 
küçük heyetlerin, diğer makamların ve riyaset
lerin de yazılı metinlere tabi olması esastır. 

Yüce Meclisin çalışmalarını içtüzüğümüz tan
zim etmektedir. Riyaset bu meselenin görüşü-
lemiyeceği hususundaki kanaatini bu İçtüzükte 
her hangi bir maddeye dayandıramadığı gibi, 
bir teamülden de bahsetmemiştir. Heyetlerin 
kendi tasarruflarını yine kendilerinin tadil 
etmesi, tebdil etmesi, ilga etmesi basit hukuk 
prensiplerindendir. Biz, içtüzüğü tetkik ettiği
mizde, Riyasetin bu tutumunun olsa olsa 77 
nei maddeye dayanarak vâki olduğu kanaatine 
vardık ve Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımız 
bu tutumun bir müstenidatı olmadığını izaih 
ettile*. 

77 nei madde, Hükümet tarafından getiri
len lâyihalarla yani kanun tasarıları ile mil
letvekilleri tarafından getirilen tekliflerin, 
ki, teklif burada bunu ayırmak için kulla
nılmıştır, topyekûn reddi halinde işliyecektir. 
Halbuki Tüzüğün bu haliyle de bir tasarının 
içerisindeki bir maddenin ilgası, tebdili bilâ-
hara görüşüleceği gibi, Yüce Meclisimizce ke-
sinle§îp mevkii meriyete girdikten birkaç 
gün sonra yapılabilecek bir teklifle de yine 
aynı Meclis tarafından müzakere edilir, ye
niden tanzimi mümkündür. Çünkü kanun mad
deleri realitelerin, ihtiyaçların tanzimini he
def tutan maddelerdir. Hayatın tanzimidir 
3 gün evvel, 5 gün evvel, 10 gün evvel bu 
kanunun içerisinde bir husus görüşülmüştür. 
Daha sonra bu görüşmenin neticesinde varı
lan kanaat, bu kanundu bir boşluk meydana 
getirmektedir. Meclisimizin işleyişi, dolayı -
siyîe, bunun ileride Senato tarafından doldurul-
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ması, telâfi edilmesi de mümkün olduğu gibi, 
yine bizatihi Meclisimiz- tarafından farkedile-
rek (görüşülmesi ve tanzimi mümkündür..Meclis, 
kendi çalışmalarına hâkimdir ve Tüzüğünün 
çerçevesi içerisinde, hukukun esprisi içerisinde 
buna muktedirdir. Yani ne yapacağız? Biz bu 
kanunu azaların ve reislerin özlük haklarını 
tanzim eden 114 ncü maddeyi çıkarıp, onun 
dışında bu kanunları, Danıştay meslek men
supları diye tavsif ettiğimiz insanların, özlük 
haklarını tanzim etmiyen bir madde ile mi 
çıkaracağız? Bir (maddeyi t » ^ -lığımız za
man mutlaka oradan doğan boşluğun tanzi
mini hedef tutan bir başka madde, bir hal 
şekli getirmek lâzımdır. 

Şimdi kanun henüz topyekûn görüşülüp 
rcdedilmemiştir. Eğer bu kanun, bu Mecliste 
topyekûn, bütün maddeler görüşüldükten 
soımı -'hepinizin bildiği bir hususu arz edece
ğim - tümü oya konulduğu zaman reddedil
diği takdirde bu içtima senesi içinde bu ka
nun bir daha getirilemez. 

Kanun görüşülürken onun maddeleri üze
rinde tadilâtta, bulunmak, onu daha mütekâ
mil şekle getirici »müazkereler yapmak Mecli
sin hukuku dâhilinde olup bu anlayış hilâ
fına hiçbir hüküm İçtüzükte yoktur. Riyasetin 
tutumu, Riyasetin kanaati hukukî mesnetten 
mahrumdur, ve Riyaset bunu, kendi çalışma
larını tanzim eden, Meclisin çalışmalarını tan
zim eden İçtüzükte bir maddeye dayandırma-
dıkça veya Meclisin tarihinde geçmiş bir tea
müle dayandırmaktadırlar, kendisinin kanaati 
de boşlukta kalacaktır. Bendeniz de arkadaşı
mın takririni destekliyerek Meclisin reyine 
müracaat etmek mecburiyetinde olduğunu, 
doğrudan doğruya «ben bunu oya koymuyo
rum» demenin hukukî mesnedi bulunmadı
ğını Yüce Meclise arz eder, bu şekilde bir 
müzakerenin açılması ve takririn kabulü yo-
lunda iltifat göstermenizi istirham ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kemal Sarribrahimoğlu ve Sayın Nureddin öz-
demir arkadaşlarımın ifade ettikleri husus, 
yani bu maddenin tayyı, kendi ifadeleriyle bir 
zühul olabilir. Fakat bunun izalesi için yeni
den madde teklif ©time veyahut bir başka 
zamanda kabul edilmiş bir metnin tayyt iç in 
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yeniden bir madde teklif etme, bir başka: za
manda aynı şekilde bu Meclisin aldığı katar
ları değiştirme' usulü tekriri müzakeredir. He
yeti Umumiyede tekriri müzakere teamülü 
yoktur. Bu ancak komisyonlara aittjr. 

İkincisi; İçtüzüğümüz sarahaten, bahsedilen 
yanlışlıkları önlemek için kanunları iki mü
zakereye tabi tutmuştur. Ama bu kanunumuz 
için Yüksek Meclisçe ivedilik kararı alınmış 
ve tek müzakereye tabi olmuştur. Yine İçtüzü
ğümüzde bahsedilen veya mümasili hataların 
zuhuru halinde 109 ncu madde sevk edilerek 
bir kanunun katiyen kabulünden evvel üslûp 
ifade, virgül ve sair hataların tashihi mümkün 
hale getirilmiştir. Bunun dışında Meclisin al
mış olduğu bir kararın, yeniden nev'ama bir 
usul icadererek ortaya konulması ve tekriri 

; müzakere usulünün ihdası mümkün değildir. 
Buna ait bir direnmeyi de oya koymak müm
kün olmaz. Bu sebeple müzakereye devam edi
yoruz. 171 nci maddeyi okutuyorum. 

j HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Usul hak-
| kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında aleyhte iki kişi 
konuştular, size söz vermiyorum Sayın Halil 
özmen. 

KEMÂL SARllBRAHÎMOĞLU (Adana) -^ 
Sayın Reis, direnmenin oya konması lâzım oklu
ğu, bu haptaki Başkanlığın tutumunun yersiz 
ve teamüllere, Tüzüğe aykırı bulunduğuna dair 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu İçtü
züğün şu veya hu hükmünün değiştirilmesi, yi
ne İçtüzükte yazılı prosedüre uygun şekilde 
olur Meclis kararları İçtüzüğün şu veya bu hük
münü değiştirmeğe müsait değildir. Bu sebep
le size bu konuda söz vermiyorum. 

171 nci maddeyi okutuyorum, lütfen yeri-
ı ııifl'ze oturunuz efendim.. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, Riyaset makamı ve Riyaset Divanı 
sarih bir Tüzük hükmüne dayanarak teklifimizi 
veya usul hakkındaki direnmemizi reddetmek 
durumunda ve zorundadır. Böyle sarih bir hü
küm Veya sarih bir emsal, yazgılı bir emsal gös
termeden direnmeyi oya koymuyorum demek 
usulsüzlüktür, hatalıdır. Bu hususta söz istiyo
rum. Başkanlık Divanının usulsüzlük hakkın
da söz vermesi lâzımdır. 
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BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğim husus 

usulsüz değildir. Size söz vermiyorum, efen
dim, bu hususta daha evvel mütalâanızı ifade 
!ettiniz. Meselenin uzatmaması için size söz ver
miyorum. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Haksızlık ediyorsunuz Sayın Reis. Yanlış ve 
hatalı kararınız bir haksızlığa emsal teşkil 
ediyor, 

BAŞKAN— Riyasete hitaben «haksızlık edi
yorsunuz» 'beyanında bulunduğunuz için size 
bir jjıtıar veriyorum. 

17.1. nei maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 171 tekrar okundu). 

BAŞKAN — 171 nei madde hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kıyafet 
MADDE 172. — Danıştay meslek mensupla

rının resmî kıyafetlerinin şekli ve bunların gi
yilme zamanı ve yerleri bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 172 noi madde hakkında söz 
istiyen var mı ? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Madde ka
imi edilmiştir. 

SON HÜKÜMLER 
Kaldırılan hükümler 

MADDE 173. — Danıştaya ait 3546, 4904, 
67:16, 7197, 7354, 14 . 7 . 1960 tarihli ve 20, 
20 . 9 . 1960 tarihli ve 84 sayılı kanunlar ile 
4 . 1 . 1960 tarihli ve 2.13 sayıcı Vergi Usul Ka
nununun 406 neı maddesinin son fıkrası ve 788 
sayılı Memurin Kanununun 50 nei maddesinin 
2 nei cümlesindeki «vekil aleyhine ise Şûrayı 
Devlete» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Kaldırılan ve yürürlüğe konulan kadro 
cetvelleri 

MADDE 174. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
Danıştaya ait kadro cetvelleri, 4904 ve 7354 
sayılı kanunlarla yapılan ek ve tadilleri ile bir
likte kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (I) 
ve (İTİ) sayılı cetveller konulmuştur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAM t 

ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, madde me
tinlerinde rakamlar şifromen yazılmıştır. Hal
buki cetvellerde diğer hesap rakamları kulla
nılmıştır. Helisinde aynı rakamların kullanıl
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — 174 ncü maddedeki (cetvelleri 
ifade, eden (1) ve (3) rakamları romen rakamı 

. olarak yazılmıştır. Ko'misyon bunu normal ra
kam olarak tashih etmektedir. 'Bu tashihatla 
birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden seçilmeye ve atanmaya tabi tutulacak 
olanlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan bi
rinci Başkan, daire başkanları, üyeler, Başka-
nurı sözcüsü ve kanunsözcüleriyle, başyardımcı 
ve yardımcıların yeniden seçim ve atanma, iş
lemlerine lüzum kalmadan görevleri ve bütün 
özlük hakları devam eder. 

Bu kanuna bağlı (İH) sayılı kadro cetvelin
de unvanları değişmemiş bulunanlarla eski 
unvanlarının karşılığı "başka unvanlarla ifade 
edilmiş olanlar ve özlük Üsleri Müdürü unvanı 
ile ifade edilen eski Sicil ve Levazım Müdürü 
hakkında da yükarıki fıkna hükmü uygulanır. 

»BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Bu maddede de cetveller şifro-
menle üç olarak ifade edilmiştir. Bunu normal 
rakamla tashih ederek oyunuza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yükselmelerde nazara alınacak süre 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 

girdiği tarihte Danıştayda görevli bulunan 
Danıştay meslek mensuplarının bulundukları 
aylık derecelerinde geçirdikleri süreden iki yıl
dan fazla kısmı, sonraki yükselme süresindeki 
kıdemlerine eklenir. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var 'mı? Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müşterek Paraz Andlaşması ile ilgili oyla
maya oy venmiyen arkadaşlar varsa lütfen oy
larını kullansınlar. 
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Organların görevlerinin'devamı 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre, yeni 
daireler, kurullar, müdürlükler ve bürolar ku
ruluncaya kadar eski dairelerin, umumi heyet
lerin, hususi heyetler, reisler divanının, idare 
komisyonunun ve müdürlüklerin, tetkik ve teb
liğ heyetinin ve büroların görevleri devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 3 neü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Yok. 

Y. T. P., C. K. M. P., M. P., A. P. ve C. H.P. 
Meclis grupları tarafından müştereken verilmiş 
bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 3 neü maddesinde aşağıda

ki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Y. T. P. Grupu adına C. K. M. P. Grupu adına 

Tokat Eskişehir 
Ali Dizman Seyfi öztürk 

M. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
Yozgat Burdur 

I. Hakkı Akdoğan Fethi Çelikbaş 
A. P. Grupu adına 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Yeni organların görevlerine başlamaları ve es
ki organların görevlerine devamı. 

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu kanunla kurulan 
yeni Dâva Daireleri! görevlerini ifaya 8 . 9 . 1964 
'tarihinde başlarlar. 

DâJva 'daireleri Genel Kurudu har'iiç olımalk 
iüzıere 'diğer Dâva Dairelerinde hıevcu't dâvalar
dan, yemi (kuruilan dairelerin görevlerine giıren 
tllo/syal'ar, yulkarda ıbeliritilen tarihte, aynıca ka
rar verilim esime yıer kalmaksızın görevli daürc-
lere devııolunur. 

Bu kanuna göre, yeni kurulllar, rMidürlük-
'ler ve bfürolar kuruluncaya ve yeni daireler 
görevlerine başlayıncaya kadar ösld daıiirele-
rin, umumi hcyc'tler'in, husulsi hcydtleri'n, reis
ler divanının klar.e komisyonunun ve müd(ür-
Milkleriııin, 'tetkik ve 'tclbliğ heyetinim ve hüro-
lari'iı görevleri devam eder. 

BAŞKAN —• Bu önerge 'halkkında kovmisyio-
nun mütalâası nedir? 

CrEöîüI KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — KatılHyoruız. 

BAŞKAN — Ramilsyion kaltılıyor. önergeyi 
^oyunuza sunurylorum. Kalbul edenler... Ebmîıy'en-
ler... Ka'bul edilmiış'tir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Yalnız efendim, burada 
Dâva Daireleri Genel Kurulu diyor. Bu, Dâva 
Daireleri Kurulu olaoa'k. 

BAŞKAN — Bu işaret ediğimiz tatsihMeın 
acmra bu önerîge madde otoralk mı geçecek? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Evclt, geçici 3 neü madde 
lo'luıyor. 

(BAŞKAN — Önergede «Dâjvıa Daireleri Ku
rulu» şeklinde ifade edilmiş olan ibarenin, 
«Dava Daireleri Kurulu» olarak tasMbi ko
misyonca istenilmektedir. Bu şekliyle bu öner-
ıgeyi geçici 3 üncü madde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orîta'k Pazıar (kanun 'taısarısına oyunu kul
lanmayan aıfeadaşımıız var mı? Ydk. Cfylama 
muamelesi M'tımilş'tir. 

G'örev 
GEÇİCİ MADDE 4. — Kaldırılan, ikıtitodi 

Bulhran Muvaızenc ve Hava Kuvvetleriıne y&r-
ıdum, Esnaf ve Ka.zanç vergilerine ait dâvalar 
Dıöı'diüncü Dairede; Hayvanlar, Muamele ve 
İsitilhTâlk vongiılerine iflfişlkin dâvalar Yeldinci 
Dairede; Trafik Reisim ve Harçları ile Hususi 
Oıtıomıolbil Vergisine ait dâvalar onfbirinlci Da
irede ; çöızü'ml'eriir. 

BAŞKAN — Madde 'haklkında söz idteiyen 
var mı? Yıolk. Maddeyi oyumuza suınuy/orufm. 
Kaibul edenler... Elmiyenler.. Kabul ed'ilmilşifcir. 

ıMulhtereım arkadaşlarım, maddelerdin miülza-
Ikereısi elsnalsınldia 'biiraız geç dkultımuiş 'OİluylO'ruiz, 
Başkan burada yok. Fakat kendisi, yerine îçtü-
aüik gereğince, Ba'kanıı temisile sellâlhiıyelfcli ola-
ralk Şûrayı Devleti Relisinin Ibulunduğunu Rijya-
ısetc Mildi rmiştir. Buna ai't yaızı Rüyalselt Dürva-
ııımdadır. 

Görevli dairelere i aide edilecek dosya 
GEÇİCİ MADDE 5. — Dâva Daireleri Ku

rulu haricolmak üzere diğer dâva dairelerinde 
mevcut dâvalardan, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte siözü geçen daürelerin görevine 'gir-
müiyenlere ailt dosyalar, ayrıca karar verilim e1-
sine mahal kalmaiklsıızm, görevli dairelere dev-
ıioluınıu\ 

BAŞKAN —• Bu madde hakkında söz isti
yen var mı? Yok. Maddeyi oylarınızla ısunuiyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil-

* ımiştir. 
Kazanılmış haklar. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu 'kanunun 14 noü 
maddesiyle 8 ve 20 nıci maddelerinin san fılkra-
ısı hüikümileri, eslM SiıyaJsıal (Bilgiler (Müllkilye) 
ve Yüksek İktisat ve TUcare't okulları mezun-» 
•ilan hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu mıaidde üzerinde söz iısltiyen 
var mı? 

KEMAL SARIÎBRAHtMOÖLU (Adana) — 
Bu 6 ncı mıaidde mi efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 

Bir talkririım var da.. 
BAŞKAN —• Ayrıca sıöz ilsltiıyor mııısunuız ? 
KEMAL SARIİîBRAHtMOÖLU (Adana) — 

Ha/yır. 
BAŞKAN — Madde kaıklkunda söz istiıyen 

•yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millelt MeclM Saıyın Başkanlığına 
20 nei maddeden «Yüksek İktisat ve Ticaret 

Akademîleıü mezunları» çıkarılmış bulunduğuın-
idan, geıçiıci 6 nıcı maddedeki «20 nci m adide» kay
dının sebebi hikmeti ortadan kalkmıştır. Bu se
beple geçici 6 ncı maddenin «ve 20 nci» ibare
lerinin çıkarılarak Ikajbulünü ara ve teklif elde-
rftm. 

Saygı ile. 
Adana 

Keimall Sarıiilbraımilhloğkı 

EKREM DİKMEN (Tnı'bflon) — Önerge -
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM DÎKMEN (Traibtfon) — Mulhterem 

Heyet; elimizdeki Danıştaıy kanun tasarısı bir
çok ilmî tetkik ve etütlerden geçirildikten 
sonra 'huzura arz edilmiştir. Tasan eıvvelâ 'il -
gili derneklerin, teşekküllerin ve yüksek uner-
eilerin fikirleri alınmak suretiyle (hazırlanmış, 
bilâhara Yarlgıtay ve Danıştaym da fikirleri 
alınmış, bundan 'başka tamamlandıktan sonra 
da Ankara Üniversitiesünden 'Talhsin Bek'ir Bal
ta 'nm başkanlığında tetkik edilmliiş, iyice ilmî 
NÜzigeç] erden geçinilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle ilk derece mahkemelerinin kurulması lü
zumu dolayıs'iyle tasarı Başlbakanlığa aksetti
rilmiş, Başbakanlıkça ayrıca gerek Maliye Ve-
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kâletinin ive gerekse Devlet Personel Dairesi
nin fikirleri alınmak suretiyle Meclise aksetti
rilmiş bulunmaktadır. Bu kadar tetkikten ve 
ilmî süzgeçten geçirilen tasarı bilâ'hara Meclis
te 'Karnıa Komisyonca da tetkik edilmiştir. 
Kaldı ki, Karma Komisyon mevzuunda da ıbir 
noktaya birçok arkadaşlar, (blilhassa Istanlbul 
Milletvekili Sayın Reşit Ülker arkadaşımız; usulî 
bakımından itirazda bulunduğundan, aynı iti
razı ben de tekrarlamak istiyorum. Mecliste, 
kanaatimce ve 'birçok arkada'şlarmun da kanâ
atleri 'budur, yanlıış bir teaımül ühdas edillm>i.ş 

olup ihtisas komisyonlarında tetkik edilmesi 
lâzınrg'elen b'irçıok tasarılar, artık Mecliste 
ekseriyetin de bulunmadığı zamanlarda gC'ç'uş-
tiıileibilmek için Karma Geçici komisyonlar ku
rulmakta, ihtisası olmııyan, Lhtisaıs komisyon
larında daha iyi tetkik edecek arkadaşların 
bulunmadığı komisyonlar kurulması suretiyle 
bir an evvel * komisyonlardan geçişti riltnekte, 
arkasından da Mecliste 'biçimine getirilımekte-
dit-. 

KEMAL SARriBRAHİMOÖLU (Adana) 
— Riyaset, Riyaset «biçimine getirdi» diyor. 

EKREM DİKMEN — (Devamla) — Kaldı 
ki mevcut tasarının 8 - 'M ve '20 nci 'maddele
rinde müzakere sırasında Sayın Kemal Sarıiib-
ralhimloğlu arkadaşımız tarafından... 

BAŞKAN — Sayın hatip; Ibiraz evvel konu
şurken «biçimine getirilmektedir» t'atblirini da-
'ha uygun şekilde ifade edin. 

Sayın Kemal. 'Sanilbra'him'oğlu; Riyaseti ikaz 
şekline de siz dikkat, ed'iıı. İkinci bir ifalara 
vesile olmayın. Bir usule davet ederken usu
le uygun olarak davet edin. 

K K'MA L SARİİBR AiPTtlMOGLU (Adana) 
— Sayın Riyaset makamından istirhamdım, ar
kadaşın koımşima!arını Ibaışmdan slonuna kadar 
dinledim. Lütfetsinler, dinlesinler. Za'bıtlar 
tekrar okunsun. Bana «ihaksrzlık ediyorsun» 
,de,Vince İhtar cezası Veren Riyasetin, komis
yonların. teşkil tarzından, gayet hafif 'bir şekil
de 'burada bahsedişi 've «Miçime getiriliiyor»! 
diye («Doğru, doğru» sesleri) «!l>i'çi;mine getiri'ü-
yor» diye burada Yüksek Meclisin itibarını g'öl-
geliyecek ve çıkacak kanunların .millî irade 
karşısında («Doğru, doğru» sesleri) itibarını 
za'fa uğratacak ve belki de sarsacak ifadeler 
karşısında, Riyasetin d alı a dikkatli olması lü-
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zumunu işaret etmenin her (halde böyle 'bir ta
arruz;, tecavüz olmadığı kanaatindeyim. Ve Ki
yaset makamım reyleriyle teşldl eden Mir .Mec
lisin üyesi sıfatiyle, Riyasetten 'haklarıımızm da-
'ha dikkatlice ve 'bizim ikazımıza lüzum olmadan 
korunmasını istemek de 'hakkımızdır. Hürmetle
rimle. 

!VAŞjKAX — Sayın Kemal SarıibralhHimıoğlu; 
etlbet te (hakkınızdır. Hattâ Riyasetin usule 
aykırı bir tavrı karşısında murakıp Yüksek 
.1 Teyel in izdir. Du 'muhakkak. Fakat hatibin 
konuşması kanlısında (Tturduğunuz yerden «lîi-
yaset, Riyaset»' diye söylemek de usule uygun 
(bir itiraz şekli değildir. Hem arkadaş 'İftraz 
evvel ifade cttiğJi uslû'bu talvzih etmelidir; 'hem 
de siz de bu ikazınızı o üslûp içinde yapmama
lısınız. "Mesele bundan ibarettir. 

Sayın Dikmen, siz 1 fi Men «'biçimine getir
mek» sözünüzü tavzi'h ediniz. 

FKRFM DİKMUX (Devamla) — Frendim, 
özür dilerim. Mecliste 'beş arkadaşın 'her za
man ayağa kalkııp da «ekseriyet yoktur» deme
sine lüzum bırakmıyalım. Bu Mecliste otuz, 
kırk arkadaşın 'bulunduğaı 'bir zamanda muh
telit' teklifler yapılmaktadır. Meclisin lıi'c nl-
mazsa'ekseriyetinin, 220 kişisinin reyine nv". edil
mesi lâzuııgelen mevzular yirmi, otuz arkada
şın bulunduğu 'bir sırada, .'burada reyi eı mı ek su-
ret'iyle 'maddenin veya takririn gelçınesi temin 
edilmektedir. (Orta sıralardan «usul hakkın
da mı konuşuyor arkadaış, bunun madde ile ne 
ilcisi var?» sesleri) 

Efendim. şimdi esas mevzua dönüyorum. 
Tasarının 20 ne i maddesinde «dâıva dairelerine 
ayrılacak üyelerin Hukuk, Siyasa] Biliciler ve 
İktisat fakülteleriyle, İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri yalhut öğrenim itibariyle bun
lara. eşit yabancı memleket fakülte veya yük
sek okullarından nnezun olmaları şarttı ı\» de
niliyordu. 

Mmhterenı arkadaşımız bu mevzuda ibir de
ğişiklik önergesi verdi. «İktisad'i ve Ticari 
flimler Akademileri» mefhulmunun Ibu 'fıkradan 
çıkarılmasını istediler. Bu takrir oylandı Fa
kat, ne 'Devlet Yeldi i, ne komisyon üyelerinin 
ekseriyetl'ı Mecliste 'hazırdı. (Bu vaziyette, Mec
lisle ekseriyetin de mevcudolmadığı bir sıra
da, takrir ka'bııl edildi. Fakat ımulhakkak ki 
Meclisin vereceği kararlara bizim1 (hürmetimiz 
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vardır, ister doğru, ister yanlış olsun. Şayet 
bir yanlışlık varsa Senatoda bu yanlışlık mu-
'hakk,ak ki düzeltilecektir. 

Şimdi, arkadaşımız bu takriri verdiği za
dının ve şimdi de geçici 6 ncı madde aynı mev
zuun çıkartılmasını isterken kendilerinin ge
rekçesi şudur. «İktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinde hukuk nosyonu yoktur.» denmek
tedir. 

Fğer arkadaşımız bu fakültelerin tktisat Fa
kültesinin, Siyasal Bilgiler Fakültesinin, İkti
sadî ve Ticari İlimler Akademilerinin ders 
programlarını gerek çeşitleri ve gerekse mik
tarları itibariyle bilhakkin tetkik etmiş olsalar
dı muhakkak ki, bu önergeyi vermekten sarfı 
nazar etmiş olacaklardı. Hukuk Fakültesinde 
geniş bir hukuk nosyonunun verildiği muhak
kaktır. Fakat, bunun yanında iktisadi Ticaret 
İlimler Akademilerini çıkartırken İktisat ve 
Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile mukayese et
mek icabetler. Eğer ders programlarına bir göz 
atacak olursak, gerek miktar itibariyle 
ve gerek çeşitleri itibariyle (müfredat
larını da burada çıkarmışızdır ve bunu, 
Mecliste bir kısım arkadaşlara da bunu da
ğıttık.) (îörülecektir ki, hukuk nosyonu bakı
mında fıkradan çıkartılması istenen İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri mezunları en az İk
tisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunları kadar hukuk nosyonuna sahiptirler. 
Kaldı ki; bu fıkrada İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademileri tâbirinin çıkartılması istenirken 
bir hususa dikkat edilmemiştir. Bu kadar tet
kikten, süzgeçten geçirilerek getirilen tasarıda 
şu husus bilhassa dikkati çekmetedir. 3546 sa
yılı eski Kanuna nazaran imkânsızlıklar vardır. 
Danıştay'da bir çok eski ismi ile İktisat ve Ti
caret mektebi mezunları vardır. Bunlar kanu
nun verdiği imkânsızlıklardan dolayı dâva dai
relerine bilhassa meslekleri bakımından alâkalı 
olan, vergi kısımları ile alâkalı dairelere gire
memekte idari dairelerde çalıştırılmakta idiler. 
Bu mahzuru önlemek için yeni bir tasarı getiri
lirken dâva dairelerine de girebilmeleri tasarı
ya eklenmişti. 

Bu suretle Danıştayın zaten en yüksek bir 
idari kaza olması itibariyle mevzuununa, bile 
bugünkü iktisadî gelişmeler karşısında, en az 
yüzde yetmişini malî ve ticarî dâvalar teşkil et-
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tiğine göre, bu arkadaşların ticarî ve iktisadî 
bakımdan fikirlerinden istifade edebilmek için 
tasarıda bu fıkra ilâve edilmek suretiyle bun
ların da dâva dairelerine girmeleri istenmiş idi. 
Kaldı ki, tasarı hazırlanırken, gerekçesinde de 
belirtildiği gibi bilhassa Fransız Danıştay Teş
kilâtı Kanunundan da istifade edilmiştir. Hal
buki eğer tetkik buyurulacak olursak Fraıısa-
da Danıştay Teşkilâtında, Danıştay dairelerin
de üyelerin gerek sıfat gerek yetki bakımın
dan eşit tutuldukları ve aralarında ınenşelerine 
göre, bir tefrik yapılmadığı da gayet sarihtir. 
Bu itibarla bendeniz 20 nci maddenin son fık
rasından. İktisadi ve Ticarî İlimler Adakemisi 
mezunlarının çıkartılmış olmasının bir zühul ol
duğunu kabul etmekteyim. Hiç olıuazsa bu ha
tayı tekrar etmiyerek Geçici altıncı maddenin 
tasarıdaki şekilde çıkmasını temin edelim. Ar
kadaşımın takririni lütfen reddediniz ve 20 nci 
maddedeki bu zühul de Senatoda düzeltilme fır
satı bulur. 'Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun önergesine iştirak 

•ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Ediyoruz, efendim. 

• BAŞKAN — Burada «ve 20 nci» ibarelerinin 
çıkartılarak kabulü istenmektedir. 

Bununla maddede her hangi bir üslûp aksak
lığı olmuyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMİ 
ERTEM (Edime) — Olmuyor. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi oynuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Vuzuh hâ
sıl olmadı yeniden oyunuza arz edeceğim. Ko
misyon önergeye katılıyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Komisyondan 
bir sual sormama müsaade edermisiniz? 

BAŞKAN — Önergeyi oyluyoruz, oylama 
yapıyoruz. 

Önergeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Usul hakkında söz istiyorum, lütfen, («olmaz, 
olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeni
den oylarınıza arz ediyorum. Sarih bir neticeyi 
ilâna müsait durum zuhur etmemiştir. 
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Şimdi Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 

önergesine komisyon katılıyor. Bu önergeyi ka
bul edenler lütfen saymağa müsait bir şekilde 
ellerini kaldırsınlar.. 

Kabul etmiyenler.. Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. •'Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte 4 ncü derece maaşını kaza
nılmış hak olarak almakta olan birinci sınıf 
yardımcılarla bu derecedeki kanun sözcüleri 
sekizinci maddenin (II) bendi hükmünden isti
fade ederler. 

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

Üyelikler oranının ertelenmesi 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun 120 nci 

maddesi hükmü, yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı yıl süre ile uygulanamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Buyurun Sayın Cevat Odyakmaz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Arkadaş
lar, geçici 8 nci maddede ka'bul edilen esas şu; 
«Bu kanunun 119 ncu maddesi hükmü, yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı yıl süre ile 
uygulanamaz.» 119 ncu madde hükmü de şöyle
dir: «Danıştayda boşalan üyeliklerin yarısı, 
8 nci maddenin (H) işaretli bendinde yazılı Da
nıştay mensuplarına tahsis olunur. Bunlar ara
sında gerekli nitelikleri haiz aday bulunmadığı 
takdirde dışardan aday gösterilir.» 

O halde şimdi, Danıştayda her hangi bir üye
lik boşaldı mı, bu üyeliğin yarısı Danıştay men
suplarına, yarısı da dışardan gelecek olanlara 
ayırdedilecek. Esas kaide bu. Geçici 8 nci mad
dede bu kaideyi kaldırıyoruz, yani diyoruz ki, bu 
yarıyı Danıştay mensuplarına tahsis etmiyece-
ğiz, tamamı dışardan gelebilecektir. Altı sene 
müddetle.. 

HlLMt İNCESULU (Çorum) — Beş sene 
müddetle. 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Hayır 
beş sene değil altı sene müddetle. 

Neden üç - beş sene değil de altı sene? Bu
nun üzerinde durmak lâzım. Bu demek ki, bâzı 
şahısları sırf Danıştaya âza yapmamak için ter
tip edilmiş bir maddedir. Bunun başka bir mâ
nası yok. 
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Gelelim 11.9 ucu maddeye; bu madde ne di

yor? Diyor ki, yarısı Danıştay mensuplarına 
tahsis edilebilir. Eğer, Danıştay mensupları 
arasında bu nitelikte kimse yok ise tamamım dı
şarıdan alabilirsiniz diyor. O halde imkân var. 
Bugün halen tamamım dışardan tâyin edile
bilirsiniz. Neden? Eğer Danıştay mensupları 
içinde bu nitelikte kimse yoksa. Eğer var idiy
se, o zaman da diyoruzki, muvakkat sekizin
ci madde koyuyorum, altı sene müddetle seni 
âza yapmıyacağım. Niçin iki, üç dört sene de
ğil de altı sene? Altı sene sonra yaş haddine 
uğrıyacak da ondan. O halde arkadaşlar, çok 
istirham ederim, böyle umumi bir kanun çıkar
tırken bu kadar hususi hükümler sevk etmiye-
liım. 119 ucu madde maksadı temine kâfidir. 
«Niteliği haiz kimse yoksa tamamını dışardan 
alır» diyor. Ayrıca bir muvakkat 8 nci madde 
şevkine lüzum yoktur, kanaatindeyim. Bu mak
satla bir takrir takdim ediyorum, kabulünü is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nureddin Özdemir. 
NUREDDİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, geçici 8 nci mad
de üzerinde çok kıymetli Cevad Odyakmaz ar
kadaşımızı dinledikten sonra benim konuşma
manı lâzıragelirdi. Ama, bir heyetin müntesibi 
olarak biı- kanunu tedvin ederken o kanunun 
hukuk anlayışıma aykırı olan taraflarını tescil 
etmek bakımından ve Ody akmaz arkadaşımı 
t ey iden birkaç kelime arz edeceğim. 

Geçici 8 nci madde, müzakeresi sırasında, be
nini de, söz alarak üzerinde konuştuğum Hükü
metin 119 ve komisyonun 120 nci maddelerinin 
altı sene müddetle uygulammıyacağını hüküm 
altına almakta ve bunun esbabı mueibesi kanun
da, gerekçede bir cümle ile izah edilmektedir. 
Buna göre, Danıştayda halen 119 nen madde şü
mulüne giren elemanların noksan bulunması do-
layısiyle mezkûr maddenin uygulanmasının altı 
yıl sonraya bırakılması esbabı mucibesi ile, ya
ni halen diyor, Danıştayda, 120 nci maddenin 
şümulüne giren ki, 120 nci madde Danıştay âza-
lığına seçilecek şahısları tanzim eden 8 nci mad
denin (H) bendindeki niteliklere haiz kimseler
den boşalan üyeliğin yarısı, (II) bendinde zik
redilen niteliklere haiz Danıştay mensuplarına 
tahsis edilir. Bendeniz o madde görüşülürken 
verdiğim bir takrirle, Yüce Heyetinizin kabu
lüne mazhar olan 'bir takrirle, en az yarı-
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I sının Danıştay 'mensuplarına tahsisi gerektiği-
I 'iıi ve komisyonun ela tavzihi ile, hem Hüküme

tin, hem de Danıştay Genel Kurulunun aday
ların yarısını Danıştay mensupları arasından 
seçmesi lâzım!geldiğini Yüce Heyetiniz kabul 
etmişti. Bunun esbabı mucibesini, dışardan 
seçilenlerden ziyade ömrünü, hayatımı bir mü
esseseye vakfetmiş kimselerin, o müessese 
içinde gelişme imkânlarına sahibolması teşkili 

j ediyordu. 
Şimdi halen, bu kanunu 'hazırlıyan Danış

tay mensupları nasıl mesabet/mişlerdir, bilmiyo
rum ; bendeniz tetkik ettirdim, halen Danış
tayda açık bulunan âzaiıklarım 10 nıMi üstün
de, 8 nci maddenin (H) bendinde zikredilen ev-

i safı, nitelikleri haiz kimse vardır. Yani halen 
| Danıştayda. 3:3 - 34 kişi başkanunsözcüsü, baş-
, yardımcı ve aynı evsafta yardımcıdır. Bir da-
. kikanızı rica ediyorum, yanlışlık olmaması için 

S nci maddeye bakayım. Şimdi, «Danıştay baş
yardımcı lığı ve bu derecede kamun sözcüleri...» 

I Bu .nitelikleri haiz 3ı3 kişi vardır. Bu olmasa 
| bile burada, bir hukukî çelişiklik, bir tenakuz 
| mevcuttur. Bir maddede hem dışardan seçme 
ı yetkisini veriyorsunuz, hem de mu nitelikte 
, adam yoktur diye o maddenin işlemesini, ka-
; nunun bütünlüğü içinde 16 yıl >gerl bırakıyor

sunuz. Bu olmaz. Yoksa zaten dışardan seçi-
( yomunuz, bu 'hak verilmiş sana. Varsa bir 
, hakkı 6 yıl iptal etmeyi bizim kanuni anlayışı

mız .ka.'bull etmez. Yüce ıMeclisin de kabul ede
ceğini zannetmiyorum. Hem işin esası itiba
riyle, hem de şekli itibariyle bu çelişikliğin, 

j bu tenakuzun ortadan kaldırılması 'bakımın-
( dan -bendeniz de 8 nci maddenin kaldırılması 
| için bir teklif arz ediyorum. Yüce Heyetiniz 
| bu teklifimize iltifat gösterirse minnettar ka-
I Üacağız. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÖİöt KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTUM (Udime) — Muhterem arkadaşlarım, 
ıgcçici 8 nci maddenin 119 ncu maddeye atrf ya-

1 pa.rak bumu altı yıl süre ile uygulatmak iste
memesinin mucip sebebi şudur : Biügün Yüksek 

j Heyetiniz yeniden üç daire kurmaktadır. Böy-
! 1 elikle birden münhal âza adedi yirmiyi bul

makta, yirmi tane yeniden üye seçilmesi isten-
j nnektedir. Buna -karşılık, bugünkü Danıştay 

içindeki edem anların adedi, bu uisbeti krrşı-
' lıyacak durumda değildir. Çünkü, demin arz 
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ettiğim yere geliyorum, birden münhal adedi 
20 yi bulacaktır. Halbuki, Danıştayda bu hakkı 
kazammış, Danıştay mensuplarının adedi bu
gün kâfi derecede seçim yapma imkânını ver-
miyecek miktardadır. !Bu hal bir nevi, Danıştay 
mensuplarını .kanunen üye yapmak durumuna 
ıgetirecektir. Halbuki bundan sonra, (Dışardan, 
sekleri) evet bu maddenin maksadı dışardan da 
daha tecrübeli, eihil kimselerin Danıştaya üye 
olmasını temin edebilmektedir. Altı sene gibi 
bir müddet sonunda, böyle bir mahzur mevzuu-
bahis değildir. Çünkü o zaman yeniden daire 
kurulması ve yirmi üye gibi hir ihtiyaçla, kar
şı karşıya kalınımıyacak. Ancak, muhtelif se
bepler dolayısiyle açılacak üyelikler için yeni 
den üye seçmek mecburiyeti doğacaktır. Bu üç 
daireyi kabul etmiş bulunmakla zaten kanun 
sözcüsü ve başyardımcı adedini de çoğaltmış 
oluyoruz. Böylelikle yeni seçimlerde Danıştay 
mensupları arasında büyük adedde talepler 
ıbuilunacak ve bunlar arasından da üye olmıya 
ehliyetliler rahat rahat seçilebilmiş olacaktır'. 
îşte birden üç dairenin ihdası ve yirmi üyeye 
'birden ihtiyaç olması karşısında bu madde ge
tirilmiştir. Bu maddenin mevcudiyeti 'hiçbir 
vakit Danıştayda çalışan kıymetli mensupların 
üye olmalarına mâni olacak değildir. Çünkü, 
Danış'tayın kendi kontenjanını tesbit ederken, 
elbette ki bu üyeler arasından dilediği kada
rını seçmesinde hiçbir mahzun' yoktur. Ama, 
Danıştay üyelerine seçimde böyle bir mecbu
riyeti koyarsak, o zaman ehil bulunmasa dahi 
bu kimselerin bu adedi doldurmak için •seçil
mesi mecburiyeti ile kaırşı karşıya kalınacak
tır. Yoksa, demin söylediğim gibi, bu mad
denin mevcudiyeti, Danıştay mensupları ara
sından yarıdan fazlasını ve hattâ daha fazla
sını Danıştayın üye göstermesine mâni bir 
hüküm değildir. Bu sebeple maddemin aynen 
kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Cevad Odyaknıaz. 
CEVAD ODYAKMAZ '(Sivas) — Arkadaş

lar, Komisyon Başkanının mütalâasını dikkatle 
dinledim. Halihazırda diyorlar ki, yeni daireler 
teşkil edilecek, münhaller olacaktır. İyi ya, faz
la insana ihtiyacımız var. Binaenaleyh, bu 
münhalleri, Danıştaya yıllar yılı ömrünü ver
miş, evsafı haiz kimseler arasından seçmek, ay
nı zamanda yarısını da dışardan seçmek imkâ
nı varken, biz Danıştaydan seçilenleri altı yıl 
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için bırakacak, tamamını dışardan seçmek yo
luna gideceğiz. Arkadaşlar, bu altı yılın muay
yen bir hesabı yoktur, llhami Ertem arkada
şımız lütfen tetkik etsinler, ilk defa içindir bu 
yirmi münhal, diyorlar. Sonra, bu sene hariç
ten bir kimse geldi. İki sene sonra, üç âzalık, 
dört âzalık münhal oldu. Yine dışardan üye alı
nacak. Dışardan değerli olarak girmiş olan, 
şimdikinin değersiz kabul ediyorsa ki, bu asla 
böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Orada yirmibeş, 
otuz sene hizmet etmiş arkadaşların hepsinin di
ğer emsalleri gibi âzalığa lâyık kimseler oldu
ğuna kaaniim. Dışarıdan gelen bu arkadaşları 
seçmek imkânı mümkün olmıyacak. Altı yıl 
müddetle, hiçbir şekilde Devlet Şûrası içiıurc 
çalışmış olan arkadaşları âza yapılayacaksınız. 
Bunların bir kısmı yaş haddine uğrayıp gide
cek, bir kısmı için artık bir daha münhal âza
lık kalmıyacak. 

Arkadaşlar, seçilen azaların yaş hadlerine 
bakınız. Kamilen kadro tıkanmaktadır. Bi
naenaleyh kimse Devlet Şûrasına girmek iste
memektedir. Halen Devlet Şûrasında bulunan
lar istikballerini kapalı görmektedirler, ümit 
kesmiştirler. Bir kimse, bir müesseseye intisabet-
tiği zaman oradan en yüksek mevkii ihraz et
mek ister. Bu tabiî hakkı biz teşriî yoldan elin
den almak hakkını haiz değiliz. Onun için öner
gemin kabulünü istirham ederim. 

BAKAŞN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İLHAMİ 

ERTEM (Edirne) — Sayın Cevad Odyakmaz 
arkadaşımız, maddeyi bizim tedvin ettiğimiz ve 
burada anlaşıldığı gibi anlamamaktadırlar.' Hiç
bir vakit geçici 8 nci madde, 6 sene müddetle 
Danıştay içinden âza seçimine mâni olucu değil
dir. Sadece % 50 rakamının mecburi uygulama
sını men edicidir. Bugünkü durumda böyle 
bir mecburiyet olmadığı halde, Danıştay mün
hal üyeler için kendi azalarından dört kişi seç
miştir. Binaenaleyh bu madde kabul edilirse 
Danıştay mensuplarına bir gadr yoktur. Sadece 
bu kanunun 8 nci maddesinde belirtilen vasıf
ları haiz kimselerin buraya seçilmesine imkân 
vermektedir. Sadece mecburiyeti kaldırmakta
dır. Bu mecburiyetin kalkması zaruretini de bi
raz evvel arz ettiğim gibi birden yirmi üye bul
ma mecburiyeti ile karşı karşıyayız. Buna kar
şılık bugünkü kadro muzdaki mevcut aded bun
ları dolduracak, ve bu suretle ehiller arasından 
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seçim yapabilecek adedde değildir. Yoksa bu 
maddeye rağmen Danıştay, kendi âzalariyle 
mensupları arasından % 10 unu veyahut daha 
fazlasını % 50 veya daha fazlasını buraya ehil 
görürse elbette ki, seçebilecektir. Buna mâni 
yoktur. Ama mecburiyet yoktur. Bu sebeple 
maddenin kabulünü ve kabulünün Danıştaya 
ehil üyelerin seçilmesinde Danıştay mensupları
nı daha serbest bırakacağı, Danıştay üyelerini 
daha rahatça, vicdani kanaatleriyle başbaşa bı
rakacağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sualler var efendim, Buyurun 
Erol Akçal... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Lüzum 
kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Efendim, 

neden iki sene, üç sene, dört sene değil de altı 
senedir? Neden altı seneye çıkarılmıştır? Geri 
kalan sormak istediğim suallerime izahları sı
rasında cevap vermiş oldular. Ama altı seneyi 
nereden buldular? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Bu altı sene, iki senede 
bir terfi yapılacağına göre, gençlerin yetişmesi 
imkânı dikkate alınarak konmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun ismet Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, 119 

ncu madde, bunlar arasında gerekli nitelikleri 
haiz aday bulunmadığı takdirde, dışardan aday 
gösterilebileceğini âmirdir. aBöyle olduğuna gö
re geçici 8 nci maddenin getirilmesini icabettirc-
cek bir endişenin olmaması lâzım geldiği ka
naatindeyim. Bu hususu açıklamalarını rica 
ediyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Efendim buradaki, bun
lar arasında gerekli niteliğe haiz demek; 8 
nei maddede belirtilen, meselâ 90 lira maaş 
gibi oradaki umum müdürlük, valilik gibi 
sıfatlara ve burada da 90 lira asli maaşlı yar
dımcılık ve kanunsözcülüğüne şamildir, öyte 
bir zaman olur ki, Danıştay'da 90 lira asli 
maaş alan bir kanunsözcüsü veya başyardım
cısı bukınmıyabilir. O zamun bunu dışardan 
çıkarılacağına aittir. Halbuki bizim burada 
belirtmek istediğimiz endişe, 90 lira. asli maaşı 
dolduran kimseler vardır. Ama, bunların adedi 
çok "az olduğu için ehliyetleri arasında tercih 
imkânı bulunmadığı zaman da mecburen otoma-
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tikman bunların âza olması temin eddl-eeek-
tir. % 50 dendiğine (göre, şimdiki âzalfcnn 
10 kişisi mecburi olarak Danıştay mensubu 
olacaktır. Farzederim ki, Danıştay da 90 liralık 
4 kişi vardır. O halde onu birden Danıştay 
üyesi olmıyacaktır. îş'te bu 8 nci madde bunu 
önliyacektir. Dokuz kişi, on kişi buraya ehil lise, 
elbette ki, Danıştay Heyeti kontenjanını seçer
ken bunları âza seçebilecektir. Ama, biz bu 
maddeyi kabul etmezsek Danıştay'ı üye seçi
minde mecburiyetle karşı - karşıya bırakmak
tadır. Karşısına dokuz kişi çıkarsa veya on 
kişi 90 lirayı doldurmuşsa bunların ehliyeti 
üz-arinde hiçbir şekilde kanaat yürütmeden 
bunları otomatikman üye seçecektir, işte oto-
matikman üye seçen bir madde olmaması için 
bu hüküm getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Ben sual sor-

mıyacağım, Konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil înal. 
KÂMlL İNAL (Bolu) — Ben de konuşaca

ğım. 
Sarih olarak bir şeyi öğrenmek istiyorum : 

Halen Danıştay'da, Başyardımcılık ve bu dere
cede kanunsözcülüğü yapan kaç kişi vardır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÎLHAMÎ ERTEM 

(Devamla) — Bunu ancak sorup söyliyebilirim. 
Fakat bu şekilde bir soruya cevap vermek is
temem. O zaman da böyle bir hal olursa bir 
nefvi burada vazife gören arkadaşları şimdi
den siz üye olamazsınız gibi bir töhmet altın
da bırakmış oluruz .Bu hatalıdır. Biz bugün 90 
lirayı almış olan bu arkadaşların üye olarmya-
cağı kanaatinde değiliz. Bunlar rahat rahat tiye 
olabilirler. Ama biz böyle bir madde getire
rek seçime gitmek suretiyle Danıştay'ın ken
disini bu kanun maddesi ile bağlı kalıyoruz. 

NUREDDÎN ÖZDEMÎR ( Gümüşane) ' — 
Efendim, lütfen Danıştay Başkanından sorsun
lar, ben sarih cevap istiyorum. Danıştay'da 
Danıştay Başkanunsözcülüğü veya kanunsöz
cülüğü yapan kaç kişi vardır? Bunu sarih 
olarak öğrenmek istiyorum. , 

GEÇtCÎ KOMÎSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Peki sorayım efendiler. 

BAŞKAN — Sualler cevaplandırılmıştır. 
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Reşit Ülker söz istedi, buyurun efendim. 
REŞİT ÜDKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bir noktada tereddüt jfar. Sözcü ar-
kadaşızm sözlerinden, 20 civarında açık üye
lik bulunduğunu ve bu kanun yürürlüğe girer 
girmez bu üyeliklere seçim yapılması lâzım -
geldiğini - eğer yanlış anlamadımsa - ve bu 
takdirde ihtiyaç fazla ve talep de belli ve sı
nırlı olduğu için âdeta mecburi olarak har ta
lebin, üyeliğe alınması zorunluğu çıkacağını, 
açık olarak değil ama, söylenen sözlerden an
ladım. Gerçekten de Danıştaya üye seçerken Da-
nıştayın idarenin mukadderatı üzerindeki rolü
nü, kamın, nizamname yaparken ve büyük me
selelerde danışılan vasfını göz önüne alınca, böy
le mecburi bir seçimin yapılmasının doğru ol-
mıyacağı aşikârdır.. Yalnız, akla bir sual ge
lir. 119 nen madde yarısının bu vasıfta olanlar
dan alınacağını söylediğine göre, daha evvel 
geçen 8 - 9 - 10 ncu maddelere göre Danıştaym 
seçim yaparken vasıfları dolayısiyle almak is
temediği kimseleri, almamak hakkı yok mu
dur? Komisyonun ibu noktayı açıklaması lâzım
dır. Eğer kanunun geçmiş maddeleri ile böyle 
bir seçim yapmak yâni aralarından istedikle
rini almak, istemediklerini almamak şeklinde 
bir hakkı yoksa, o zaman bu maddenin getiril
mesi doğru olabilir. Yok eğer o maddelerde bir 
seçim yapmak ve lâyık, görmediğini almamak 
imkânı varsa, o zaman bu geçici maddeye ih-
tiyaçolmıyacağı kanaatini taşımaktayım. Hür-
metleriml'O. 

BAŞKAN — Sayın Nureddin Özdemir, söz 
sıranız var, kaydedilmiştir. Size söz verece
ğiz efendim. 

Şimdi yöz sırası Kâmil İnal'mdır. 
KÂMÎL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş

larım, Komisyon sözcüsü arkadaşımız buradan 
soruları, cevaplandırırken, «Buradaki altı yıl 
niçin beş yıl, dört yıl olmadı da altı yıl oldu?» 
sorusuna karşılık «Danıştayda iki yılda bir ter
fi yapılacak.» dediler. Yani iki, dört, altı; üç 
terfi yapmış insanların, bir hazırlık safhası 
geçirmesi bakımından konduğu zehabı bende 
uyandı. Orada % 50 si dışardan alınabilir. 
Eğer içerde bu vasıfta kimse yoksa dışardan 
alınabilir kaydı var. Bu şekilde bir kayıt olduğu
na göre geçici 8 nci maddenin buradan çıka
rılması lâzımdır. Yirmiiki tane açık olacak de
niyor. Bâzı arkadaşlar ise burada halihazırda 
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34 kişi vardır diyorlar. Yirminin onu içeriden 
alınacak. Bu arkadaşlar hâzır der ve seçilebi
lirler. Altı yıl bekletmenin sebebi burada an
laşılamamıştır. Komisyon sözcüsü bizi ikna ede
memiştir. Cevat arkadaşımızın önergesinin oy
lanmasını ve kabul edilmesini istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdemir. 
NUREDDİN ÖZDEMİR (Uümüşane) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, mesele şahsileş-
tirilerek hukuk kaideleri bir kenara bırakılmak
tadır. Meseleyi, sadece hukuk prensipleri için
de mütalâa etmek lâzımdır. Komisyon kanu
nun ahengini geçici madde ile bozmaktadır. 
Net ve açık olarak arz edeyim: 119 ncu mad
de ile tanınan husus bir haktır. Esas budur. 
Yani esas, Danıştayda boşalan üyeliklerin ya
rısının Danıştay mensuplarına tahsis edilmesi
dir. Yani kanunda, madde olarak koruyacağı
mız esas budur. Şimdi, dışarıdan seçilme is
tisnadır. (ierekçede bu nitelikte kimseler yok
sa dışarıdan seçilir. Dışarıdan aday göstermek, 
dışarıdan seçmek istisnadır. Varsa seçilecek
tir. Yoksa, o zaman gerekçenin zarureti mey
dana geliyor. Yoksa, dışarıdan alınacak. Zaten 
bu. istisna hakkı seçeceklere verilmektedir. Hal
buki geçici 8 nci madde burada hakkın temeli
ni değiştirmektedir. Eğer geçici 8 nci madde
yi kabul ederseniz, yarısının Danıştaya tahsi
sinin hak oluşu ortadan kalkmakta Danıştay 
azaları içinden seçmek istisna haline gelmek
tedir. Yani komisyon diyor ki," «Danıştay aza
larından seçmeye mâni bir hal yoktur, bu mad-' 
deyi kabul ederseniz.» hayır! Bu maddeyi kabul 
ederseniz kanunun zihniyeti değişmekte, hak
kı temeli değişmektedir. Dışardan seçmek 
istisna olduğu halde kanunun yapılmasında, bu 
sefer dışardan seçmek temel olmakta, Danış-
taydan almak istisna olmaktadır. Bu kanun 
bu espri ile tanzim edilmemiştir. 

Kaldı ki biz bu kanunla üç daire ilâve etmi
şizdir. Üç daire onbeş münhal eder. Bir başkan, 
dört âza, onbeş münhal eder. Halen Danıştay
da bütün dairelerin baş yardımcıları vardır. 
Kanun sözcüleri o ayarda ve o niteliktedirler. 
Yani 8 nci maddenin zikrettiği niteliktedir. Bu 
yirmi kişi, yirminin yarısı on, kişi eder. Bura
da üç misli insan vardır. Bu hakkı iktisabetmiş 
insan vardır. Bunlar arasından aday gösterile
cektir. Bu maddeye dair sorduğum suali sarih 

— 112 



M, Meclisi B : 32 
olarak cevaplandırmadılar. Ben tahkik ettim, 
otuz üç kişi 'halen vardır. Üç daire ilâve ettiği
mize (göre onbeş kişiden yarısı, aday gösterile
cektir. otuzüç kişi içinden sekiz kişi aday gös
terilecektir. Hâlen bu vardır. "Kaldı ki, bu he
saplardan vaz geçelim. Demin dediğim noktaya 
Yüce Meclisin dikkatini çekerim. Komisyonun 
120 nci maddesi temelinde, esasta hakkı tesbit 
eden maddedir. Danıştay âzalarının yar.ısı esas 
olarak alınmıştır. Bulunmadığı takdirde dışarı
dan seçilecektir. 8 nci madde kabul edilirse, 
âmir hükümdür;.-uygulanmaz. Bir defa hak ıs
kat edilmiş, takdire kalmış, lııtfa kalmıştır. İs
terse seçer. Böylelikle biz, 119 ncu maddede ka
bul ettiğimiz hukuk prensibini, 8 nci madde ile 
ters döndürmekteyiz. Hakkı istisna, istisnayı 
hak haline getirmekteyiz. 

Tekrar ediyorum Yüce Meclisin temayülü 
kâin bu istikamette olduğu anlaşılmaktadır. Ko
misyon, kanunun bütünlüğünü bozucu bir isti
kamette çalışmaktadır. Esas, boşalan üyeliklerin 
yarısının Danıştay mensuplarından seçilmesidir. 
Orada yoksa, dışardan almıya hiçbir mâni yok
tur. Kaldı ki bu hak seçeceklere 119 ncu madde 
ile verilmektedir. Bunlar Danıştay mensupları 
arasından lütfen seçeceklerine evvelâ Danıştay-
da mevcudolan kadarını alsınlar, yoksa lütfen 
dışardan seçerler. 

Yüce Meclisten takririmizin lütfen kabul 
edilmesini; kanunun esasını bozan 8 nci made
nin tayymı istirham ediyorum. .Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Nureddin özdemir'in sualine cevaptır. 
Bugünkü durumda Danıştaya üye olabilme du
rumunda, Danıştayda onyedi üye vardır. Bun
lardan dört tanesi hâlen münhal bulunan üye
likler için Danıştay tarafından seçilmiştir. Bina
enaleyh geriye onüç üye kalmıştır. Yani bu 
% 50 onüç üye arasında cereyan edecektir. Ama 
tekrar geriye dönmek istiyorum.. Onüç üyenin, 
buraya lâyık olmadığı hakkında asla bir konuş
mada 'bulunmak istemiyorum. Ama bu münhal 
adedi ile, seçilecek üye adedini karşılaştırdığı
mız zaman bir nevi otomatikman üye seçimi im
kânını verecektir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımızan sualine ge
lince; yeni kabul ettiğimiz kanun ile seçmeye 
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'mecburdurlar. İki ay içinde Danıştay mün'hali; 
seçecektir; bir ay içinde de Anayasa Mahkemesi' 
seçimi tamamlıyarak üç ay içinde münhal leri 
doldurmuş olacaktır. Bu yeni kanuna .göre yet
miş iki tane üye olması lâzımdır. Halen elli bir 
üye vardır, yirmi ;bir üyeye ise yeni seçimde1 

ihtiyaç vardır. İşte bunu düşünerek bir nevi: 
kanuni üyelik tanımamak için bu tarzda Danış
tay ihtiyari bırakılmıştır. Ama demin verdiğim 

i misal de belli etmektedir ki, Danıştay zaten bu
nu böyle kullanmaktadır. Altı münhal üye için 
seçim yaparken dördünü kendi mensubu ara
sından seçmiştir. 

NUREDDİN ÖZDEMİR (Oümüşane) — 
.Üçünü seçmiştir. 

OEÇİıOİ KOMİSYON (BAŞKANI İLHAMÎ 
MRTEM (Devamla) — Dördünü kendi mensu-

, bu arasından seçmiştir. Binaenaleyh, bu da 
•göstermektedir ki, 8 nci maddenin bu tarzda 
kabulüyle Danıştay mensuplarına Ihiçbir şey 

I kaybettirmiyor. Ama buna mukabili, Danış
tay Clenel Kurulunu mahdut adaylarla karşı 

I karşıya bırakarak bir nevi kanuni üyelik yap
ma durumundan uzak bırakarak, daha rahat 

I olarak seçim yapmak, reylerini daha rahat 
I olarak izlıar etmek imkânını veriyor. Madde-. 
I nin aynen kabulünde umumi menfaat olduğu 
I kanaatindeyiz. Hürmeti erimle. 

RUŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sual so-
I rabilir miyiz 
I BAŞKAN — Buyurun. 
[ REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bendeniz biraz 
I evvel kürsüden şunu sormuştum; vasfı yeter 
I görülmiyen kimseyi Danıştay seçmeye mecbur 
I mudur1? Bunun cevaplandırılmasını istirham: 
I ediyorum: 

I OEÇliOÎ KOMİSYON BAŞKANI İLHAM î 
I ERTEM (Devamla) —Müsaade ederlerse, izah 
I edeyim. Bu vasi'ftan kasdedilen şey, eğer 8 nci 
I maddedeki yazılı nitelikler ise, elbette ki bun-
I lan tutmıyanları seçemez. Ama bunların tut-. 
I masına rağmen, ehliyet bakımından takdir 'hak-
I ;kını kullanırlarsa, eğer bugünkü 8 nci madde 
I çıkarılırsa, takdir haklarımı kullanamıyaeakılar-
I dır. Otomatikman o kimseyi .seçmek mecburi--
I yetinde kalacaklardır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 8 nci madde-
I deki ehliyet şartları ile seçilebilmesi mümkün 
I müdür, bunu soruyorum? 
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-GEÇİCİ KOMİıSYOıN IB AŞK ANI İLHAMI 

ERTHM (ıDevamda). — % 50 ile bağlıdır. Eğer 
bu 8 nci maddeyi kaldırırsak, adedler de belli 
olursa, ehliyeti dikkate alımadan seçmeye mec
bur kalacaktır. 

BAŞJKAN — Tamam efendim. Sayın "Faruk 
Küreli, buyurunuz. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu madde üzerinde müzakere
nin uzaması kanaatimce geçici 8 nci madde
min başlığının ifade ettiği mânasiyle, metnin
de mündemiç mânasının birbiriyle alâkasız ol
masından ibarettir. Şöyel 'ki; mesele ile alâ
kalı maddelerden biri 8 nci maddedir. 8 nci 
madde Devlet Şûrasında üye olacak' kimsele
rin 'evsafını, ehliyetini tâyin ediyor. 119 ncu 
madde, bu ehliyette olan birden fazla olan 
insanlarım seçilme tarzını, içerden, dışardan 
.seçilecek üyelerin oranını gösteriyor. Üzerin
de müzakere cereyan eden geçici 8 nci madde 
ise 119 ncu maddenin bir müddet tehirini emre
diyor. 

Geçici 8 nci maddenin başlığı şu : «Üyelik
ler oranının ertelenmesi..» Yaıni Danıştaya 
içerden ve dışardan seçilecek üyelerin oranına 
ait hükümler ertelenecektir. Şimdi ımaddeyi 
okuyalım. 

Maddenin başlığını okuyunca üyelikler 
oranında bir erteleme görüyoruz. Madde ise 
şöyledir : 

«Bu kanunun 119 ncu maddesi hükımü, yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı yıl süre 
ile uygulanmaz.» 119 ncu madde altı yıl ısüre ile 
uygulamam uyacak. 119 ncu maddeye bakltığımitz 
ızaman yalnız oran ile alâkalı değil. Nitekim ils-
Itenillen, emredilen oranda üye bulunlm aldığı tak
dirde tamamı dışarıdan da alnnalbilür, deniyor. 

Ş'ilmdi '1456 sayılı Kamun meriyetten kaldın 1-
• id iğin a göre bu Kanunda 119 ncu maıdlde hiıçlbir 
suretle taltlbik ediılıemiyeoek, dandiğine göre, 
münhal üyeliklere hangi kanunun hangi maddesine 
göre üye seçilecek. Muallâkta kalır arkadaşlar. 
Başlangıç yalnız oranı tesbit ediyor. 119 ncu 
madde içeride üye bulunmadığı takdirde dışarı
dan almayı emrediyor. 119 ncu maddenin metnin-
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de maddenin tamamı altı yıl ertelenince bu mad
de lıüç tatbik ed'ilmüyeıcek, yok farzedülmiek lâ-
'zuırn, altı yıl için. Danıştay in merî 3456 ısıayılı 
Kanunu da kaldırdığımıza göre, hangi nisbet da-
ihilinlde ve nerelerden üye saçülecek'tir? Metae-
le muallâkta kalacaktır. Müzakerelerin ulzama-
sı, çelişmeye düşmemiz bundandır. Komisyonun 
dikkatine arız ederim. Hiürmetlerlilmlle. 

BAŞKAN —• Baışka söz istiyen yolk. Sayın 
Asılın Eren .söz mü istiyorsunuız, sual mi sora
caksın ÜZ? 

ASIM EREN (Niğde) — Süz istiyorum 
•cif endim. 

GEOlOt KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Efendim. maddeyi geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, KJomSlsyıoın 
maddeyi geri istiyor. Tekllilfi oylayayım, kalbini 
odilmeıziS'C size söz vereceğim. 

ASIM EREN (Niğde) — öyle ise madde 
ile ilgili bir takririm var, onu da beraber alsın
lar. 

BAŞKAiN — Şimdi Komisyon bu m adîde 
üzerinde müzakerelerin ışığı a'Htında dlülşünütp 
yenliden tedvin etmek için maddeyi ıg>erİ işiti
yor. Bu teklilfli loyunuıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... l^tlmiyeniler... Kalbul eldilimilştir. 

.Sayın Asım. Eren, lütfen siız de ön'er|genülzi 
Ikoınvîlsyöna veriniz. 

Bu geıçfci maddenin taylyını derpiş eden üç 
önergeyi de komisyona veriyoruz. 

Açık oyumuza sunulan Türkiye ile Aıvruıpa 
Ekionlamlilk Topluluğu arasında (bir orlfcaklılk ya
ratan anldlaışma ve dklerimin onaylanJmaismın uy
gun Ibulunduğuna dair kanun tasarısına veri
len oyların sonucumu a.rz ediyoruz. 

«Oy verenler 20)5, kalbul ekilenler 204, redde
den 1,» 

Yeter sayı elde olunamamıştır; gelecek bir-
leışfiirnde tekrar oya sunulaıcaktır. 

Vakilt geçtiğinden, .15 Ocıak 19G4 Çarışaımiba. 
günü saat 14 te toplanacak olan Türkiye 
Bülyülk Millet Mecliısi toplantısını müteakip 
'toplanmak * üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.45 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dînçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
ismail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 205 

Kabul edenler : 204 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 236 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Eteni Ağva 
Ömer Eken 
Rafct Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Enıinağaoğlu 

AYDIN 
flilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çaııga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

Şefik İnan 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şer af ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Gilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fehrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben • 
Naci öktem 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
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Nihat Küıışat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeld Oîktay 
ismail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh' Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
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t KONYA 

Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 

! Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MALATYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

I AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
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I MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
ihsan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin A ğaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güncr 

SAMSUN 
Nurettin Ceıitoğlıı 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekl: 
Cevad Odyakmaz 

Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip
oğlu (I. Ü.) 
ihsan Köknel 
Ahmet Üstün 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizim an 
Mehmet Kazova 
Zeyya't Koeamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahaıılı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulan alp 

VAN 
Şiik i'ü Köse rcisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaoıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğiu 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Kudret Mavitan 

[Oya katilmıyarilar] 
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BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliya oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refot Sezerin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çotoanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pit'içeioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 
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EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ilürrenı Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Sayacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlv 
Sekip inal 
Sala Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlny 
thsan önal 
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İSPARTA 

Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran. 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
tlhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret. Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilerin 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
•Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğhı 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

BİZE 
Fuad Sirmen (Balkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
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Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
\]ym Kılıç 

32 

Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Os/man Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

StVAS 
ibrahim Göker 
Rahmi Gjinay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

[Açık ü 
Aydın 

Erzurum 

Katay 
tstanbul 
Kocaeli 

1 

1 

1 
1 
1 
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TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu . 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Kâmuran Urai 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlı» 
(t) 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musliılı Görentaş (î. Ü.> 

YOZGAT 
lsmadl Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müfttio&lu. 
Mehmet Ali Pestile! 

• 

* 

\>0<( 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZlKİNCl BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Devlet personeli meslek teşekkülleri 

kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 543) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12 .1963] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

3. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı ; 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 

6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 . 1963] 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmaii 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emeldi Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihk : 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkımda kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 . 1963] 

6. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 



7. — Cumhuriyet Senatosu tzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân Komisyonları raporları (2/327) (S. Sa 
yısı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

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

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

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

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın 
{$85 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
•pizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter
liden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın İVtillet vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu-

2 — 
i nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 

eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

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

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

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat «Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

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

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka^ 
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 

I bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül-



teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya Milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil inal'm, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi: 20 .9 .1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

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

22. — Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 

3 — 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Öa-
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

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

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

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

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

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

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

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1903] 
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30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

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

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

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

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

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor-
lan (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

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

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

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

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

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporlan (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 . 1963] 

40. — 5442 sayıflı İl İdaresi Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : İ8 .10 .1963] 

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

42. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin C. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 
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44. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri I 

hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 

. yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(1/432) (S. Sayısı : 247 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 24 .12 .1963] 

45. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . İ2 . 1963] 

46. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri. (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
(S. Sayısı : 204 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

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

48. — İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola
rak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26,. 12 .1963] ' 

49. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan İle 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memur)n 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyjel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini tş,-
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân*, komisyonları raporları. (2/46İ) 
(S. Sayısı : 540) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1963] 

50. — İstanbul Mlleîvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1964] 

51. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/571; C. Senatosu 1/823) (M. Meol^i 
S. Sayısı : 546; C. Senaıtorau S. Sayısı : 357) 
[Dağıtma tarihi : 11.1.1964] 

512. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ile Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ranoruna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisvortu 
Bakanlıkları tezkereleri (M. Mecl'si 1/565, 
2/610: C. Senatosu 1/316) (M. Meclisi S Sa
yısı : 547; C. Senatosu S. Sayısı : 351) [Dağıt
ma tarihi ; 11.1.1964] 

53. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 viilı 
Bntce Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yakılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisvonu ranonuıa dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisvor»n Baş
kanlıkları tezkereleri 'M. Meclisi 1/576 r Q. 
Senatosu 1/319) (M. Meclisi S. Savısı : fr*İ; 
C. Senatosu S. Sayısı : 354) [Dağıtma tarihi |: 
11 . 1 . 1964] 

54. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
vılı Bütçe Kanununa ba*lı cetvellerde de^Vk-
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar-



ma Bütçe Komisyonu raporuna dair 0. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/572; C. Senatosu 1/317) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 549; C. Senatosu S. Sa
yısı : 356) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1964] 

55. — 1963 malî yılı Bütçe Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 
1/318) (M. Meclisi S. Sayısı : 550; C. Senatosu 
S. Sayısı : 355) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1964] 

56. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde derişiklik yapıl
ması hakkında kanım tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair O. Senatoyu ve K?,ıma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/564; C. Senatosu 1/321) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 551; 0. Senatosu S. Sayısı : 352) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1964] 

57. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyo
nu Başkanlıkları ret tezkereleri (M. Meclisi 
1/551, C. Senatosu 1/320) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 552; 0. Senatosu S. Sayısı : 353) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 1 . 1964] 

58. — Petrol Dairesi Başkanlığı .1963 yılı 
Bütço Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/557; 0. Senatosu 
1/310) (M. Meclisi S. Sayısı : 553; C. Senato
su S. Sayısı : 317) [Dağıtma tarihi : 111.1904] 

59. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması halikında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair O. Senatosu ve Karma Bütç'3 Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/556; 
C. Senatosu 1/309) (M. Meclisi S. Bayisi : 554; 
ö. Senatosu S. Sayısı :' 318) [Dağıtma tarihi : 
11 . 1 . 1964] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 

6 — 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
Mroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6 .1963] 

6. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı 'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 



8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobâsı köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 9. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Malîye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci-
görüşme tarihi*: 5 . 9 .1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişlerr ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 .1963] 

11. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

X 13. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun buluduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 14. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy-
yun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 15. — özel tıbbi tedavi ve termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
,Şağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon-
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lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin-. 
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 67Ö5 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/39(5, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı :288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (IS. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1963J 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (JS. 
Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme-
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si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi : 18 .10 .1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasansı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Saflık ve Sosyal Yardım Komis
yonu ranorıı (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14. — Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çaptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) CS. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

16. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Patime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha

san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

17. — istanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1.10 .1963] 

18. — Vezirköprü ilçesinin panabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

19. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

20. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet konr'svonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Savısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 .1963] 

21. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 .1963] 

22. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanımla değişen 30J5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı ; 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 , 1963] 



X 23. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/32Ö) 
(S. Sayısı: 524) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

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

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

26. —- 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11 .1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

27. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18. 6.1963] 

X 28. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 .7 . 1963] 

29. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası-" 
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

30. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar

dım ve Plân komisyonlan raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X 31. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mutsafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocuklann cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) 
(S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15.6.1963] 

32. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 .1963] 

33. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldınlması hakkında kanun tasansı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve ikj 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kânun teklifi ve Ma
liye ve Plan komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1.7.1963] 

35. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasma dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi: 1.7.1963] 

86. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan 
(2/33) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
2 .7.1963] 



10 
X 37. — 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 38. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti-
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 39. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 40. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel. Ticaret ve Plân konrsvonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 42. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektupların onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/428) CS. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 43. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis

yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

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

45. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
I nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
I I . 7 . 1963] 

46. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7 .1963] 

47. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

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

X 49. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisvonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 9 . 1963] 

51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının. 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma târihi : 4 .9 .1963] 
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52. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa

yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi : 5 .9 1963] 

53. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 . 1963] 

54. __ istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı : 384) [Dağıtma 
tarihi : 9 .9 .1963] 

55. __ Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Malive ve Plân ko
misyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 .9 .1963] 

56. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 13 .9 .1963] 

57. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 .9 .1903] 

58. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 9.1963] 

59. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme*^ 

ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'in, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (2/423, 2/424) (S. 
Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

60. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
?ar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu-
t)un bâzı maddelerinin değiştirilmeline dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
porları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 61. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci Donem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. O. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının on yıl faizsiz taksite ballanmasına 
ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân Komisyonları 
raporları ile Anayasa, Komisyonu mütalâası 

• (2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 .9 .1963] 

62. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı • 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10.1963] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkinin, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499^ (S. Sayısı : 
474) [Dağıtma tarihi : 4.10.1963] 

64. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcu oğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 15 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 
475) [Dağıtma tarihi 5.10.1963] 
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65. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4930 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7.10.1963] 

66. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli eörev ile bu
lunanlarda, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyo
kimya mütehassıslanna ödenek verilmesine dair 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Mehmet 
Ali Arıkan'm, hekimlere aylık hizmet karşılığı 
ödenek verilmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) [Dağıt
ma tarihi : 8 .10 .1963] 

67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Dev
let hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ma-
live ve Plân komisyonları raporları (1/481, 
2/278) (S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 
9 .10.1963] 

68. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde «klenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15.10.1963] 

69. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının 
tik ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec

ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
6 nci ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525, 
2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi : 24 .10 .1963] 

70. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

X 71. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

72. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

73. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldmlması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

74. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S- Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

75. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 76. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Ki-
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rallığı ve Kıbrıs Oumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne muta al-
lik Anlaşma ile A, B, 0, D, E, F, eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, ittifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Oumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan ittifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

77. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi : 10 .12 .1963] 

78. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

79. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 .6 .1963] 

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

81. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve içişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S, Sayısı : 849) [Dağıtma tarihi : 12 .7.1963] 

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

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

X 84. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 85. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tanm Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tanm ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 86. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

87. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3.12.1963] 

X 88. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 89. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da-* 
ğıtma tarihi : 24 . 12 . 1963] 
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X 90. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu

nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 91. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı : 537) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 . 1963] 

92. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

93. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması i 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkın
daki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti- j 
caret, Maliye, Tanm ve Plân komisyonları ra- i 
porları (1/491, 2/491) (S. Sayısı : 539) [Da- -
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

X 94. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış

işleri. ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

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

X 96. — Türkiye ile Avrupa ekonomik top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/559) (S. Sayısı : 544) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 12 . 1963] 

97. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Albayrak'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma tarihi : 
4.1.1964] 

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

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

(Millet Meclisi 32 nci Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
Andlaşma ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Ticaret, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /559) 

T. C. 
Başbakanlık 20 , 10 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2137/4549 
MİLLBT MECLİSİ: BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye il 3 Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir or
taklık yaratan Andlaşma ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» 
ve gerekçesi, ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet tnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 
1955 yüı Haziran ayında Avrupa Kömür, Çelik Birliğine mensup altı devletin (Fransa, Al

manya^ italya, Belçika, Holânda, Lüksemburg) Dışişleri Bakanları Messina'da yaptıkları bir 
toplantıda, nükleer enerjinin geliştirilmesi alanında bir birlik ve altı devlet arasında ortak bir 
pazar kurmak üzere bir prensip kararına varmışlar ve bu hususta bir raporun hazırlanması 
için Belçika Hariciye Nazırı Spaak'ın Başkanlığında bdr Komite kurmuşlardır. 

Adı geçen Komitenin çalışmaları 1956 Nisanında neticelenmiş ve .hazırlanan rapor üzerine 
Altı Devlet arasında yapılan görüşmeler sonunda 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da Avrupa Eko
nomik Topluluğunu kuran Andlaşma imzalanmıştır. 

Adı geçen Altı Devletin parlâmentoları tarafından tasdik edilen bu Andlaşma 1 Ocak 1958 
do yürürlüğe girmiştir." 

Roma Andlaşmaısı, ismi geçen Altı Devlet arasında-bir yandan gümrük birliği, diğer yandan 
ekonomik hayatın bütün alanlarında bir birleşme vücuda getirilmesini ön görmektedir. Anlaşma
nın hedeflerine dereceli bir şekilde ulaşılacak ve 12 sene içinde gerek günırük birliği gerek eko
nomik birleşme tamamen gerçekleşmiş olacaktır. Roma Andlaşmasının imzalanmasından sonra 
Avrupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtının (o tarihlerde henüz teşkilâtın ismi Ekonomik İş Bir
liği ve Kalkınma Teşkilâtı olarak değiştirilmemişti) diğer üyeleri, Teşkilâtın bünyesi için
de ayrı bir grup meydana gelmesinin mahzurlu olabileceği düşüncesiyle Avrupa'da bir Serbest 
Mübadele Bölgesi kurulması fikrini ortaya atmışlar ve bu maksatla Bakanlar Seviyesinde kuru
lan bir komisyon çalışmaya başlamıştır. 

Ancak Altıların görüşleri ile diğer üyelerin ve bu arada bilhassa İngiltere'nin görüşleri ara
sında büyük farkların uzlaştırılması mümkün olamamıştır. Müşterek Pazar Devletleri 1 Ocak 
1959 tarihinde gümrük tarifelerinde ilk indirimleri yapmışlar ve aynı tarihlerde Serbest Mübadele 
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Bölgesi kurulması ile ilgili olarak OECD çerçevesinde yapılan görüşmeler müddetsiz bir şekilde 
tehir edilmiştir. 

Bunu mütaakıp ingiltere'nin teşebbüsü ile diğ'sr yedi OECE üyesi, «Avrupa Serbest Mübadele 
Bölgesi» ni ortaya çıkaran bir anlaşmayı 20 Kasım 1959 tarihinde imzalamışlardır. 

Bu şekilde OECE devletlerinin iki ayrı grup a bölünmeleri ve içlerinde Türkiye'nin de bu
lunduğu beş devletin ise iki grupun da dışındı kalmaları gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 
Türkiye ile birlikte gruplar dışında kalan devletler Yunanistan, İzlanda, İrlanda ve İspan
ya'dır. 

Ekonomik birleşme hareketlerinin genellikle politik neticeler yarattığı ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun, ise bilhassa bir siyasi birleşmenin çekirdeği olarak ortaya çıktığı göz önünde 
tutulacak olursa, Cumhuriyetin kuruluş tarihinden beri Batı devletleri ile mukadderat bir
liği yapmış bulunan Türkiye'nin, bu devletler arasında siyasi bir birleşmeye doğru gidilir
ken hâdiselere seyirci kalmasının mümkün olamıyacağı anlaşılacaktır. 

Bu sebeple Hükümetimiz 1959 yılının 31 Temmuzunda, ortak üyalik tesisi isteği ile Müşterek 
Pazar Konseyine başvurmuştur. İsteğimiz, Konseyin 11 Eylül toplantısında müspet olarak kiar-
ışılanmış ve 28 Eylül 1959 tarihinde görüşmelere başlanmıştır. 

Görüşmeler gerek yurt içinde yapılacak inceleme ve çalışmaların uzun zamana ihtiyaç gös
termesi, gerek Ortak Pazarın kendine has formaliteleri sebebiyle 4 -seneye yakın sürmüş ve iki 
heyet değişik tarihlerde Brüksel'de 10 defa toplanmıştır. 

İlk dört toplantıda daha çok anlaşmanın hangi esaslara dayanılarak hazırlanabileceği konusun
da araştırma ve imeelemeler yapılmış, bu hususta 18-212 Haziran 1962 .tarihleri arasında yapılan 
5 nci »görüşmede bir görüş birliğine varılabilmiş, bu ve hundan sonraki görüşmeler, mutabık kalı
nan esaslara dayanan :bir anlaşmanın hazırlanmasına hasredilmiş ve nihayet ortaya çıkarılan me
tinler 25 Haziran 1963 günü Brüksel'de paraf ve 12 Eylül 1963 günü de Ankara'da (merasimle 
imza edilmiştir . 

Anlaşma aşağıdaki metinlerden meydana gelmiştir:. 
I 

1. Ortaklık anlaşması: % 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında, Roma Andlaşmasının 238 »nci 'maddesi ge
reğince bir gümrük birliği esasına dayanan ortaklığı kuran anlaşmadır. 'Gerek gümrük birliğinin 
gerek ekonomik birleşmenin dayanacağı ana prensipler bu anlaşmada gösterilmiştir. Adı geçen pren
siplerin uygulanması ile ilgili' hükümler hazırlık devresinin sonunda tes'bit edilecektir . 

- Ortaklık, hazırlık, geçiş ve son dönemi ihtiva etmektedir. Hazırlık dönemi öngörülen uzatma 
dışında beş yıl olup, Türk 'ökonomisinin kendisini geçiş dönemine hazırlamasına tahsis edilecektir. 

Geçiş dönemi gümrük birliğinin ve ekonomik birleşmenin dereceli olarak gerçekleştirileceği dev
re olup, öngörülecek istisnalar dışında süresi 12 yıl olacaktır. 

Geçiş dönemi tamamlandıktan sonra, gümrük 'binliğinin tam olarak gerçekleştiği ve Akıd Taraf
ların" ekonomi politikaları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye tahsis edilecek son döneme ge
çilmiş olacaktır. 

2. Geçici Protokol : 

Hazırlık dönemi zarfında Ortak Pazarla Türkiye arasındaki ticarî münasebetleri tesıbit eden 
vesikadır. Bununla anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren tütün, kuru üzüm, kuru incir ve 
fındık için Türk ihracatına tercihli gümrük tari fesi tatbiki ve ileriki yıllarda -başka ürünlerin de 
topluluk pazarlarında sürümünü teşvike elverişli tedbirlerin alınabilmesi imkân dahiline ikon-ulimuş-
tur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 544). 
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3. Malî Protokol: 

Avrupa Yatırımlar Bankası kanalı ile 5 yıl zarfında Türk Kalkınma Plânı çerçevesinde yer 
alan yatırım projeleri için 175 milyon dolara ikadar dış finansman teminini mümkün kılan vesika 
dır, 

4. Son senet: 
< 

İmzalanan metinleri sayan vesikadır. . • 

5. Bildiriler : 

Anlaş/ma ile ilgili değişik konularda dört tane bildiri vardır. 

6. Nihayet Türkiye'deki işgücü konusu ile ilgili olarak Heyet Başkanları arasında teati edilen 
mektuplar : 

Anlaşma Millî Meclislerin tasdik formaliteleri bitip, tasdik belgelerinin Brüksel'de teati edilme
sini takibeden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

iîıstilkba'lioıi her zaman Avrupa ile birlikte mütalâa etmiş bulunan Türkiye'nin siyasi bir birleş
menin temelini teşkiledebilecek mahiyette olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile »bir ortaklık kurmak
la, siyasi bakımdan olduğu kadar, üye devletlerle olan iktisadi münasebetlerimizin de «artması ile 
plânlı kalkınmamızın sağlanıması bakımından da geniş ölçüde fayda temin 'edeceği şüphesizdir. 

İlişik kanun tasarısı bahis konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını temin mak
sadı ile hazırlanmıştır; 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu ' 22 .10 . 1963 
Esas No: 1/559 
Karar No: 61 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Andlaşnıa ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları temsil
cilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca uygun görülmüş ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili Bu tasarı Sözcüsü 
Balıkesir İstanbul Bursa Erzincan 

C. Kanpulat V. özarar Z. Uğur N. Yıldırım 

İstanbul 
N. öktem 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 544 J 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No: 1/559 

Karar No: 2 

25 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Andlaşma ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da muvafık mütalâa edilmiş ve 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Ankara 
M. Ete 

Sözcü 
Bursa 

Z. Uğur 

Kâtip 
Rize 

E. Y. Akçal 
Balıkesir 
(\ Turgut 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Samsun 
F. Gcveci 

Sivas 
Güner Sarısözen 

tmzada bulunamadı. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Jbir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarım 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu Arasında bir Ortaklık Yaratan Andlaşma» ile buna ekli «Geçici protokol», «Malî pro
tokol», «Son senet», «Bildiriler» ve «işgücü mektubu» nun onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
26 . 9 . 1963 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Prinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Ecevit 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O, öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve, 
Başb. Yardımcısı V. 

Y. Azizoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
/ / . O. Bckata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Turz. ve Tanıtma Bakanı V 
H. Dinçer 

M. Meclisi 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı V. 
V. Pirinçcioğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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TÜRKİYE ÎLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BÎR ORTAKLIK 

YARATAN ANLAŞMA 

BAŞLANGIÇ 
Bir yandan, " 
Türkiye Cumhurbaşkanı, 
öte yandan, 
Majeste Belçikalılar Kralı, • ' r '. 
Federal Almanya Cumhurbaşkanı, 
Fransa Cumhurbaşkanı, 
İtalya Cumhurbaşkanı, . 
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi, 
Majeste Hollanda Kraliçesi, 
ve Avrupa Ekonomik Topluğu Konseyi, 
Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasında gettik-

çe daha sıkı bağlar kurmaya AZİMLİ OLARAK; 
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaşama şartlarının, hızlandırılmış bir ekono. 

mi ilerleyişi ve uyumlu bir alış veriş genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böylece Türki
ye ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki arayı azaltmayı sağlamaya 
KARARLI OLARAK; 

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli bir sürede Türkiye'
ye bir ekonomik yardım yapılması gerekliliğini ÇföZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK; 

Türk halkının yaşama seviyesini iyileştirme çabasına, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
getireceği desteğin, ilerde Türkiye'nin Topluluğa katılmasını kolaylaştıracağını KABUL EDE
REK; 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmanın eşindiği ülküyü birlikte izliyerek, barış 
ve hürriyet güvencesini pekleştirmeye AZMEDEREK; 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andl aşmanın 238 inci maddesi uyarınca Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan bir anlaşma akdini KARARLAŞTIRMIŞ
LAR ve bunun için 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI : 
Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal ERKİN'Î 

MAJESTE BELÇİKALILAR KRALI : 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK'ı 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI : 
Dışişleri Bakanı Bay öerhard SOHROEDER'i 

FRANSA CUMHURBAŞKANI : 
. Dışişleri Bakanı Bay Maurce COUVE de MURVILLE'i 

İTALYA CUMHURBAŞKANI : 
Hazine Bakam Bay Emilio COLOMBO'yu 

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ : 
Hükümet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Eugene SOHAUS'u 
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MAJESTE HOLÂNDA KRALİÇESİ : 

Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS^ı ve AVÎIUPA EKONOMİK TOPLULUĞU KOR
SEYİ : 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin şimdiki Başkanı ve Hol ânda Dışişleri Bakanı Bay 
Joseph M. A. H. LUNS'u 
tam yetki ile atamışlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden 
ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından sonra, aşağıdaki hüküm
ler üzerinde uyuşmuşlardır; 

KISIM : I 

İLKELER 

Madde — 1. 

Bu Andlaşmıa ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortiaklıik kurulımuş-
tUT. 

Madde — 2 . 

1. Anlaşmanın 'amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasımı ve Türk halkının 
çalıştırılma seviyesinin ve yaşanma şartlarının •yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz 
önünde 'bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomilk ilişkille'ri aralıksız ve dengeli 
olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir. 

2. Yukarıki) fıkrada 'belirtilen amaçlarım gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5 nciı maddelerde gös
terilen şartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması öngö
rülmüştür. 

3. Ortaklığın : 
a) B'ir hazırlık döneımJi, 
b) Bir geçiş dönemi, 
c) B i r som dömıeımi, - •' ,:, . ' " 

v a r d ı r . 
Madde — 3. 

1. iHazıırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem boyumda kendisine düşecek yü
kümleri üsıtenebilmelk için, Topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirir. 

Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardımına, ilişkin uygulama usulleri, Anlaşmıa-
ya ekli Geçici Protokol ille IMalî Protokolde belirtilmiştir. 

2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokolde öngörülen usullere uygun uzatma dışında, 
'beş yıldır. 

Geçiş dönemine, Geçici Protokolün 1 inci maddesinde öngörüleni şartlara ve usullere uyularak 
geçilir. 

Madde — 4. 

1. Geçiş dömemıinde Â'kıd Taraflar, foarşılıklı ve dengeli % yükümler esası üzerinden : 
— Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinıim gittifaçe gelişen şekilde yerilmesini, 
— Ortaklığım iyi işlemesini! sağlamak için Türkiye'nin ekonomik politikalarının Top)uluğunki-

lere yaklaştınlmasımı, bunum için de gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlarlar. 
2* Bu dönemin süresi,, birlikte 'öngörülebilece'k istisnalar saklı kalmak üzere, on iki yıllı 

geçemez. Bu istisnalar, ıgümrük birliğinim maikııl tbir süre içinde kurulup tıamıamlanimasına engel 
olamaz, 
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Madde — 5. 

Son dönem gümrük birliğinin dayanır ve Âkıd Tarafların ekonomi politikaları arasındaki koof-i 
dinasyonusn .güçlendirilmesini gerektirir. • ' • • 

Madde — 0. 

Ortaklık rejimimin uygulamımasıma) ve gittikçe 'gelişmesini sağlamak için Âkıd Taraflar, An
laşma ile verilen görevlerim sınırları içimde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyinde topla* 
nırlar. 

Madde — 7. 

Âkıd Taraflar, bu Anlaşmadan doğan yükümlerin yerine getirdlmesinii sağlayıcı her türlü ge-l 
mel ve özel tedbirleri (alırlar. ': 

Taraflar, Anlaşma hedeflerinin ıgerçekleştiri'lm'esini tehlikeye düşürebilecek her türlü ted
birden sakınırlar. 

KISIM : H. 

GEÇİŞ DÖNEMİNİN UYGULANMAYA KONMASI 

Madde — 8. 

4 ncü maddede anılan amaçların gerçekleşmesi için Ortaklık Konseyi, geçiş döneminin başlama
sından önce ve Geçici Protokolün 1 nci maddesinde öngörülen usule göre Topluluğu kuran Andlaşn:anın; 
kavradığı ve göz önünde bulundurulması gereken alanlarla, özellikle bu Kısımda gözetilenlere mahsus 
hükümlerin uygulama şartlarını, usullerini, sıra ve yararlı görülecek her türlü korunma kurallarını! 
tesbit eder. 

Madde — 9. 

Âkıd Taraflar, Anlaşmanın uygulanma alanında, 8 nci maddenin uygulanmadı ile ilgili olarak 
ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak üzere, uyrukluk dolayısiyle uygulanan her türlü 
ayırımın, Topluluğu kuran Anlaşmanın 7 nci maddesinde anılan ilke uyarınca yasak olduğunu ka
bul ederler. 

BÖLÜM : 1. 

GÜMRÜK BÎRLÎĞÎ 

Madde — 10. 

1, Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen gümrük birliği, mal alış verişleri
nin tümünü kavrar. 

2. Gümrük Birliği : 
—- Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında* ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük vergi

leri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, millî üretime, Anlaşmanın hedeflerine ay
kırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin yasaklanmasını; 

—Türkiye'nin üçüncü memleketlerle ilişiklerinde, Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesinin kabu
lünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata yaklaşmayı kapsar. 
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BÖLÜM : 2. 

TARIM 

Madde — 11. 

1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını göz önünde bulunduran özel usullere 
göre, tarımı ve tarım ürünleri alış verişini de kavrar. 

2. Tarım ürünlerinden, Topluluğu kuran Andlaşmanm II nei Ekinin konusu olan ve sözü edi
len Andlaşmanm 38 nei maddesinin 3 neü fıkrası hükümlerinin uygulanması ile halen tamamlan
mış bulunan listede sayılı ürünler anlaşılır. 

" BÖLÜM : 3. 

EKONOMİK NİTELİKTEKİ SAİR HÜKÜMLER 

Madde — 12. 

Âkıd Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, Topluluğu 
kuran Andlaşmanm 48, 49 ve 50 nei maddelerinden eşinmekte uyuşmuşlardır. 

Madde — 13. 

Âkıd Taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran 
Andlaşmanm 52 ilâ 56 ncı (dâhil) maddeleri ile 58 nei maddesinden eşinmekte uyuşmuşlardır. 

Madde — 14. 
Âkit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu ku

ran Andlaşmanm 55, 56 ve 58 ilâ 65 nei (dâhil) maddelerinden eşinmekte uyuşmuşlardır. 

Madde — 15. " ' - v ** — • • ! * • » 

Topluluğu kuran Andlaşmanm ulaştırma ile ilgili hükümlerinin ve bunların uygulanması dola-
yısiyle girişilmiş olan tasarrufların Türkiye'ye teşmili şartları ve usulleri, Türkiye'nin coğrafya 
durumu göz önünde bulundurularak düzenlenir. 

Madde —16. 

Âkıd Taraflar, Topluluğu kuran Andlaşmanm üçüncü büyük bölümünün 1 nei kısmında yer 
alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık 
ilişiklerinde uygulanması gerektiğini kabul ederler. 

Madde — 17. 

Anlaşmaya Taraf olan her Devlet, ekonomisine, fiyat seviyesi kararlılığı içinde devamlı ve 
dengeli bir genişleme sağlarken, genel ödeme bilançosuna denge sağlamak ve parasına olan güve
ni devam ettirmek için gerekli ekonomi politikasını uygular. 

Taraf Devlet, bu hedeflere ulaşmak için konjonktür politikası ve özellikle malî politika ye pa
ra politikası uygular. 

Madde — 18. 

Anlaşmaya Taraf olan her Devlet, kambiyo kurları konusunda Ortaklık amaçlarının gerçekleş
tirilmesini sağlamaya elverişli bir politika uygular. 
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Madde — 19. 

Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaşmanın uygulanmasında mal, hizmet, sermaye ve 
kişi akımının aralarında serbestleştirildiği ölçüde, mal, hizmet ve sermaye alış verişlerine ilişkin 
ödeme veya transferlerle ücret ve sermaye transferlerinin, alacaklının veya faydalananların ika
met ettikleri memleket parasiyle yapılmasına müsaade ederler. 

Madde — 20. 

Âkıd Taraflar, Anlaşma amaçlarının gerçekleştirilmesine yarayan Türkiye ile Topluluk üyesi 
Devletler arasındaki sermaye hareketlerini kolaylaştırmak için aralarında danışırlar. 

Âkıd Taraflar, Topluluk memleketlerinden gelen ve Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımı 
olabilecek sermayelerin Türkiye'de yatırımını teşvik eden her çeşit aracı araştırmaya çabalarlar. 

Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye'nin başka bir üye Devlete veya üçüncü b'ir 
memlekete tanıdığı bütün kolaylıklardan, özellikle yabancı sermaye eylemi ile ilgili kambiyo ve -
vergi konularındaki kolaylıklardan yararlanırlar. 

Madde — 21. 

Âkıd Taraflar, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa katılmaları veya ortak olmaları halleri 
de dâhil olmak üzere, üçüncü memleketler karşısındaki ticaret politikalarının koordinasyonunu ve 
bu alandaki karşılıklı çıkarlarının korunmasını sağlamaya'elverişli bir danışma usulünü hazırlama 
konusunda uyuşmuşlardır. 

KISIM : III 

GENEL VE SON HÜKÜMLER 

Madde — 22. 
1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Anlaşmanın öngördüğü hallerde 

Ortalklık Konseyinin karar yetkisi vardır. î'ki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine getiril
mesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de 
bulunabilir. ; 

2. Ortaklık Konseyi, Anlaşmanın hedeflerini gözönünde tutarak, ortaklık rejimi sonuçlarım 
belli arahlklarla inceler. Bununla îberalber, hazırlık dönemi boyunca bu inceleırneler bir görüş 
teatisi sınırları içinde kalır. 

3. Geçiş döneminin başlaması ile, ortalklık rejiminin gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçla
rından birine ulaşmak için, Âkıd Tarafların bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, An
laşma bunun için gerekli davranış yetlkisini «öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun ıkararlan 
alır. 

Madde — 28. 

Ortaklık Konseyini, bir yandan Türkiye Hükümetinden üyeler, öte yandan, Topluluk üyesi > 
Devletler Hükümetlerinden, Konseyinden ve Komisyonundan üyeler meydana getirir. 

Ortaklılk Konseyi üyeleri, içtüzüğün öngördüğü şartlarla kendilerini temsil ettirebilirler. 
Ortaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile alır. 

Madde — 24. 

Ortaklık Konseyi başkanlığı, altışar aylık süreler için Türkiye ile Topluluk temsilcilerinden 
biri tarafından, sıra ile yapılır îlik başkanlık süresi Ortaklık Konseyi kararı ile Ikısaltılabir. 

Ortaklık Konseyi içtüzüğünü yapar. 
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(Maklılk Konseyi, görevlerinde 'kendisine yardım edebilecek her komiteyi ve Özellikle Anlaş

manın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliği devamlılığını sağlıyacak bir komite kurmağa karar ve
rebilir. 

Ortaklık Konseyi bu [komitelerin görev ve yetkilerini belirtir. 

Madde — 25. 

1. Her Âkıd Taraf, Anlaşmanın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye'yi veya Topluluğu, 
Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir. . 

2. Ortaklık Konseyi Anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza, anlaşmazlığı Avrupa Toplu
lukları Adalet Divanına veya mevcut herhangi bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştıra-
bilir. 

3. Taraflardan her biri, (kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri 
almakla yükümlüdür. 

4. Anlaşmazlık, işbu maddenin 2 nci fıkrasına göre çözülmemiş ise, Âkıd Tarafların geçiş 
dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim ve sair yargı usulü yollarını, Anlaşmanın 8 nci 
maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler. 

Madde — 26. 

Anlaşmanın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yetki alanına giren maddelere 
uygulanmaz. 

Madde — 27. 

Ortaklık Konseyi, bir yandan, Avrupa Parlömantcr AssambLesi, Topluluğun Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarı-
kileri karşılıyan organları arasında iş birliğini ve temasları kolaylaştırmak için her türlü yararlı 
tedbiri alır. 

Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu temaslar, yalnız Avrupa Parlömanter Assamlesi 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkilerle sınırlanır. 

Madde — 28. 

Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran Andlaşmadan doğan yükümlerin tümünün Türkiye'ce üs-
tenebileceğini gösterdiğinde, Âkıd Taraflar; Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler. 

Madde — 29. 

1. Anlaşma bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Belçika Kıralhğı, Federal 
Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, ttalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı ve 
Holânda Kırallığmm ülkelerinde uygulanır. 

2. Gene Anlaşma, Topluluğu kuran Andlaşmanm 227 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 1 nci ben
dinde gözetilenleri karşılıyan alanlar bakımından, Fransız denizaşırı illerine de uygulanır. 

Anlaşmanın başka alanlarla ilgili hükümlerinin, sözü geçen illerde uygulanma şartları, Âkıd 
Taraflar arasında ilerde varılacak anlaşma ile belirtilir. 

Madde — 30. 

Âkıd Taraflarca Anlaşmaya eklenmesi uygun bulunan protokoller, Anlaşmanın ayrılmaz parça
larıdır. 
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Madde — 31. 

Anlaşma, imza eden Devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak onaylanır; Topluluk yönün
den Konseyce, Topluluğu kuran Andlaşma hükümleri uyarınca bir karar alınması ve bunun Âkıd 
Taraflara tebliği ile, geçerli olarak akdedilmiş olur. 

Yukanki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgelen Brüksel'de karşılıklı olarak, verili)'. 

Madde —-32. 

Anlaşma, 31 nci maddede sözü geçen tasdik belgelerinin karşılıklı olarak verilmesi tarihini ko-
valıyan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde — 33. 

İşbu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman Fransız, İtalyan ve Kolan
da dilleri ile ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 

PROTOKOL n°. 1 

GEÇİCİ PROTOKOL 
Âkıd Taraflar, 
Türk ekonomisi için, özellikle hazırlık döneminde, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık ihracatı

nın önemine inanarak, 
Ortaklık Anlaşmasının 3 neti maddesinde öngörülen Geçici Protokolü tosbit etmek isteğiyle, 
Aşağıdaki hükümler üzerine uyuşmuşlardır : 

Madde — 1. 

1. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin ekonomik 
durumunu göz önünde bulundurarak, Anlaşmanın 4 ncü maddesinde gözetilen geçiş döneminin ger
çekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerini bir Katma Protokol ile tesbit edip 
cdemiyeceğini inceler. . ' 

Katma Protokol Âkıd Taraflarca imzalanacak ve her birinde uyulması gereken anayasa usul
lerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Beşinci yılın sonunda Katma Protokol tesbit edilememiş ise, Ortaklık Konseyinde kararlaş
tırılacak ve 3 yılı geçmiyecek bir süreden sonra 1 nci fıkrada öngörülen usule yeniden başvuralur. 

3. Bu protokol hükümleri, Katma Protokol yürürlüğe girinceye, ve en geç onuncu yılın sonuna 
değin uygulanır. 

Bununla beraber, Katma Protokol tesbit edilmiş, fakat onuncu yıl sonunda yürürlüğe gireme
miş ise, Geçici Protokol en çok bir yıllık bir süre için uzatılır. 

Katma Protokol dokuzuncu yılın sonunda tesbit edilemediği takdirde, Ortaklık Konseyi, hazır
lık döneminin onuncu yılının bitiminden sonra uygulanacak rejimi kararlaştınr. 

Madde — 2. 

İşbu Protokolün yürürlüğe girişi ile birlikte Topluluk Üyesi Devletler, Türkiye kaynaklı ve 
Türkiye çıkışlı ithalatları için aşağıdaki yıllık tarife kontenjanlarını açarlar : 

a) 24.01 — Ham ve mamul olmayan tütün : Tütün döküntüleri 

Belç. - Lüks. Eko. BM. 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Fransa 
İtalya 
Holâııda 

1.250 ton 
6.60Û » 
2,550 » 
1.500 » 

600 t» 
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Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet,~Toplulukça 9 Temmuz 1961 de tknzala-

nan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde aynı ürünler ithalâtına uyguladığına eşit ıbir gümrük vergisi 
uygulıar. 

b) 08.04 — Yalnız kuru üzüm (içinde lö kg veya daha az amal bulunan ambalajlarla) 

Belç. - Lüks. Eko. Biri. 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Fransa 
italya. 
Hollanda 

3.250 ton 
9.750 » 
2.80O » 
7.700 » 
6.500 » 

Bu tarife (kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 'Temmuz 1961 de imzala
nan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde aynı ürünler ithalâtına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi 
uygular. 

c) 08.03 — Yalnız kuru incir (içinde 15 kg veya daha az mal bulunan ambalajlarla) 

Belç. - Lüks. Eko. (Biri. 840 ton 
Federali Almanya Cumhuriyeti 5.000 » 
Fransa 7.000 » 
Hollanda 160 » 

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet, "millî gümrük vergilerinin kuru 
incir dçiıı Ortak Gümrük Tarifesinde son yaklaş ma anıma kadar, Topluluğu kuran Andlaşmıanın 
14 neü 'maddesinin 1 nci fıkrası anlamındaki esas vergiden, 'Topluluk üyesi Devletlerin kendi ara
larında yaptıkları indirimlerin yarısının düşülmesi ile elde edilen eşit bir ıgümrük vergisi uygular. 

Geçici Protokolün hükümleri, Topluluk üyesi Devletler millî gümrük vergilerinin kuru incir Or
tak 'gümrük tarifesine son yaıklaşma anında elan yürürlükte bulunuyorsa, Topluluk, 3 neü madde 
hükümlerini gözönünde bulundurarak, yukanki b end gereğince Türkiye'ye sağlananlara eşit ticarî 
faydaların saklı tutulması için gerekli (tarife tedbirlerini alır. 

d) 08.05 — Dış ve iç kabukları çıkarılmış olanlar da dahil olmak üzere yaş veya kuru sert 
kabuklu meyvalar : Yalnız fandık -

Belç: - Lüks. Eko. Biri. 540 ton 
Federal Almanya Cumhuriyeti 14.6001 » 
Fransa 1.250 » [ 
Hollanda 710 » 

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet % 2,5 ad vadorem 'bir gümrük 
vergisi uygular. 

Bunun dışında, Topluluk üyesi Devletler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu ürün 
için, Topluluk içi gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve Ortak Gümrük Tarifesinin tüm 
olarak uygulanmasını gerçekleştirirler. 

Madde — 3. 

2 nci maddede gösterilen ürünler için, Topluluk üyesi Devletler ımillî gümrük vergilerinin Or
tak Gümrük Tarifesine son yaklaşmasından itibaren, Topluluk her yıl, Türkiye yararına o tarihte 
açılmış' millî tarife kontenjanılarının tutarına eşit hacımda tarife kontenjanlları açar. Bu usul Or
taklık Konseyince ertesi takvim yılı için, 4 neü madde 'gereğince alman kararlara zarar vermeksi
zin uygulanır. 

Bununla beraber, fındık bakımından bu .usul, ancak Topluluk' üyesi Devletlerim millî gümrük 
vergilerinin öteki üç ürünün tümü ile Ortak Gümrük Tarifesine uyumu aıninda uygulanır. 
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Madde — 4. 

Anlaşman m yürürlüğe girişini kovalıyan ikinci yıldan başl'ıyarak, Ortaklık Konseyi 2 ve S neü 
maddelerde gösterilen tarife kontenjanlarının hacımın artırmayı kararlaştırabiiir. Ortaklık Konse
yinim aksine kararı olmadıkça, bu artırmaılar ileti tabedilmiş olur. Her artırma, ancak ertesi takvim 
yılından bağlıyarak uygulan ir. 

Madde — 5. 

Anlaşmanın yürürlüğe girişi, 'takvim yılı »başı na raslamaz ise, Topluluk üyesi Devletler, Anlaş
manın yürürlüğe girişinden ertesi takvim yılının başına kadarki süre için, bu sürenin beher ayı 
hesabiyle ,2 >nci maddede anılan miktarların onikide birini karşılıyan hacımda tarife kontenjanları 
açarlar. 

Bununla beraber, Ortaklık (Konseyi, Anlaşma yürürlüğe girer girmez, sözü (geçen ürünler ihra
catının mevsimlik niteliğini göz önünde tutarak, yukarıki bendin uygulanması ile elde edilen tari
fe 'kontenjanları 'bacımlarını artırılma«ını karar'aştırabilir. 

Madde — 6. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ü ç.üncü yılın bitiminde Ortaklık Konseyi, 2 nci mad
dede (gösterilenlerden başka ürünlerin Topluluk pazarında sürümünü teşvike elverişli tedbirleri ka
rarlaştırabiiir. 

Madde — 7. 

Tütün, fiildik veya .kuru incir (için ortak tarım politikasının uygularımıya konması ile birlikte, 
Topluluk, işbu Protokol gereğince Türkiye'ye sağlananlara eşit İhracat imkânlarını saklı tutanak 
üzere, -bu ortak tarım politikası için öngörülen rejimi göz önünde bulundurarak, gerekebilecek 
tedbirleri alır. 

Madde — 8. 

İşbu Protokolün ti nci maddesinde gösteriden ürünler için Toplulukça tarife kontenjanları açıl
ması halinde, bu tarife kontenjanları çerçevesinde uygulanacak 'gümrük vergileri seviyesi bakımım
dan, 'Türkiye'ye anlaşmaya taraf olmıyan bir memleketten daha az elverişli bir işlem yapılamaz. 

Madde — 9. 

Türkiye, Topluluk üyesi Devletlerden birine veya bir kaçına tanıdığı en elverişli işlemi üye 
Devletlerin hepsine.(teşmile gayret eder. • 

Madde — 10. 

Her Âkıd Taraf, hazırlık dönemi ile birlikte, yerleşme halkkı, hizmet edimi, ulaştırma ve reka
betle ilgili her çeşit güçlükleri Ortaklık Konseyine getirebilir. (Ortaklık Konseyi gerekirse, bu güç
lükleri gidermek için, Âkıd Taraflara her türlü yararlı tavsiyelerde (bulunabilir. 

Madde — 11. 

İşbu Protokol Anlaşmaya eklenmiştir. 
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P R O T O K O L n° 2 

MALÎ PR®TOKOl 

ÂKlD TARAFLAR, 
Ortaklık Anlaşması amaçlarının izlenmesini kolaylaştırmak için Türk ekonomisinin hızlandı

rılmış bir şekilde kalkınmasına faydalı olmak KAYG-ISÎYLE, 
aşağıdaki hükümler üzerinde UYUŞMUŞLARDIR : 

Madde 1. 
Türk ekonomisinin verimliliğini artırmaya yardımcı, Anlaşmanın amaçlarının gerçekleştirilmesi

ne faydalı olan ve Türk kalkmana plânı çerçevesinde yer alan yatırım projeleri için finansman is
temleri, Türk Devleti ile Türk teşebbüsleri tarafından, Avrupa Yatırımlar Bankasına sunulabilir. 
Banka, bunların tabi tutulacağı 'işlemden müracaat sahiplerine bilgi verir. 

Madde 2. 

Olumlu bir sonuca bağlanan istemler ödünçler vasıtasiyle finanse edilir. Bu ödünçlerin tu
tarı 175 milyon hesap birimine erişebilir ve Anlaşmanın yürürlüğe girişini kovalıyah beş yıl 
içinde bağlanabilir. 

Madde 3. 

Finansman istemleri, Türk teşebbüslerinden geldiği zaman, ancak Türk Hükümetinin oluru ile 
olumlu sonuca bağlanabilir. 

Madde 4. 

1. ödünçler, finansmanına ayrıldıkları proj elerin ekonomik özelliklerine göre verilir. 
2. özellikle kârlılığı uzun vadeli veya yayılı yatırımlara ilişkin Ödünçler, indirilmiş faiz 

haddi, uzatılmış, ödeme süresi, ödemesiz dönem gibi özel şartlar ve gereği halinde, bu ödünçle
rin Türkiye tarafından ödenmesini kolaylaştırabilecek başka özel ödeme şartları ile donatılabilir. 

3. Bir ödünç, Türk Devletinden gayrı bir teşebbüs veya topluluğa verildiği zaman, Türk 
Devletinin garantisine bağlanır. ? 

i Madde — 5. 

1. Banka, bu ödünçlerin verilmesini, ihale veya teklif almalar düzenlenmesine bağlayabilir. 
Bu ihale veya teklif almalara katılma, Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler uyruklu her ger
çek veya tüzel kişiye eşit rekabet şartları ile açıktır. 

2. ödünçler, kabul edilen yatırım projelerinin gerçekleşmesi için gerekli ithalât gider
leri kadar iç giderlerin karşılanmasında da kullanılabilir. 

3. Banka, fonların -en rasyonel şekilde ve Anlaşma hedeflerine uygun olarak kullanılmasını 
gözetir. 

Madde — 6. -

Türkiye, bu ödünçlerden faydalanan borçluların, ödünçlerin ana para ve faizlerinin ödenme
sinin gerektirdiği dövizleri edinmelerine imkân vermekle yükümlüdür. 

Madde — 7. 

Bâzı projelerin gerçekleştirilmesi için bu Protokol çerçevesinde yapılacak yardım, öz-ellikle 
üçüncü Devletler, milletlerarası malî kuruluşlar veya Türkiye ya da Topluluk üyesi Devletler 
kalkınma ve kredi müesseseLeri ve resmî makamlarının dâhil olacakları finansmanlara katılma 
şeklinde olabilir. 
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Madde — 8. 

Anlaşmada ve bu Protokolde gösterilen şartlarla Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkın
macına getirilen yardım, Türk Devletindnkini ıtamamlayıcı bir çaba teşkil »eder. 

- ~ 'r. "•' * ' '•' ' 

Madde — 9. 

İşbu Protokol Anlaşmaya eklenmiştir. 

SON SENET " 
Bir yandan, / 
Türkiye Cumhurbaşkanının ve 
öte yandan, 
Majeste Belçikalılar Kralının, 
Federal Almanya Cumhurbaşkanının, 
Fransa Cumhurbaşkanının, • • 
İtalya Cumhurbaşkanının, 
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesinin, 
Majeste Holânda Kraliçesinin 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin 
Türkiye ile Avrupa JEkonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmanın imzası 

için 
Ankara'da 12 Eylül 1963'gününde toplanan ta-m yetkili temsilcileri aşağıdaki metinleri ıtesbit 

etmişlerdir : 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan ANLAŞMA ile aşa

ğıda sayılan protokolleri : 
Protokol n° 1 : Geçici Protokol , 
Protokol n° 2 : Malî Protokol 
Tam yetkili temsilciler bundan başka 
— Aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli : 
1. Geçici Protokolün 2 nci maddesi ile ilgili olarak 'kuru üzüme ilişkin niyet bildirisini; 
2. Malî Portokolün 2 ncd maddesinde sözü geçen he»ap biriminin değerine ilişkin yorum (bil

dirisini; 
3. Ortaklık Anlaşmasında geçen «Âkıd Taraflar» deyiminin yorumu ile ilgili bildiriyi 

kabul etmişler; • 
—-Ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli bulu

nan bildirilerini not etmişlerdir : 
1. Alman uyruklarının tanımı di© ilgili bildiri; 
2. Anlaşmanın Berlin'e uygulanmasına ilişkin bildiri. 
Tam yetkili temsilciler işbu Senede ekli bildirilerin icabında Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğ arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma ile aynı şartlarda geçerliklerinin sağlanma
sı için gerekli usullere tabi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu Son Senedin 
altına imzalarını almışlardır. - ir''**? *?•""' 'xf"*î'"";': 

Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde yapılmıştır 
Türkiye Cumhurbaşkanı adına : 
Feridun Cemal ERKİN 
Majeste Belçikalılar adına : 
Paul Henri SPAAK 
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Federal Almanya Cumhurbaşkanı adına : 
Gerhard SCHROEDER 

Fransa Cumhurbaşkanı adına : 
Maurioe COVUE de MURVİLLE 

İtalya Cumhurbaşkanı adına : 
Emillo COLOMBO 

Altes Ruayal Lüksembıırg Büyük Düşesi adına : 
Engeııe SCHAUS 

Majeste Kolanda Kraliçesi adına : 
Joseph M. A. H. LUNS 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi adın» . 
J-oscph M. A. H. LUNS 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 
Andla§maca gereken usullerin yerine 
getirildiğinin, özellikle Avrupa 
Parlömanter Assamblesiyle danışıklığının 

* öteki Âkıd Tarafa bildirilmesinden 
sonra ancak Topluluğu kesin olarak 
bağlıyacağı ihtiyat kaydı ile 

GEÇİCİ PROTOKOLÜN 2 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK KURU ÜZÜME İLİŞKİN 
NtYET BİLDİRİSİ 

Topluluk, kuru üzüm için ortak bir pa.:ar örgütü kurmayı tasarlamadığını bildirir. 

MALİ PROTOKOLÜN 2 N(Jf MADDESİNDE SÖZÜ GEÇEN HESAP BİRİMİNİN DEĞERİNE 
İLİŞKİN YORUM BİLDİRİSİ 

Âkıd Taraflar aşağıdaki hususları bildirirler : 
1. Malî Protokolün 2 nei maddesinde öngörülen tutarın açıklanmasında kullanılan hesap biri

minin değeıi 0,88 867 088 gram saf altmd r 
2. 1 nci fıkrada tanımlanan hesap bi.imi bakımından Topluluk üyesi bir Devletin para pari-

tesi, bir hesap biriminin içindeki saf altının ağırlığı ile Milletlerarası Para Fonuna bu para için 
bildirilmiş olan pariteye tekabül eden saf altın ağırlığı arasındaki orandır. Bildirilmiş bir paritesi 
yoksa veya cari işlemlerde Para Fonunun müsaade ettiği sınırın dışında pariteden uzaklaşan kur 
uygulaması varsa, paranın paritesine tekabül eden altın; dolaylı veya dolaysız olarak tamamlanmış 
ve altına çevrilebilen bir paranın Fona bildirilmiş paritesi esası ile, hesap gününde Üye Devlete, ca
ri ödemeler için sözü edilen altına çevrilebilir paraya uygulanmakta olan kambiyo rayicin•• göre 
hesaplanır. 

3. Yukardaki 1 nci fıkrada belli edilen hesap birimi Malî Protokolün uygulama süresince de-
ğişmiyecektir. Bununla beraber, uygulama süresinin bitiminden önce Milletlerarası Para F-jnunca, 
Statülerinin 7 nci Kısmının 4 ncü maddesi gereğince bütün paraların seyyanen altına olan pârite-
lerinin aynı oranda değişmesi kararlaştırılırsa, hesap biriminin saf altın ağırlığı bu ayarlamanın ters 
fonksiyonuna göre değiştirilecektir. 
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Topluluk üyesi Devletlerden birinin veya birkaçının, Milletlerarası Para Fonunun yukarıki benddş 

«öngörülen kararın uygulanmaması halinde hesap biriminin sâf altın ağırlığı, Milletlerarası Para Fonun
ca kararlaştırılmış ayarlamanın ters fonksiyonuna göre değiştirilecektir. Ancak, Avrupa Ekonomiljc 
topluluğu Konseyi böylece ortaya çıkan durumu inceliyecek ve Komisyonun önermesi üzerine ve Pariı 
Komitesinin görüşü alınarak gerekli tedbirleri mevsud: çoğunlukla kararlaştıracaktır. 

ORTAKLIK ANLAŞMASINDA GEÇEN «ÂKID TARAFLAR» DEYLMÎNÎN YORUMU ÎLE ÎLGÎLÎ 
BÎLDÎRÎ 

Âkıd Taraflar, Ortaklık Anlaşmasının, metinde geçen «Âkıd Taraflar» deyimine, bir yandaş 
- Türkiye Cumhuriyeti, öte yandan, Topluluk ile üye Devletler, veya sadece, ya üye Devletler ya 

da Topluluk anlamı verilmek suretiyle, yorumlanması hususunda anlaşmışlardır.. Bu deyime her 
defasında verilecek anlam, Anlaşmanın (unları karşılıyan hükümlerinden çıkarılacaktır. Bâzi 
-«Âkıd Taraflar» deyimi, Topluluğu kuran Anlaşmanın geçiş dönemi süresince üye Devletler, bu 
•dönemin bitiminden sonra Topluluk anlamına gelebilecektir. 

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN BİLDİRİLERİ 

1. Alman uyruklaıının tanımıüe ilgili bildiri: 
Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlamında bütün Almanlar Federal Almanya 

Cumhuriyeti uyrukluğunda sayılır. 

2. Anlaşmanın Berlin'e uygulanmasına ilişkin bildiri : 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetince üç aylık bir süre içinde Âkıd Taraflara aks.-ne bir 

bildiride bulunulmadıkça, Ortaklık Anlaşması Berlin Eyaletine de uygulanır. 

ANLAŞMANIN İMZASI SIRASINDA İKÎ HEYET BAŞKANI ARASINDA TEATİ EDİLEN 
MEKTUPLAR 

Mektup : Avrupa EfeonamtiJk Topluluğu Heyeti Başkamı B. Gümıther SEELIGER'dem 
Türk Heyeti Bakkamı, Büyükelçi' B. Hasamı Esat IŞHC'/a 

Tarih : 12 Eylül 1963 

Konu : Türkiye 'deki iş gücüme ilişkim sorunlar 
Ankara, 12 Eylül 1968 

Bay Başkan, 

Bu müzakereler «tıraşında belirtiğimiz isteğe uymak üzere, Ortaklık Anl'aişmııasımım 4 ve 12' 
nci maddeleri hükümleri göz önünde bulundurul'araik, Ortakllık Konseyindin, Türkiye'deki 
iş gücüne ilişkin sorumları hazırlık döneminden itibaren! incelenebilmesin1]! Topluluğum toaflbul • 
eylediğini sim bildirmekle ş»eref duyarım. 

Bu mektubun allandığımın lütfen bilditilımesini rica ederim. 
En üstüm saygılarımun kabulünü düLerîtaı Bay Bıaşfoam, 

Günther SEELIGER 
Avrupa Ekonomik Topluluığu 

Heyeti Başkama 
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Mektup : Türk Heyeti Başkam, Büyükelçi B. Esat İŞIK'dam 

Avrupa Ekonomik 'Topluluğu1 Heyeti Başkanı B. Oünther ıSEELIGrER'e 

Tarih : 12 Eylül 1963 

Konu : Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanının mektubuna cevap 

Anhara, 12 Eylül 1963 
Bay Başkan, 

12 Eylül 1963 günlü mektubunuzla, bana aşağıdaki hususu bildirmek lûtfunda bulunmuştu
nuz : 

«Bay Başkan, 

Bu müzakereler sırasında ibelirtiğ'Mız isteğe* uymak üzere, Ortaklık Anlaşmasının 4 ve 12 
nci maddeleri hükümleri göz önünde bulun durularak, OrtıaMuk Konseyinin, Türkiye'deki 
iş gücüne ilişkin sorunları! bazırlılk döneminden itibaren inceleyebilımesini Topluluğun kalbui 
eylediğini sizıe 'bildirnıeikile1 şeref duyarım. 

Bu mektubun alındığının lütfen bildirilımesini rica ederim.» 
Bu mektubun atlındığını ibildirmekle şeref duyarım. 
En üstün saygulammın kabulünü diHeriim Bay Başkan. 

Hasan Esat IŞIK 
Türk Heyeti Başkanı 
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